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1 Identifikační údaje  

1.1 Název ŠVP  

NÁZEV ŠVP:  Pojďte děti, pojďte hned, objevíme celý svět.  

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:  RVP PV  

MOTIVAČNÍ NÁZEV:  „Pomoz mi, abych to dokázal sám...“   

1.2 Údaje o škole  

NÁZEV ŠKOLY:  Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace  

ADRESA ŠKOLY:   U Lesa 713, Karviná - Ráj, 73401  

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:  Mgr. Jana Petrová  

KONTAKT:    

telefon:  596 311 487  
e-mail:  sekretariat@ulesakarvina.cz, e-podatelna@ulesakarvina.cz  
web:  www.ulesakarvina.cz   

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ:  MŠ V Aleji 20/761, Karviná - Ráj, 734 01 

telefon: 596 342 059 

e-mail:  ms.alej20@volny.cz    

 

IČ:  48004529  

IZO:  48004529  

RED-IZO:  600135942  

JMÉNO KOORDINÁTORA TVORBY ŠVP:   Mgr. Barbara Veselá - vedoucí učitelka   

1.3 Zřizovatel  

NÁZEV ZŘIZOVATELE:   Statutární město Karviná  

ADRESA ZŘIZOVATELE:   Fryštátská 72/1, 733 01 Karviná - Fryštát  

KONTAKTY:    

telefon:  596 387 111  

Email:  podatelna@karvina.cz  

Datová schránka:  es5bv8q  

 

 

mailto:sekretariat@ulesakarvina.cz
mailto:e-podatelna@ulesakarvina.cz
http://www.ulesakarvina.cz/
mailto:ms.alej20@volny.cz
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2 Charakteristika školy  

2.1 Základní údaje  

Umístění školy v obci:  v širším centru města nebo obce  

Druh provozu školy:  celodenní  

Kapacita školy:  51 a více (velká škola)  

Počet tříd:  4  

Počet pracovníků:  15  

Počet školních budov:  jedna  

Venkovní areál školy:    

oplocená školní zahrada s herními prvky, dvě pískoviště, travnatá plocha  

 Mateřská škola byla dána do provozu včetně školní jídelny 1. února 1968.   

 V roce 2009 proběhla úplná rekonstrukce školní zahrady.  

 Rozhodnutím zřizovatele Statutárního města Karviná, usnesením č. 6 ze dne 18. 6. 2015        

s účinností od 1. 1. 2016 došlo ke sloučení organizací: Základní školy U Lesa 713, Karviná - 

Ráj, Mateřské školy V Aleji 20/761, Karviná - Ráj a Mateřské školy Olbrachtova, Horova 655, 

Karviná - Ráj. Nástupnickou organizací se stala: Základní škola a Mateřská škola U Lesa, 

Karviná, příspěvková organizace.  
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3 Podmínky vzdělávání  

3.1 Věcné (materiální) podmínky  

Zahrada svým vybavením umožňuje rozmanité pohybové a další aktivity.    

 Každá třída má pracovní a herní prostor, nábytek je upraven tak, aby si děti mohly dle 

dohodnutých pravidel samy brát vše potřebné pro svou hru.  

 Ve třídách i hernách je dostatečné množství hraček a stavebnic, které jsou průběžně 

obměňovány.  

 Prostory tříd umožňují realizovat nejrůznější druhy spontánních, frontálních, individuálních 

i skupinových činností.   

 V kabinetu v 1. patře budovy jsou k dispozici didaktické pomůcky k výchovně-vzdělávacím 

činnostem. K dispozici je také knihovna s odbornou literaturou a dětskými knihami.  

 Šatny jsou umístěny u každé třídy a jsou vybaveny nábytkem pro odkládání oděvů a obuvi 

dětí.  

 V šatnách jsou informační nástěnky pro rodiče a prostor pro vystavení prací dětí.  

 V dané třídě pro nejmladší děti jsou vhodné hračky, didaktické pomůcky a vybavení 

odpovídající věku dětí od 2 do 3 let.  

 Součástí mateřské školy je zahrada, jejíž vybavení odpovídá bezpečnostním požadavkům.  

3.2 Životospráva  

 Denní řád je dostatečně pružný s ohledem na individuální potřeby dětí.  

 Stravování zajišťuje školní jídelna, která je součástí mateřské školy, je sledována skladba 

jídelníčku, pestrost a vhodnost pokrmů dle spotřebního koše.  

 Dětem je poskytována plnohodnotná, pestrá a vyvážená strava s dostatkem ovoce                    

a zeleniny.  

 Rodiče mají možnost si s vedoucí kuchařkou dohodnout dietu určenou lékařem. Např. 

bezlepková, bezlaktózová dieta.  

 Odstupy mezi jídly jsou dodržovány podle norem, je zajištěn pravidelný pitný režim                   

v mateřské škole i v průběhu pobytu na školní zahradě. Ve třídách má každé dítě svůj 

hrníček, který si bezpečně pozná.  

 Děti se snažíme motivovat, aby vždy ochutnaly nabízený pokrm. Nucení do jídla je 

nepřípustné.   

 Děti mají po celý den k dispozici papírové kapesníčky.  
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 Pobyt venku je realizován v maximální míře, přihlížíme k rozptylovým podmínkám, 

teplotám a aktuálnímu počasí.  

 Jsme si vědomi, že potřeba spánku u dětí je individuální. Donucování dětí ke spánku je 

nepřípustné.   

3.3 Psychosociální podmínky  

 Usnadňujeme dětem období adaptace na pobyt v mateřské škole.   

 Všichni zaměstnanci mateřské školy plně respektují potřeby dětí a navozují situace pohody 

a klidu.  

 Učíme děti ohleduplnosti, zdvořilosti a vzájemné spolupráci.  

 Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby vytvořily kamarádské 

prostředí. Je respektována osobní svoboda a volnost dětí. Vytváříme společně s dětmi 

pravidla pro život v mateřské škole.   

 U dětí podporujeme samostatnost, důvěru v sebe i v prostředí MŠ a zodpovědnost pomocí 

převažujícího pozitivního hodnocení.  

 Pro děti od 2 do 3 let je zajištěn pravidelný denní režim, více klidu, více individuální péče, 

jednoduchá a srozumitelná pravidla.   

 Pedagogové respektují potřeby dětí, reagují na ně a pomáhají v jejich uspokojování. Děti 

nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány, neurotizovány spěchem a chvatem ani 

nadměrnou náročností.   

 Vztahům mezi dětmi pedagogové věnují dostatečnou pozornost, cílevědomě a nenásilně 

tyto vztahy směřují k prevenci šikany.   

3.4 Organizace chodu  

 Denní řád je dostatečně pružný, reaguje na individuální možnosti dětí.  

 Řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity jsou zařazovány pravidelně.  

 Děti 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.  

 Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování.  

 Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti.  

 Je dbáno na osobní soukromí dětí.  

 Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí.  

 Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky.  

 Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě, spojování tříd je maximálně omezeno.    
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3.5 Řízení mateřské školy  

 Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny.  

 Je vytvořen funkční informační systém.  

 Pedagogický sbor pracuje jako tým.  

 Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční.  

 Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími organizacemi v místě působení.    

 Velký důraz je kladen na týmovou práci, komunikaci v týmu i individuální pracovní 

pohovory.  

 Při vedení zaměstnanců zapojuje vedoucí učitelka spolupracovníky do řízení.  

 Pedagogické i provozní rady se konají dle plánu, případně dle aktuálních potřeb.  

 Vedoucí učitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců.  

 Vedoucí učitelka vychází z analýzy a využívá zpětné vazby.  

 Vedoucí učitelka vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními 

pedagogy.  

 Klademe důraz na spoluúčast rodičů, rodiče jsou informováni o chodu MŠ a aktivitách 

formou nástěnky, mají možnost nahlédnout na webové stránky školy, které jsou průběžně 

aktualizovány.  

 Vedoucí učitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců podle plánu kontrolní činnosti, 

včetně sebereflexe. Důraz je kladen na nutnost inovací ve výchovně vzdělávacím procesu, 

odbourávání starých stereotypů, uplatňování nových metod a forem práce při práci                  

s dětmi.  

3.6 Personální a pedagogické zajištění  

 Služby pedagogů zajištují optimální pedagogickou péči.  

 Specializované služby jsou zajišťovány odborníky.  

 Pedagogové mají předepsanou odbornou kvalifikaci, popřípadě si ji doplňují.  

 Pedagogický sbor funguje na základě jasně vymezených pravidel.  

 Pedagogové se průběžně sebevzdělávají.  

 Pedagogové se chovají profesionálně.    

 V mateřské škole pracuje 8 pedagogů - učitelek s plnou odbornou kvalifikací, 1 chůva pro 

děti do zahájení povinné školní docházky, 3 provozní zaměstnanci - školnice, uklízečka, 

finanční referent a 3 zaměstnanci školní jídelny - vedoucí kuchařka, kuchařka a pomocná 

kuchařka.   

 Organizace a směny pedagogů jsou upraveny tak, aby byla zajištěna maximálně možná 

doba překrývání přímé pedagogické činnosti na jednotlivých třídách.   
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3.7 Spoluúčast rodičů  

 Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost.  

 Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, respektive rodin.  

 Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole.  

 Pedagogové pravidelně informují rodiče o individuálních pokrocích dítěte.  

 Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost.  

 Mateřská škola nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity.    

 Vzájemná spolupráce je postavena na oboustranné důvěře rodičů a mateřské školy.   

 Společným cílem je spokojené a šťastné dítě.  

 Rodinná výchova je pro dítě nenahraditelná a mateřská škola tuto výchovu doplňuje.  

 Rodiče mohou kdykoliv vstupovat do vzdělávacího procesu s podněty, připomínkami               

a návrhy, s pochvalou i kritickou poznámkou.  

 K uvedenému cíli slouží individuální konzultace a dotazníky pro rodiče, které vedoucí 

učitelka vyhodnocuje a výsledky zveřejňuje na nástěnce i webových stránkách školy.  

 Mateřská škola pořádá v průběhu školního roku společné akce pro rodiče a jejich děti. Např. 

seznamovací opékání párků, tematické besídky, vystoupení dětí na veřejnosti, tvoření pro 

maminky s dětmi, Klub Mrňouskové pro nejmladší děti, společný vlakový výlet, zahradní 

slavnost aj.   

 Důvěra, porozumění, otevřenost a vstřícnost jsou hlavními znaky dobrých vztahů.   

 Při mateřské škole působí Spolek přátel školy mateřské. Jsou v něm zastoupeni rodiče              

z každé třídy. Pro vzájemnou komunikaci je pověřen jeden pedagogický pracovník, který 

rodiče seznamuje s programem mateřské školy, s plánovanými akcemi a potřebami školy.   

3.8 Spolupráce s dalšími institucemi  

mateřské školy  

obec/město  

sdružení rodičů a přátel školy  

školské poradenské zařízení  

základní školy    

1. ZŠ U Lesa  

 Spolupráce se Základní školou probíhá celoročně. Organizujeme společné akce pro děti          

z mateřské školy.  

 Na ZŠ působí speciální pedagog, se kterým konzultujeme případné vzdělávací problémy 

dětí.  
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 Projekt "Ve škole je prima" - seznámení předškolních dětí s prostředím základní školy, 

zapojení se do dění ve třídách.  

2. Magistrát města Karviné  

 Mateřská škola se zapojuje do života města účastí na projektech a vyhlášených 

programech.   

3. Regionální knihovna Karviná - Mizerov  

 Pravidelná objednávka knih k vypůjčení.  

 Návštěva kinosálu v knihovně, besedy pro děti, Zahrádka skřítka Knihomilníčka, využití 

literárního salónku pro Slavnostní rozloučení s předškoláky.  

4. Speciální pedagogické centrum  

 Spolupráce s logopedickými asistentkami, logopedická depistáž 1x ročně.  

5. Pedagogicko - psychologická poradna  

 6. Hasiči, Policie České republiky, Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, aj.  

3.9 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami  

 Mateřská škola zajišťuje rovný přístup ke vzdělání bez jakékoli diskriminace, zohledňuje 

vzdělávací potřeby jednotlivce, vytváří potřebné podmínky a zajišťuje osobnostní rozvoj 

každého dítěte.  

 Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích 

potřeb a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí 

opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření.   

 Při vzdělávání dětí, kterým jsou poskytována podpůrná opatření, využívá pedagog služby 

školských poradenských zařízení.   

 Při zjištění obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb dítěte vytvoří učitelky, které mají dítě      

v péči na třídě plán pedagogické podpory, se kterým seznámí vedoucí učitelku a zákonné 

zástupce dítěte. Je možno využít služeb speciálního pedagoga působícího na základní škole. 

Pokud nejsou daná opatření dostatečná do tří měsíců, vedoucí učitelka doporučí 

zákonnému zástupci využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení.   
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3.10 Podmínky vzdělávání dětí nadaných  

 Dítě, které vykazuje známky nadání, musí být dále podporováno.  

 Vzdělávání dětí probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu 

včetně různých druhů nadání, aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno     

i uplatnit a dále rozvíjet.   

 Formou integrovaného vzdělávání a individualizované výuky podporují pedagogové rozvoj 

talentu dítěte.  

 Rozvoj a podpora mimořádných schopností a nadání probíhá formou nabízení složitějších 

činností, využitím vhodných pomůcek, volbou vhodných metod, individuálním rozhovorem, 

přístupem a podporou.   

 Mateřská škola zajišťuje realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu 

nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí.   

3.11 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let  

 Pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let jsme přizpůsobili 

třídu Medvídci.  

 Byla přijata opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, psychosociálních, 

materiálních a personálních podmínek, životosprávy, organizace vzdělávání a obsahu 

vzdělávání.  
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4 Organizace vzdělávání  

Počet tříd včetně bližší charakteristiky:   

 Předškolní vzdělávání mateřská škola organizuje pro děti od dvou let věku.  

 Každá třída má svůj název: Koťátka, Medvídci, Berušky a Motýlci.  

 Naplněnost tříd je v souladu s vyhláškou MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve 

znění pozdějších předpisů.     

 Koťátka: děti od 2,5 do 5 let, Medvídci: děti od 2 do 4,5 let, Berušky: děti od 4,5 do 6 - 7 let, 

Motýlci: děti od 4,5 do 6 - 7 let  

Uspořádání dne v jednotlivých třídách  

 Rozvržení dne dává dětem pravidelný řád, je ovšem natolik flexibilní, že umožňuje reagovat 

na jakékoliv mimořádné situace v každodenním životě mateřské školy.   

 Režim dne:  

 6.00 – 10.00 hod. hry a činnosti dle volby dětí, práce ve skupinách, řízené činnosti, stolování, 

   cvičení 

10.00 – 11.30 hod. pobyt dětí venku, v případě nepříznivého počasí volné činnosti  

11.30 – 14.00 hod. hygiena, oběd, odpolední odpočinek, zájmové aktivity  

14.00 – 15.00 hod. průběžné vstávání po odpoledním odpočinku, hygiena, svačina 

15.00 – 16.30 hod. zájmové aktivity, volné hry, individuální činnosti 

 Stolování: 8.30 - 8.50 hod. svačina (děti nejmladší věkové skupiny jsou částečně 

obsluhovány), 11.30 - 11.45 hod. oběd (děti jsou vedeny k samostatnosti), 14.30 hod. 

odpolední svačina. Pitný režim je k dispozici v průběhu celého dne.   

 

Pravidla pro zařazování do jednotlivých tříd:   

 Ve třídách jsou děti rozděleny s ohledem na to, aby v předškolním věku byly ve skupině 

starších dětí a měly větší prostor plnit předškolní program.  

 Ve třídě Medvídci jsou vzdělávány převážně děti mladší tří let.   

 Zároveň respektujeme trvající přátelské vazby mezi dětmi.  

 Samozřejmostí je, že na přání zákonných zástupců jsou sourozenci spolu v jedné třídě.  
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Činnosti se souběžným působením dvou učitelů ve třídě:   

V každé třídě souběžně pracují vždy dvě učitelky a to v době řízené činnosti - částečně, v době 

pobytu venku - po celou dobu (s výjimkou předškolní třídy), při hygieně a přípravě na oběd, ukládání 

dětí k odpočinku - po celou dobu.   

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy:   

Kritéria pro přijímání dětí v mateřské školy jsou uvedeny ve Směrnici pro přijetí dětí k předškolnímu 

vzdělávání a jsou zveřejněny:  

- v elektronické podobě na webových stránkách školy:  www.ulesakarvina.cz  

- na informační tabuli pro veřejnost v budově mateřské školy.  

A/ Dosažený věk dítěte k 31. 8.:  

Dosažení věku:  

5 let a starší (OŠD) ze spádového obvodu               10 bodů  

3 až 4 roky ze spádového obvodu                                           9 bodů  

2 až 3 let ze spádového obvodu                                                      8 bodů  

5 let a starší (OŠD)                                                                  7 bodů  

3 až 4 roky                                                                               6 bodů  

2 roky k 1. 9.                                                                          1 bod  

  B/ Důvody hodny zvláštního zřetele:  

V mateřské škole se již vzdělává sourozenec                      2 body  

 Od školního roku 2017/2018 určuje školský zákon závazný termín zápisu k předškolnímu 

vzdělávání na období od 2. května do 16. května.   

 Způsob provedení zápisu k předškolnímu vzdělávání podléhá správnímu řízení.  

 Při zápisu dítěte do MŠ zákonný zástupce obdrží Evidenční list včetně Žádosti o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání. Evidenční list, potvrzený lékařem, následně odevzdá vedoucí 

učitelce nejpozději do 5ti dnů po zápisu dítěte do mateřské školy. Do 30ti dnů od zápisu       

k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do 

mateřské školy.  

http://www.ulesakarvina.cz/
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 Evidenční list:  zákonný zástupce je povinen všechny informace vyplnit pravdivě a aktuálně. 

Případné změny je potřeba neprodleně oznámit a osobně opravit v evidenci. Součástí 

evidenčního listu je potvrzení o zdravotním stavu dítěte a provedeném očkování. Uvedenou 

část vyplní dětský lékař.  

 

Popis pravidel organizace individuálního vzdělávání:    

 Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě                   

v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno.  

 Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce 

dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního 

roku.              

 V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání 

nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno vedoucí 

učitelce mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.  

 Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech          

a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání dítěte.  

 Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte    

u ověření v mateřské škole a to v řádném termínu, který připadá na druhé pondělí v měsíci 

listopadu daného školního roku nebo pak v náhradním termínu, který připadá třetí pondělí 

v měsíci listopadu daného školního roku.  

 Způsob ověření bude individuálně stanoven s ohledem na potřeby dítěte – ústní pohovor    

s dítětem, zapojení do her v kolektivu dětí, zapojení se do vzdělávacích činností řízených 

učitelem.  

 Ředitelka základní a mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, 

ukončí individuální vzdělávání dítěte (na základě oznámení vedoucí učitelky mateřské 

školy), pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření a to ani v náhradním 

termínu.  

 Odvolání proti rozhodnutí ředitelky základní školy o ukončení individuálního vzdělávání 

dítěte nemá odkladný účinek.  

 Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.  

 Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte.  
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5 Charakteristika vzdělávacího programu  

5.1 Zaměření školy  

Vzdělávání a výchovu dítěte předškolního věku uplatňujeme v jednom z nejdůležitějších období 

života člověka, kdy my, učitelé mateřské školy, a rodiče máme obrovskou šanci vtisknout trvale do 

jeho osobnosti základní hodnoty života. Období, které je počátkem celoživotního vzdělávání.  

Mateřská škola zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a všestranný rozvoj jeho 

osobnosti. Navazuje na výchovu dítěte v rodině a v součinnosti s ní zajišťuje rozvíjení dětských 

schopností a dovedností tak, aby byla respektována dětská individualita. Dítě musí být 

rovnocenným partnerem dospělého se všemi právy a povinnostmi, svobodou a důvěrou.  

V naší mateřské škole musí být dítě v plné psychické i fyzické pohodě a domů odcházet spokojené 

a s novými zážitky.  

5.2 Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu  

 Cíle a obsah předškolního vzdělávání směřují mateřskou školu k tomu, aby děti, které ji 

opouštějí  byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním 

možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté, s vlastním rozumem, schopné 

dívat se kolem sebe, uvažovat tvořivě, přemýšlet a jednat, jedinci na své úrovni 

přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotni nejen přijímat, ale také dávat, schopni se 

dále rozvíjet, učit se a aktivně čelit problémům, které život přináší.  

 Naše mateřská škola se snaží naplňovat tyto cíle a uvědomovat si, že podmínkou pro zdárný 

vývoj dítěte je uspokojování základních lidských (biologických i sociálních) hodnot.   

 Je potřeba, aby se dítě v mateřské škole cítilo bezpečně, nesmí být zatěžováno spěchem      

a chvatem.  

 Je nepřijatelná jakákoliv manipulace s rozhodováním dítěte, nezdravé soutěžení                          

a přebytečné organizování.   

 Cílem předškolního vzdělávání je smysluplně obohacovat denní program dítěte v průběhu 

předškolních let a poskytovat odbornou péči. Mělo by usilovat o to, aby první vzdělávací 

krůčky dítěte byly promyšlené a odborně podepřené na lidském a společenském základě.   

Podporujeme u dětí:  

fyzický vývoj  - prostřednictvím chůze, běhu, lezení, míčových her, prolézání, přelézání, šplhání, 

jízdy na koloběžkách, hodů apod.  
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sociálně - emocionální vývoj  - prostřednictvím řešení sporů, vyjadřování pocitů, kontroly impulsu, 

vzájemné úcty a pomoci, sdílení pocitů apod.  

rozvoj inteligence  - vedením dětí k samostatnému myšlení, tvořivosti, k pokusům,                                       

k experimentování, objevování, pozorování apod.  

rozvoj jazyka  - vyprávění, reprodukce a dramatizace pohádek a příběhů, rozhovory, diskuse apod.  

rozvoj matematiky, logických představ  

Preferujeme činnosti, které:  

 umožňují dětem vnímat okolní svět všemi smysly,  

 seznamují děti s přírodou a přírodními jevy, kladou důraz na její pozorování a poznávání,  

 podporují vytváření vzájemných vztahů - vzájemná pomoc, ohleduplnost,  

 věnují maximální pozornost dětské tvořivosti, umožňují seberealizace,  

 věnují pozornost řečovému projevu dětí,  

 ponechávají dětem dostatečný prostor pro jejich aktivitu,  

 posilují sebeobslužné dovednosti a návyky, vedou děti k samostatnosti,  

 napomáhají rozvoji pohybových schopností a dovedností dětí,  

 využívají dramatizace, vyjadřování jevů, činností a pocitů pomocí pohybu těla, gest, zvuky, 

mimikou apod.   

Poskytujeme dětem:  

 příležitost učit se mnoha způsoby,  

 dostatek času na prozkoumání prostředí,  

 příležitost vybírat si, kterých činností se chtějí účastnit,  

 místa, kde mohou vystavit svou práci,  

 příležitost učit se způsobem, který vyhovuje individuálnímu stylu každého dítěte,  

 pozitivní hodnocení osobní aktivity.  

5.3 Dlouhodobý plán školy  

 Chceme být otevřenou školou zákonným zástupcům dětí i veřejnosti, nabízet spolupráci             

a komunikaci.  

 Pro naplňování záměru školy budeme využívat didaktický styl založený na principu 

vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte.  

 Budeme uplatňovat integrovaný přístup a vzdělávání dětí realizovat na základě 

integrovaných bloků.   

 Budeme uplatňovat moderní metody a formy práce.  
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 V naší škole se budeme snažit uplatňovat především individuální přístup, motivaci a děti 

stimulovat vnitřní i vnější pochvalou.   

5.4 Metody a formy vzdělávání  

Různorodá škála metod a forem vzdělávání se realizuje během celého dne, ve všech činnostech          

a situacích v mateřské škole:  

- při příchodu do MŠ a v odpoledních hodinách,  

- pedagogicky zacílené činnosti - pracovní činnosti během dopoledne i odpoledne,  

- pohybové aktivity - ve třídě během her, při pobytu venku, pohybové chvilky v průběhu celého 

dne,  

- odpočinek, spánek - dle individuality dětí.    

 Skupinová činnost - učení v rámci malé sociální skupiny s možností vzájemně spolupracovat, 

pomáhat si, společně směřovat k cíli.  

 Párové učení - spolupráce ve dvojicích.  

 Individuální práce - vnímání každého dítěte jako jedinečné bytosti, která má právo rozvíjet 

se a učit v rozsahu svých možností a potřeb.  

 Řízené a situační prožitkové učení - využití vznikajících situací, které uplatníme při 

seznamování dětí s běžnými životními situacemi.  

 Didaktické hry - hry s pravidly, vyžadující průběžné řízení, rozvíjející poznatky a dovednosti 

dětí.  

 Spontánní činnosti, zájmové aktivity.  

 Opakovací chvilky, volné chvilky.  

 Řízené činnosti - vytváření rovnováhy mezi řízenými činnostmi a spontánními hrami, 

zařazování nepřímo řízených činností.  

5.5 Zajištění vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí nadaných  

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP:   

 RVP PV vychází ve své základní koncepci z respektování individuálních potřeb a možností 

dítěte.  

 Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné.   
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 Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je naplňování potřeb 

přizpůsobeno tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem.  

 Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami respektujeme jejich individuální 

potřeby.  

 Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti 

stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez 

doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory 

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

školského poradenského zařízení. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů 

stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.   

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

zpracování PLPP a pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně 

podkladem pro tvorbu IVP. PLPP zpracovává škola samostatně, IVP zpracovává škola na 

základě doporučení ŠPZ.  

Podpůrná opatření 1. stupně  

 Má-li dítě při vzdělávání obtíže, učitelky, které mají dítě v péči ve spolupráci s vedoucí 

učitelkou, zpracují plán pedagogické podpory dítěte (PLPP), který zahrnuje mj. popis obtíží 

a speciálních potřeb dítěte a podpůrná opatření 1. stupně.  

 Plán pedagogické podpory bude vyhodnocen nejpozději po třech měsících.  

 Nebude-li poskytování podpůrných opatření prvního stupně postačující, doporučí vedoucí 

učitelka zákonným zástupcům vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení. Zprávu 

z vyšetření obdrží zákonní zástupci dítěte, škola dostane doporučení a na jeho základě 

sestaví individuální vzdělávací plán.  

Podpůrná opatření 2. - 5. stupně  

 Od druhého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovena 

školským poradenským zařízením po projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte.   

 Podkladem pro zpracování individuálního vzdělávacího plánu pro děti s přiznaným 

podpůrným opatřením od 2. stupně je doporučení školského poradenského zařízení.               

V tomto plánu se vzdělávací obsah upraví tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími 

požadavky a skutečnými možnostmi dítěte a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jeho 

osobního maxima.   

Vzdělávání dětí mimořádně nadaných  

 Dětem, které projevují známky nadání, věnujeme zvýšenou pozornost zaměřenou na to, 

aby se projevy nadání dětí v rozmanitých oblastech činností smysluplně uplatnily                        

a s ohledem na individuální možnosti dětí dále rozvíjely.  
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 V případě, že se jedná o velmi výrazné projevy nadání, zejména v situacích vyžadujících 

značnou spolupráci se zákonnými zástupci dětí, zpracováváme PLPP.  

 Pokud se u dítěte projeví mimořádné nadání v jedné či více oblastech, doporučíme 

zákonným zástupcům dítěte vyšetření ve školském poradenském zařízení.   

 Do doby, než vyšetření proběhne a škole je doručeno doporučení ke vzdělávání dítěte, 

postupujeme zpravidla podle PLPP.  

 Pokud školské pedagogické zařízení identifikuje mimořádné nadání dítěte a doporučí 

vypracování individuálního vzdělávacího plánu, postupujeme při jeho zpracování, realizaci 

a vyhodnocování v úzké spolupráci se zákonnými zástupci dítěte a školským pedagogickým 

zařízením.  

 PLPP má písemnou podobu s cílem stanovení metod práce s dítětem, způsoby kontroly 

osvojení potřebných dovedností, návyků a postojů.   

 Hlavním cílem vzdělávání mimořádně nadaného dítěte je: zajistit individuální přístup, 

vyhradit pracovní místo pro jeho aktivity, zajistit doplňkové výukové pomůcky a materiál 

dle druhu nadání a zamezit vyčleňování z kolektivu.   

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení IVP:   

 Doporučí-li školské poradenské zařízení vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu, 

vypracují uvedený plán obě učitelky na třídě a seznámí s ním vedoucí učitelku. Ta jej poté 

předkládá ke schválení speciálnímu pedagogovi na základní škole. Po schválení seznámí          

s jeho obsahem zákonné zástupce dítěte.  

 Pro úspěšné vzdělávání je potřebné zajistit:  

1. uplatňování individualizace vzdělávacího procesu,  

2. spolupráci se zákonnými zástupci dítěte,  

3. spolupráci se školským poradenským zařízením, které doporučilo vzdělávání dle individuálního 

vzdělávacího plánu,  

4. postupné vyhodnocování úspěšnosti práci při realizaci stanovených podpůrných opatření a 

individuálního vzdělávacího plánu,  

5. snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy.   

 

Zodpovědné osoby:   

Třídní učitelka MŠ - vytváří PLPP, spolupracuje s asistentem pedagoga, zajišťuje naplnění PLPP, 

vyhodnocuje PLPP.  
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Vedoucí učitelka MŠ - vytváří PLPP, spolupracuje s třídní učitelkou, asistentem pedagoga, 

speciálním pedagogem, s SPC, s PPP, vyhodnocuje PLPP.  

Speciální pedagog ZŠ - spolupracuje s MŠ, navrhuje další opatření.    

 

    

5.6 Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let  

 V problematice vzdělávání dětí od dvou let se učitelky průběžně vzdělávají v rámci dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků.   

 Jedná se především o vzdělávání k tématu psychických a fyzických specifik vývoje 

dvouletých dětí.  

Organizace vzdělávání:  

 Umožňujeme dětem individuálně přizpůsobený adaptační režim, dostatečný časový prostor 

na veškeré aktivity včetně převlékání, stravování, sebeobsluhy a hygieny.  

 Organizace vzdělávání a plánování činností v mateřské škole vycházejí z potřeb a zájmů dětí 

a je zcela vyhovující jejich individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem.  

Obsah vzdělávání:  

 Pro úspěšné vzdělávání dětí od dvou let je důležité uvědomění si specifik související s úrovní 

motoriky, psychického a jazykového vývoje dítěte, brát ohled na jiné tempo rozvoje 

prosociálních vztahů mezi dětmi.   

 Dvouleté dítě se neorientuje v prostoru a čase, má velkou potřebu aktivního pohybu                

a zároveň potřebuje častější odpočinek.  

 Je nutné sledovat pokroky konkrétního dítěte, jelikož rozdíly v psychomotorickém vývoji 

jednotlivých dětí mohou být velmi výrazné.   

 Plánování a realizace konkrétních vzdělávacích činností je přizpůsobeno možnostem                

a schopnostem dětí.   

 Třídní učitel volí metody a formy práce dle možností dětí.  

 Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, často vyžadují opakování 

činností a potřebují pravidelné rituály.   

 Největší prostor u dvouletých dětí je ponechán volné hře a pohybovým aktivitám, jelikož se 

tyto děti nedokáží soustředit delší dobu.   

Spolupráce se zákonnými zástupci:  
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 Vzhledem k nízkému věku dětí je spolupráce se zákonnými zástupci naprosto zásadní               

a velice důležitá.   
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6 Vzdělávací obsah  

6.1 Principy a metody vzdělávání  

 Akceptujeme přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku a promítáme je do obsahu, 

forem a metod jejich vzdělávání.  

 Vzdělávací aktivity probíhají formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě 

svého zájmu a své volby.  

 V mateřské škole uplatňujeme aktivity spontánní i řízené, vzájemně vyvážené a provázané, v 

poměru odpovídajícímu potřebám a možnostem dítěte.  

 Probouzíme v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat.   

 Učitelka je přirozeným vzorem chování a modelem, který působí na osvojování a rozvíjení 

sociálních dovedností.  

 Vytváření pravidel  pro společné soužití (při stolování, hygienických úkonech, spontánní hře a 

pobytu venku).  

 Rozhovory ve skupině, např. v ranním kruhu, jsou přínosné pro možnost všech dětí ve třídě 

se vyjádřit k jednotlivým tématům.  

 Volná hra  dovoluje dětem uplatňovat různé způsoby chování v dětské skupině.  

 Odměny a tresty  dávají dětem na vědomí, že existuje vhodné a nevhodné chování. Učitelka 

by měla využívat ocenění dítěte verbálním a neverbálním způsobem. Důležité je i jasně a 

krátce říci, co oceňujeme. V případě trestu je třeba dítěti s problémovým chováním vždy jasně, 

krátce a srozumitelně říci, co dělá špatně.   

 Slovní metody: vyprávění, předčítání, vysvětlování, zadávání postupu nebo pravidel hry, slovní 

provázení činnosti.  

 Rozhovory, metody práce s textem.  

 Názorné a demonstrační metody  - pozorování, poslech hudby, zvuků, exkurze s přímým 

prožitím situace.  

 Praktické metody  - pohybové, rytmické dovednosti, výtvarné vyjádření atd.  

 Metody s myšlenkovými operacemi  představují srovnávání, vyčleňování, řazení, skládání 

podle určitých návodů či kritérií.  

 Metody situační a inscenační  využívají prožitků a zájmů vzniklých v reálných životních 

situacích.  

 Metoda didaktické hry  zahrnuje přípravu her a herních situací s promyšleným vzdělávacím 

nebo dětskou osobnost rozvíjejícím cílem.  

 Metoda projektová  zahrnuje větší variabilitu metod, které jsou v tomto komplexním 

vzdělávacím celku integrované podle toho, jak je projekt koncipován a jak se postupně vyvíjí. 
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6.2 Třídní vzdělávací program  

 Třídní vzdělávací programy (TVP) jednotlivých tříd vycházejí ze základu ŠVP a v souladu s 

ním.  

 Svým obsahem odpovídají věkovému složení třídy, možnostem a potřebám dětí.   

 Každá učitelka si v TVP připravuje pracovní materiály v takové podobě, která jí vyhovuje.   

 Učitelky si dotvářejí plány dle postupu ve vzdělávání dětí i za jejich spoluúčasti.   

 Učitelky využívají evaluační postupy a důsledně postupují s ohledem na individuální zájmy 

a potřeby dětí.   

 Třídní vzdělávací programy jsou tvořeny vždy pro konkrétní třídu, rozvrženy na časové 

úseky a představují vlastní realizaci v konkrétních podmínkách.  

 Učitelka si samostatně určí konkrétní podtéma dle tematických celků v ŠVP a připraví 

nabídku činností, kam si zaznamenává své nápady a představy na dané podtéma, která 

probíhají dle situace. Časový plán je volný, některými bloky se zabýváme déle, jinými kratší 

dobu podle náročnosti a zájmu dětí.   

 Podle aktuální situace je možno zařadit jakékoliv téma - dle dané situace v dění školky, 

města, světa - oslavy, svátky apod.   

 Při plánování učitelka sleduje návaznost a vzájemnou logickou propojenost kompetencí dětí 

předškolního věku se vzdělávacími cíli v ŠVP a strukturou integrovaných tematických bloků 

tak, aby v součinnosti se vzdělávacími nabídkami vytvářely tematické celky.   

 Téma by mělo být dětem blízké, srozumitelné a přiměřené jejich věku.   

6.3 Uspořádání témat ŠVP  

HURÁ DO ŠKOLKY  

PODZIM VŠECHNY BARVY VZAL A JIMI MALOVAL  

KOUZELNÝ VÁNOČNÍ ČAS  

ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ  

JARNÍ ČAROVÁNÍ  

VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJLÉPE  
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6.4 Integrované bloky  

6.4.1 HURÁ DO ŠKOLKY  

Charakteristika integrovaného bloku 

Integrovaný blok je určen pro adaptační období, je zaměřen na seznámení se s prostředím školy, na 

začlenění se do třídy, na seznámení se s pravidly soužití, s dětskými kamarády a zaměstnanci MŠ. V 

tomto období je důležité rozvíjet pocit sounáležitosti, pozitivní vztahy, vyrovnávat se s problémy a  

společně hledat řešení. Děti se učí komunikačním dovednostem, empatii a empatickým reakcím. 

Laskavým přijetím usnadníme dětem vstup do MŠ. Záměrem integrovaného bloku je získání osobní 

samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost. Budeme u dětí posilovat jejich 

prosociální chování, rozvíjet sebeobslužné dovednosti, vytvářet vztah k místu, ve kterém žijí. 

Postupně budeme děti seznamovat s pravidly chování. Zaměříme se na uplatňování základních 

společenských návyků přiměřeně k jejich věku.  

 

Návrhy dílčích témat pro realizaci TO JSEM JÁ, A KDO JSI TY? 

      VŠICHNI JSME ZDE KAMARÁDI 

Klíčové kompetence, které jsou rozvíjeny 

Kompetence k učení 

dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při 

tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

 klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce 

porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému 

naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

 se učí  nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si 

zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a 

pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům 

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

 se učí s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění 

 

Kompetence k řešení problémů 

dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších 

problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

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

základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého 
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 řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, 

zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé  

možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, 

fantazii a představivost 

 rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže 

mezi nimi volit 

 chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je 

naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit 

 

Komunikativní kompetence 

dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, 

sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog 

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

(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

 komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být 

komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 

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

s okolím 

 dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává 

(knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) 

 

Sociální a personální kompetence 

dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná 

nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost 

 se dokáže  ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společenských činnostech se domlouvá a 

spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla 

společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat 

kompromisy 

 napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém 

okolí 

 se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; 

dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim 

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

jedinečnostem 

 chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se 

nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí 

jiného dítěte, ponižování a ubližování 
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Činnostní a občanské kompetence 

dítě ukončující předškolní vzdělávání 

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

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

odpovídá 

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

odpovědně; váží si práce i úsilí druhých 

 spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe 

potřebu je zachovávat 

 si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé 

mají stejnou hodnotu 

 

Dílčí vzdělávací cíle 

Dítě a jeho tělo 

- rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky  

(koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového      

aparátu a tělesných funkcí 

- rozvoj a užívání všech smyslů 

- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

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

 

Dítě a jeho psychika 

 Jazyk a řeč 

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

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

podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) 

  

 Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 

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

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

 

 Sebepojetí, city, vůle 

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

získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 

- získání relativní citové samostatnosti 

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

- rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit 
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Dítě a ten druhý 

- seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

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

vztahů dítěte k druhým lidem 

- posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské  

herní skupině apod.) 

- vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti  

apod.) 

 

Dítě a společnost 

- poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného  

sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým  

v tomto prostředí 

- rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet  

k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty  

v tomto společenství uznávané 

- seznámení se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž  

dítě žije 

- vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj  

dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 

 

Dítě a svět 

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

- vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich  

rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

- 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 schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

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

společností, planetou Zemí 

 

Očekávané výstupy 

Dítě a jeho tělo 

- zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém  

prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí,  

pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku) 

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

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

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

s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným  

materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s  

jednoduchými hudebními nástroji apod.) 

- zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě,  

udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.) 

- zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji,  

sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními  

nástroji, běžnými pracovními pomůckami 

 

Dítě a jeho psychika 

 Jazyk a řeč 

- pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

- domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

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

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

- učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou  

dramatickou úlohu apod.) 

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

telefon 

 

 Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 

- vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového,  

změněného, chybějícího) 

- poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

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

- chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle  

potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého  

pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první  

desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.) 

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

 

 Sebepojetí, city, vůle 

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

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

- rozhodovat o svých činnostech 

- ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a  

přizpůsobovat jim své chování 

- respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti 
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- zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či  

dramatickou improvizací apod.) 

 

Dítě a ten druhý 

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

vhodným způsobem, respektovat ho 

- porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

- přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství 

- chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se  

chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené 

- spolupracovat s ostatními 

- dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole,  

na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

- respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol  

s jiným dítětem apod. 

 

Dítě a společnost 

- uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi  

(zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, až když druhý domluví,  

požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 

- začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti,  

schopnosti a dovednosti 

- adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných  

proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se  

rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a  

spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody 

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

s penězi apod. 

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

hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními  

nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus) 

 

Dítě a svět 

- orientovat s bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské  

školy, v blízkém okolí) 

- zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace, které se doma  

a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti,  

v obchodě, u lékaře apod.) 

- osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěte blízké, pro ně smysluplné  

a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi 
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- vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak  

svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých  

zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.) 

- všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

- mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si,  

že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí 
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6.4.2 PODZIM VŠECHNY BARVY VZAL, ABY JIMI MALOVAL 

Charakteristika integrovaného bloku 

Integrovaný blok je zaměřen na období podzimu, na jeho typické znaky, změny v přírodě (počasí, 

stěhovaví ptáci, les, louka, zahrada, stromy, keře, plody...). Pozornost budeme věnovat 

sounáležitosti člověka s živou a neživou přírodou. V plné míře budeme využívat prožitkového učení, 

pracovat s přírodninami, zapojovat všechny smysly do vnímání okolního prostředí, poznávat ovoce 

a zeleninu. Budeme pozorovat přípravy přírody na zimní spánek, rozlišovat roční období a časové 

pojmy. Dozvíme se, co všechno nás obklopuje - předměty kolem nás, se kterými přicházíme v 

každodenním životě do kontaktu (papír, sklo, dřevo, železo, plast atd.). Očekáváme, že děti budou  

zvídavé, získají kladný vztah k vlastnímu tělu a uvědomí si potřebu chránit se např. před rozmary 

počasí. 

 

Návrhy dílčích témat pro realizaci BABÍ LÉTO 

      KROK ZA KROKEM PŘÍRODOU 

      MY JSME MALÍ ZAHRADNÍCI 

      JAK SLUNCE MALUJE LISTÍ 

      TAJEMSTVÍ PODZIMNÍHO LESA 

      VESELÍ DRACI 

      SLUNÍČKO USPÁVÁ PŘÍRODU 

      KDYŽ KAMARÁD STŮNĚ 

 

Klíčové kompetence, které jsou rozvíjeny 

Kompetence k učení 

dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při 

tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

 uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení 

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

jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 

 se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si 

zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a 

pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům 

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

dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších 

problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

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

základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého 

 užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i 

empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá 

je v dalších situacích 

 rozlišuje řešení, která jsou funkcí (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi 

nimi volit 

 chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je 

naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit 

 se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 

 

Komunikativní kompetence 

dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, 

sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog 

 se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, 

výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

 se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu a funkci 

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

s okolím 

 dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává 

(knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) 

 

 

Sociální a personální kompetence 

dítě ukončující předškolní vzdělávání 

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

 projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná 

nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost 

 se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společenských činnostech se domlouvá a 

spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla 

společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat 

kompromisy 

 se chová při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; nevhodné 

chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 
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 chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se 

nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí 

jiného dítěte, ponižování a ubližování 

 

 

Činnostní a občanské kompetence 

dítě ukončující předškolní vzdělávání 

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

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

 odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a 

přizpůsobovat se daným okolnostem 

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

odpovídá 

 má 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 

 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 

Dítě a jeho tělo 

- uvědomění si vlastního těla 

- rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky  

(koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového      

aparátu a tělesných funkcí 

- rozvoj a užívání všech smyslů 

- rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

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

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

- vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 

 

Dítě a jeho psychika 

 Jazyk a řeč 

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

porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) 

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

podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) 
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 Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 

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

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

- vytváření základů pro práci s informacemi 

 

 Sebepojetí, city, vůle 

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

získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 

- získání relativní citové samostatnosti 

- rozvoj schopnosti sebeovládání 

- získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 

 

Dítě a ten druhý 

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

vztahů dítěte k druhým lidem 

- posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské  

herní skupině apod.) 

- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

- rozvoj kooperativních dovedností 

 

Dítě a společnost 

- poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného  

sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým  

v tomto prostředí 

- rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti  

projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat  

společenskému prostředí a zvládat jeho změny 

- vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

- vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj  

dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 

 

Dítě a svět 

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

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

poškozovat a ničit 

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

při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými  

vlivy 

- rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

- rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 
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Očekávané výstupy 

Dítě a jeho tělo 

- zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém  

prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí,  

pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku) 

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

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

- ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary  

předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.) 

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

s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným  

materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s  

jednoduchými hudebními nástroji apod.) 

- zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky  

(starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět sledovat, postarat se o sebe a své  

osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.) 

- rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu  

známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 

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

potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.) 

 

Dítě a jeho psychika 

 Jazyk a řeč 

- pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

- vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně  

zformulovaných větách 

- vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah,  

ptát se) 

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

správných větách) 

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

- učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým rozumí) 

- sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

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

nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci 

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

telefon 

 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Pojďte děti, pojďte hned, objevíme celý svět. 

37 

 Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 

- vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového,  

změněného, chybějícího) 

- poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

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

- zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti  

předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a  

vzájemné souvislosti mezi nimi) 

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

- chápat prostorové pojmy (vpravo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.),  

elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok),  

orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase 

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

- řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“ 

 

 Sebepojetí, city, vůle 

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

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

- vyjadřovat souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících,  

nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných  

činnostech apod. 

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

- prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

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

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

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

 

Dítě a ten druhý 

- přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství 

- odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 

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

- chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se  

chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené 

- uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj  

nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou 

- respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol  

s jiným dítětem apod. 

- vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu  

či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.) 

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

 

Dítě a společnost 

- uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi  

(zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, až když druhý domluví,  

požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 

- pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je  

třeba se chovat 

- začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti,  

schopnosti a dovednosti 

- adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných  

proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se  

rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a  

spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody 

- utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v  

souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat  

(doma, v mateřské škole i na veřejnosti) 

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

jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí 

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

s penězi apod. 

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

dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a  

vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) 

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

hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními  

nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus) 

 

Dítě a svět 

- orientovat s bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské  

školy, v blízkém okol) 

- zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace, které se doma  

a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti,  

v obchodě, u lékaře apod.) 

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

prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc) 

- osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěte blízké, pro ně smysluplné  

a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi 

- mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho  

dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte 
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- vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak  

svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých  

zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.) 

- všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

- porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a  

proměňuje) a že s těmito změnami je třeba v životě počítat, přizpůsobovat se běžně proměnlivým  

okolnostem doma i v mateřské škole 

- pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným  

způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí,  

živé tvory apod.) 
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6.4.3 KOUZELNÝ VÁNOČNÍ ČAS 

Charakteristika integrovaného bloku 

Tento integrovaný blok je zaměřen na činnosti související s předvánočním obdobím. Budeme se 

seznamovat se zvyky a získávat poznatky o tradicích Vánoc a kulturních zvyklostech. Budeme vnímat 

atmosféru ve třídě, ve městě, všímat si výzdoby a chování lidí. Přivítáme Mikuláše, poznáme a  

naučíme se vánoční koledy a písně. Prostřednictvím pohádkových příběhů se seznámíme s lidskými 

vlastnostmi. Tímto obdobím nás provede kniha Josefa Lady – České Vánoce. 

Návrhy dílčích témat pro realizaci CO PŘINESE MIKULÁŠ? 

      VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ 

Klíčové kompetence, které jsou rozvíjeny 
Kompetence k učení 

dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při 

tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

 klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce 

porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému 

naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

 se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si 

zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a 

pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům 

 se učí s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění 

 

Kompetence k řešení problémů 
dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších 

problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

 řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, 

zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé 

možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, 

fantazii a představivost 

 užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i 

empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá 

je v dalších situacích 

 rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže 

mezi nimi volit 

 chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je 

naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit 
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Komunikativní kompetence 
dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, 
sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog 

 se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, 
výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

 komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být 
komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 

 průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci 
s okolím 

 dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává 
(knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) 

 ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární 
předpoklady k učení se cizímu jazyku 

 
 

Sociální a personální kompetence 
dítě ukončující předškolní vzdělávání 

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

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

 projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná 
nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost 

 napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém 
okolí 

 se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; 
dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim 

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

 

 

Činnostní a občanské kompetence 
dítě ukončující předškolní vzdělávání 

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

 dokáže rozpoznat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky 

 chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také 
odpovídá 

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

 chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem 
a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé 
důsledky 

 spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe 
potřebu je zachovávat 

 dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a 
bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 

 

Dílčí vzdělávací cíle 
Dítě a jeho tělo 
- rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky  
(koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového      
aparátu a tělesných funkcí 
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- rozvoj a užívání všech smyslů 
- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 
- osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě 
- osvojení si poznatků a dovedností k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 
 
Dítě a jeho psychika 
 Jazyk a řeč 
- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání,  
porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) 
- rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu 
- osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou  
podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) 
  
 Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 
- rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) 
- posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) 
- vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení 
 
 Sebepojetí, city, vůle 
- poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity,  
získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 
- získání relativní citové samostatnosti 
- rozvoj schopnosti sebeovládání 
- rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat 
- rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit 
- získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 
 
Dítě a ten druhý 
- seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 
- posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské  
herní skupině apod.) 
- vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti  
apod.) 
- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 
- ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 
 
Dítě a společnost 
- poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného  
sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým  
v tomto prostředí 
- rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet  
k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty  
v tomto společenství uznávané 
- vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 
- vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 
- vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj  
dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 
 
Dítě a svět 
- seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu 
- vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich  
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rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 
- poznávání jiných kultur 
- pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také  
poškozovat a ničit 
- osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí  
při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými  
vlivy 
- rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 
- vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi,  
společností, planetou Zemí 
 

Očekávané výstupy 
Dítě a jeho tělo 
- zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém  
prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí,  
pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku) 
- vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 
- ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 
- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary  
předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.) 
- ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby,  
s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným  
materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s  
jednoduchými hudebními nástroji apod.) 
- zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě,  
udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.) 
- mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy 
- zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji,  
sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními  
nástroji, běžnými pracovními pomůckami 
 
Dítě a jeho psychika 
 Jazyk a řeč 
- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 
- pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 
- vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah,  
ptát se) 
- domluvit se slovy i gesty, improvizovat 
- porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve  
správných větách) 
- učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí) 
- učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou  
dramatickou úlohu apod.) 
- chápat slovní vtip a humor 
- utvořit jednoduchý rým 
- projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat  
telefon 
 
 Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 
- vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového,  
změněného, chybějícího) 
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- záměrně se soustředit na činnosti a udržet pozornost 
- poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 
- přemýšlet, vést jednoduché úvahy a také vyjádřit to, o čem přemýšlí a uvažuje 
- vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení 
- učit se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovat a vybavit 
- řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“ 
- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných,  
hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 
 
 Sebepojetí, city, vůle 
- uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je 
- ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a  
přizpůsobovat jim své chování 
- vyjadřovat souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících,  
nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných  
činnostech apod. 
- uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky) 
- prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 
- vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 
- respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti 
- těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním 
- zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či  
dramatickou improvizací apod.) 
 
Dítě a ten druhý 
- navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním  
vhodným způsobem, respektovat ho 
- porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 
- přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství 
- chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se  
chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené 
- spolupracovat s ostatními 
- dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole,  
na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 
- respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol  
s jiným dítětem apod. 
- chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby  
požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě) 
 
Dítě a společnost 
- uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi  
(zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, až když druhý domluví,  
požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 
- utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je  
v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat  
(doma, v mateřské škole i na veřejnosti) 
- chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem bez předsudků, s úctou  
k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí 
- dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově 
- zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami,  
s penězi apod. 
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- vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární,  
dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo) 
- vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní  
hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními  
nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus) 
 
Dítě a svět 
- orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově  
mateřské  
školy, v blízkém okolí) 
- zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace, které se doma  
a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti,  
v obchodě, u lékaře apod.) 
- osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné  
a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi 
- vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak  
svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých  
zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.) 
- všímat si změn a dění v nejbližším okolí 
- porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a  
proměňuje) a že s těmito změnami je třeba v životě počítat, přizpůsobovat se běžně proměnlivým  
okolnostem doma i v mateřské škole 
- pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným  
způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí,  
živé tvory apod.) 
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6.4.4 ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ 

  Charakteristika integrovaného bloku 

Náplní integrovaného bloku je charakteristika zimního období, vlastnosti ročního období, zimní 

počasí. Dále se zaměříme na nejznámější druhy zimních sportů, na bezpečnost během pobytu venku  

v zimním období – sníh, mráz, led… V další části tohoto integrovaného se děti seznámí s klasickými 

i veršovanými pohádkami, budeme v nich prohlubovat zájem o knihy, literaturu. Děti z celé MŠ se  

budou společně připravovat na Karneval – rej masek, tematické tanečky dětí, zábavné odpoledne  

v Obecním domě Družba.  

 

Návrhy dílčích témat pro realizaci PANÍ ZIMA KRALUJE 

      ZIMNÍ RADOVÁNKY 

      V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH 

      KDO NÁS V ZIMĚ NAKRMÍ? 

      HURÁ NA KARNEVAL! 

      Z POHÁDKY DO POHÁDKY 

Klíčové kompetence, které jsou rozvíjeny 
Kompetence k učení 

dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při 
tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

 uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení 

 má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o 
jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 

 klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce 
porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému 
naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

 se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si 
zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a 
pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům 

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

 

Kompetence k řešení problémů 
dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších 
problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

 řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na 
základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého 

 řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, 
zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé 
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možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, 
fantazii a představivost 

 užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i 
empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá 
je v dalších situacích 

 zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární 
matematické souvislosti 

 rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže 
mezi nimi volit 

 

Komunikativní kompetence 
dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, 
sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog 

 se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, 
výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

 se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu a funkci 

 ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

 průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci 
s okolím 

 dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává 
(knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) 

 
 

Sociální a personální kompetence 
dítě ukončující předškolní vzdělávání 

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

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

 se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společenských činnostech se domlouvá a 
spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla  
společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat 
kompromisy 

 napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém 
okolí 

 se chová při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; nevhodné 
chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 

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

 chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se 
nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí 
jiného dítěte, ponižování a ubližování 

 

 

Činnostní a občanské kompetence 
dítě ukončující předškolní vzdělávání 

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

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

 odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a 
přizpůsobovat se daným okolnostem 

 má smysl pro povinnosti ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje 
odpovědně; váží si práce i úsilí druhých 
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 se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění 

 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 

 si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé 
mají stejnou hodnotu 

 ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí 
a že je může ovlivnit 

 dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a 
bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 

 

 

Dílčí vzdělávací cíle 
Dítě a jeho tělo 
- rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky  
(koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového      
aparátu a tělesných funkcí 
- rozvoj a užívání všech smyslů 
- rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 
- osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě 
- osvojení si poznatků a dovedností k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 
- vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 
 
Dítě a jeho psychika 
 Jazyk a řeč 
- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání,  
porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) 
- rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu 
- osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou  
podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) 
  
 Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 
- rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k  
myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem  
těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie 
- posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) 
- vytváření základů pro práci s informacemi 
 
 Sebepojetí, city, vůle 
- rozvoj schopnosti sebeovládání 
- rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat 
- rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit 
- rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 
- získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 
 
Dítě a ten druhý 
- seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému  
- osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení  
vztahů dítěte k druhým lidem 
- posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské  
herní skupině apod.) 
- rozvoj kooperativních dovedností 
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- ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 
 
Dítě a společnost 
- rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k  
tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v  
tomto společenství uznávané 
- rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti  
projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat  
společenskému prostředí a zvládat jeho změny 
- seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž  
dítě žije 
- vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 
- vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj  
dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 
- rozvoj společenského i estetického vkusu 
 
Dítě a svět 
- vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich  
rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 
- pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také  
poškozovat a ničit 
- osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí  
při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými  
vlivy 
- rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 
- vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi,  
společností, planetou Zemí 
 
 

Očekávané výstupy 
Dítě a jeho tělo 
- zachovávat správné držení těla 
- zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém  
prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí,  
pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku) 
- koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou 
- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary  
předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.) 
- ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby,  
s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným  
materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s  
jednoduchými hudebními nástroji apod.) 
- zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky  
(starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět sledovat, postarat se o sebe a své  
osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.) 
- pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle  
a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení se  
zdravím, s pohybem a sportem 
- rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu  
známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 
- mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy 
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Dítě a jeho psychika 
 Jazyk a řeč 
- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči  
- vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně  
zformulovaných větách 
- vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah,  
ptát se) 
- domluvit se slovy i gesty, improvizovat 
- sledovat a vyprávět příběh, pohádku 
- popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 
- sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 
- poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma 
- rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení 
nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci 
- poznat některá písmena a číslice, popř. slova 
- poznat napsané své jméno 
- projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat  
telefon 
 
 Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 
- vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového,  
změněného, chybějícího) 
- záměrně se soustředit na činnosti a udržet pozornost 
- zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti  
předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a  
vzájemné souvislosti mezi nimi) 
- postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 
- chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle  
potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého  
pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první  
desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.) 
- chápat prostorové pojmy (vpravo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.),  
elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok),  
orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase 
- učit se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovat a vybavit 
- nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 
- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných,  
hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 
 
 Sebepojetí, city, vůle 
- rozhodovat o svých činnostech 
- přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje  
osobní pokroky 
- respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti 
- zorganizovat hru 
- uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i  
strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí 
- prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své  
afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu  
apod.) 
- být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 
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- těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním 
 
Dítě a ten druhý 
- porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 
- odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 
- uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je 
- uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj  
nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou 
- dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole,  
na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 
- respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol  
s jiným dítětem apod. 
- vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu  
či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.) 
- bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod. 
 
Dítě a společnost 
- pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je  
třeba se chovat 
- chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé 
- porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých 
- vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v jednoduchých  
situacích samostatně, jinak s pomocí) 
- dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově 
- uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně,  
proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat společensky nežádoucí chování  
(např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých  
možností se bránit jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají) 
- vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární,  
dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo) 
- zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných  
dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a  
vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) 
- vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní  
hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními  
nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus) 
 
Dítě a svět 
- uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se  
prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc) 
- mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho  
dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte 
- vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak  
svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých  
zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.) 
- všímat si změn a dění v nejbližším okolí 
- rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou  
poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně 
- pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným  
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způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí,  
živé tvory apod.) 
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6.4.5 JARNÍ ČAROVÁNÍ 

Charakteristika integrovaného bloku 

Tento integrovaný blok seznamuje děti s probouzející se jarní přírodou, se změnami v přírodě, se 

zvířaty a jejich mláďaty. Vyhledáváme a dozvídáme se o prvních jarních rostlinách, hovoříme o 

rozdílech mezi zimním obdobím a nadcházejícím jarním obdobím, o střídání ročních období, o 

prodlužování dne a zkracování noci. Dále nás tento integrovaný blok seznámí s velikonočními zvyky, 

budeme u dětí prohlubovat znalosti o velikonočních tradicích – malování kraslic, koledy, velikonoční 

výzdoba, pomlázka atd. 

Návrhy dílčích témat pro realizaci HODY, HODY, DOPROVODY 

      PRVNÍ POSLOVÉ JARA 

      JARO KLEPE NA DVEŘE 

      PETRKLÍČ – ZIMA UŽ JE PRYČ 

Klíčové kompetence, které jsou rozvíjeny 
Kompetence k učení 

dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při 
tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

 uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a dalším učení 

 má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o 
jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 

 klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce 
porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému 
naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

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

 se učí s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění 

 

Kompetence k řešení problémů 
dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších 

problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

 řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, 

zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé 

možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, 

fantazii a představivost 

 užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i 

empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá 

je v dalších situacích 
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 zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární 

matematické souvislosti 

 rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže 

mezi nimi volit 

 chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je 

naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit 

 se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 

 

Komunikativní kompetence 

dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, 

sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog 

 se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, 

výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

 se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci 

 ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

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

s okolím 

 dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává 

(knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) 

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

předpoklady k učení se cizímu jazyku 

 

 

Sociální a personální kompetence 

dítě ukončující předškolní vzdělávání 

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

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

 napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém 

okolí 

 se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; 

dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim 

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

jedinečnostem 

 chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se 

nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí 

jiného dítěte, ponižování a ubližování 
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Činnostní a občanské kompetence 

dítě ukončující předškolní vzdělávání 

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

 dokáže rozpoznat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky 

 odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a 

přizpůsobovat se daným okolnostem 

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

odpovědně; váží si práce i úsilí druhých 

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

odpovídá 

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

 chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem 

a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé 

důsledky 

 spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe 

potřebu je zachovávat 

 si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé 

mají stejnou hodnotu 

 dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a 

bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 

 

Dílčí vzdělávací cíle 

Dítě a jeho tělo 

- uvědomění si vlastního těla  

- rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky  

(koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového      

aparátu a tělesných funkcí 

- rozvoj a užívání všech smyslů 

- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

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

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

 

Dítě a jeho psychika 

 Jazyk a řeč 

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

porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) 

rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu 

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

podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) 
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 Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 

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

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

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

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

 

 Sebepojetí, city, vůle 

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

získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 

- získání relativní citové samostatnosti 

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

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

- získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 

 

Dítě a ten druhý 

- posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské  

herní skupině apod.) 

- vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti  

apod.) 

- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

- rozvoj kooperativních dovedností 

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

 

Dítě a společnost 

- poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného  

sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým  

v tomto prostředí 

- rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet  

k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty  

v tomto společenství uznávané 

- vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

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

dítě žije 

- vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj  

dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 

 

Dítě a svět 

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

- vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich  

rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 
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- pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také  

poškozovat a ničit 

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

při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými  

vlivy 

- rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

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

společností, planetou Zemí 

 

Očekávané výstupy 

Dítě a jeho tělo 

- zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém  

prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí,  

pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku) 

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

- ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary  

předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.) 

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

s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným  

materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s  

jednoduchými hudebními nástroji apod.) 

- zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě,  

udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod. 

- rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu  

známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 

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

- zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji,  

sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními  

nástroji, běžnými pracovními pomůckami 

 

Dítě a jeho psychika 

 Jazyk a řeč 

- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

- pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

- vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah,  

ptát se) 

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

správných větách) 
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- formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat 

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

- učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou  

dramatickou úlohu apod.) 

- sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

- chápat slovní vtip a humor 

- sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 

- utvořit jednoduchý rým 

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

nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu a jejich komunikativní funkci 

- poznat některá písmena a číslice, popř. slova 

- poznat napsané své jméno 

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

telefon 

 

 Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 

- vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového,  

změněného, chybějícího) 

- záměrně se soustředit na činnosti a udržet pozornost 

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

- zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti  

předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a  

vzájemné souvislosti mezi nimi) 

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

- chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeb 

je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla,  

orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky,  

poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.) 

- chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi  

apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok),  

orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase 

- řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“ 

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

hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 

 

 Sebepojetí, city, vůle 

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

- ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a  

přizpůsobovat jim své chování 

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

činnostech apod. 

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

- prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

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

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

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

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

- zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či  

dramatickou improvizací apod.) 

 

Dítě a ten druhý 

- porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

- přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství 

- odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 

- chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se  

chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené 

- spolupracovat s ostatními 

- dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole,  

na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

- respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol  

s jiným dítětem apod. 

-  vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k  

slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.) 

- chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby  

požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě) 

 

Dítě a společnost 

- uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi  

(zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, až když druhý domluví,  

požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 

- utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je  

v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat  

(doma, v mateřské škole i na veřejnosti) 

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

k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí 

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

proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat společensky nežádoucí chování  

(např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých  

možností se bránit jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají) 
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- zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami,  

s penězi apod. 

- vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární,  

dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo) 

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

hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními  

nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus) 

 

Dítě a svět 

- orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově 

mateřské  

školy, v blízkém okol) 

- zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace, které se doma  

a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti,  

v obchodě, u lékaře apod.) 

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

prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc) 

- osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné  

a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi 

- vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak  

svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých  

zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.) 

- porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a  

proměňuje) a že s těmito změnami je třeba v životě počítat, přizpůsobovat se běžně proměnlivým  

okolnostem doma i v mateřské škole 

- mít povědomí o významu životního prostředí (přírody a společnosti) pro člověka, uvědomovat si,  

že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí 

- pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným  

způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí,  

živé tvory apod.) 
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6.4.6 VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJLÉPE 

   Charakteristika integrovaného bloku 

Tento integrovaný blok je rozdělen do dvou částí:  1) Rodina a naše město 

       2) Cesta z města. 

Ad 1) V této části integrovaného bloku přiblížíme dětem místo, ve kterém žijí. Jak se jmenuje naše 

město, řeka, která jím protéká, části města, znak města, základní charakteristika. Seznámíme se 

s nebližším okolím mateřské školy. Seznámíme děti též s dopravními značkami, vysvětlíme jim 

pravidla bezpečnosti chování na ulici i na chodníku. Objasníme si funkci rodiny, vyjmenujeme členy 

rodiny, vztahy mezi členy a téma ukončíme tematickou besídkou ke Dni matek s libovolnou 

možností realizace. 

Ad 2) Tato část integrovaného bloku bude věnována zajímavostem našeho kraje, budeme společně 

s dětmi poznávat jiná města a nejbližší hory například prostřednictvím polodenních a celodenních 

výletů. „Vycestovat“ můžeme také do exotických zemí poznávat exotická zvířata, připravovat se na 

dovolenou a prázdniny. U této příležitosti se seznámíme s jinými státy, národy, jejich kulturami a 

zvyky. Nezapomeneme děti seznámit s charakteristickými znaky letního období.  

 

Návrhy dílčích témat pro realizaci JSME JEDNA RODINA 

      MAMINKA MÁ SVÁTEK 

      NAŠE MĚSTO – KARVINÁ 

      CO JEZDÍ, LÉTÁ, PLUJE 

      SLAVÍME DEN DĚTÍ 

      JEDEME NA VÝLET 

      SLUNÍČKO NÁS LÁKÁ VEN 

      MÁME RÁDI ZVÍŘATA 

      TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY 

 

Klíčové kompetence, které jsou rozvíjeny 

Kompetence k učení 

dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při 

tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

 uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a dalším učení 

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

jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 
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 se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si 

zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a 

pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům 

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

 se učí s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění 

 

Kompetence k řešení problémů 

dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších 

problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

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

základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého 

 řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, 

zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé 

možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, 

fantazii a představivost 

 užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i 

empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá 

je v dalších situacích 

 zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární 

matematické souvislosti 

 chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je 

naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit 

 se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 

 

Komunikativní kompetence 

dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, 

sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog 

 se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, 

výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

 komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být 

komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 

 ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

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

s okolím 

 dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává 

(knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) 
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 ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární 

předpoklady k učení se cizímu jazyku 

 

 

Sociální a personální kompetence 

dítě ukončující předškolní vzdělávání 

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

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

 projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná 

nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost 

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

spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla 

společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat 

kompromisy 

 se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; 

dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim 

 se chová při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; nevhodné 

chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 

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

jedinečnostem 

 

Činnostní a občanské kompetence 

dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 dokáže rozpoznat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky 

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

odpovídá 

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

odpovědně; váží si práce i úsilí druhých 

 chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem 

a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé 

důsledky 

 má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a 

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

 si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé 

mají stejnou hodnotu 

 ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí 

a že je může ovlivnit 

 dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a 

bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 
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Dílčí vzdělávací cíle 

Dítě a jeho tělo 

- rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky  

(koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového      

aparátu a tělesných funkcí 

- rozvoj a užívání všech smyslů 

- rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

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

- vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 

 

Dítě a jeho psychika 

 Jazyk a řeč 

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

porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) 

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

  

 Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 

- rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k  

myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem  

těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie 

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

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

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

- vytváření základů pro práci s informacemi 

 

 Sebepojetí, city, vůle 

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

získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 

- rozvoj schopnosti sebeovládání 

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

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

 

Dítě a ten druhý 

- seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

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

vztahů dítěte k druhým lidem 

- vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti  

apod.) 
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- rozvoj kooperativních dovedností 

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

 

Dítě a společnost 

- poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného  

sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým  

v tomto prostředí 

- rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet  

k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty  

v tomto společenství uznávané 

- rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti  

projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat  

společenskému prostředí a zvládat jeho změny 

- vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

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

dítě žije 

- vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 

- rozvoj společenského i estetického vkusu 

 

Dítě a svět 

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

- poznávání jiných kultur 

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

při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými  

vlivy 

- rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

- rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

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

společností, planetou Zemí 

 

Očekávané výstupy 

Dítě a jeho tělo 

- zachovávat správné držení těla  

- zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém  

prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí,  

pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku) 

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

- ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

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

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

s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným  

materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s  

jednoduchými hudebními nástroji apod.) 

- zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky  

(starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své  

osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.) 

- pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle  

a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení se  

zdravím, s pohybem a sportem 

- rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu  

známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 

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

potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.) 

 

Dítě a jeho psychika 

 Jazyk a řeč 

- pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

- vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně  

zformulovaných větách 

- vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah,  

ptát se) 

- učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou  

dramatickou úlohu apod.) 

- sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

- popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

- sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 

- poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma 

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

nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu a jejich komunikativní funkci 

- sledovat očima zleva doprava 

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

telefon 

 

 Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 

- vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového,  

změněného, chybějícího) 

- poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

- zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti  
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předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a  

vzájemné souvislosti mezi nimi) 

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

- postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

- chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle  

potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého  

pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první  

desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.) 

- chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi  

apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok),  

orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase 

- nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

 

 Sebepojetí, city, vůle 

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

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

- rozhodovat o svých činnostech 

- vyjadřovat souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících,  

nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných  

činnostech apod. 

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

osobní pokroky 

- zorganizovat hru 

- uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i  

strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí 

- prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své  

afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, ztlumit vztek, zlost, agresivitu  

apod.) 

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

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

- zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či  

dramatickou improvizací apod.) 

 

Dítě a ten druhý 

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

vhodným způsobem, respektovat ho 

- přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství 

- odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 

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

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

- respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol  

s jiným dítětem apod. 

-  vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k  

slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.) 

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

 

Dítě a společnost 

- uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi  

(zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, až když druhý domluví,  

požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 

- pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je  

třeba se chovat 

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

- porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých 

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

situacích samostatně, jinak s pomocí) 

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

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

s penězi apod. 

- vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární,  

dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo) 

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

dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a  

vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) 

 

Dítě a svět 

- orientovat s bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské  

školy, v blízkém okolí) 

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

prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc) 

- osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné  

a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi 

- mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním technickém prostředí i jeho  

dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte 

- vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak  

svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých  

zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.) 

- všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

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

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

poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně 

- pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným  

způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí,  

živé tvory apod.) 

 

 

6.5 Dílčí projekty a programy  

Plavání pro předškolní děti.  

Lyžařský výcvik pro předškolní děti.  

Bruslení pro děti.  

Solná jeskyně v Dětmarovicích pro děti dle zájmu.  

Program "Ve škole je prima" pro předškolní děti.  

Klub "Mrňouskové" pro rodiče s dětmi do čtyř let.  

Klub tvořivých maminek.  

Preventivní akce zaměřená na bezpečnost dětí "Bezpečně o prázdninách".  

Divadlo - pravidelné představení v mateřské škole, divadelní představení v MěDK Karviná - Nové 

Město.  

Týdenní pobyt v přírodě.  

Výlety pro děti do blízkého okolí.  

Velký vlakový výlet do hor s rodiči.  

Výstavy - tematické výstavy v galeriích, výstavních síních dle nabídky.  

Mateřská škola nabízí v odpoledních hodinách zájmové aktivity dle aktuálních možností a 

personálního složení pedagogů:  

Pohybové hry  

Keramická dílna  
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Výtvarná dílna  

Z pohádky do pohádky  

Malí šikulové - činnosti u ponku  

Angličtina hrou  

V průběhu školního roku jsou zařazovány akce, které se staly již tradicí. Patří mezi ně např. 

Seznamovací opékání párků, Světýlková cesta, Vánoční besídky, Karneval, Besídky ke Dni matek, 

Den dětí, Rozloučení s předškoláky, Zahradní slavnost, projektové dny a mnoho dalších aktivit.  
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7 Systém evaluace  

7.1 Oblasti autoevaluace  

Oblasti autoevaluace :  

obsah a průběh vzdělávání - mimovýukové aktivity (ankety pro rodiče),  

obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky,  

obsah a průběh vzdělávání - podpůrné výukové materiály,  

obsah a průběh vzdělávání - školní vzdělávací program,  

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s odbornými institucemi a 

zřizovatelem,  

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s rodiči (ankety pro rodiče),  

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - systém podpory žákům/dětem,  

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - zohlednění individuálních potřeb žáků/dětí,  

výsledky vzdělávání žáků/dětí - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků/dětí),  

výsledky vzdělávání žáků/dětí - klíčové kompetence,  

výsledky vzdělávání žáků/dětí - motivace (motivace žáků),  

výsledky vzdělávání žáků/dětí - postoje (postoje žáků ke škole),  

výsledky vzdělávání žáků/dětí - znalosti a dovednosti    

Cílem evaluace je ověřit a zlepšit kvalitu práce mateřské školy a přinést informace, na jejichž základě 

lze učinit kroky ke zlepšení pedagogické práce.  

Evaluace výchovně vzdělávacího procesu  

Evaluace probíhá v průběhu činností či bezprostředně po jejich ukončení formou komunikace mezi 

učitelkou a dětmi.   

V podobě poznámek poté probíhá celková evaluace tématu či integrovaného bloku.  

Je zpracována písemně po skončení tématu nebo integrovaného bloku vždy příslušnou učitelkou. Je 

součástí TVP.   

Evaluace pokroku a vývoje jednotlivých dětí  

Evaluace probíhá průběžně po celý školní rok. Při hodnocení je uplatňován individuální přístup.  

Formy evaluace:  

- zásobník pro práce každého dítěte,  

- portfolio dítěte, které je doplňováno učitelkou,  
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- pozorování, rozhovory s dítětem,  

- práce a hodnocení pracovních a grafomotorických listů dětí,  

- záznam o pozorování dítěte.   

Záznam o pozorování dítěte je prováděn písemně dvakrát ročně, aby byl zřejmý pokrok.  

Evaluace třídy dětí  

Evaluace probíhá spontánně pozorováním, rozhovory, diskusí s dětmi, rodiči a mezi učitelkami.   

Dále probíhá při pedagogických radách, případně je-li třeba.  

Evaluace ŠVP a TVP  

Evaluace probíhá 2x ročně - v pololetí a na konci školního roku.  

Písemný záznam obsahuje:  

1) Podmínky vzdělávání  

2) Proces vzdělávání   

3) Výsledky vzdělávání  

Hospitace  

Hlavní cíle hospitací jsou stanoveny vždy na jednotlivý školní rok.  

Autoevaluační dotazník pro provozní zaměstnance  

Dotazník pro rodiče dětí docházejících do MŠ  

Cílem je získat podněty ke zkvalitnění naší práce, dozvědět se informace o úrovni MŠ z pohledu rodičů 

dětí.  

Prováděno 1x ročně, zpravidla v měsíci květnu, kdy mají rodiče možnost anonymně dotazníky vyplnit 

a vhodit do připraveného boxu pro tyto účely.  

V průběhu měsíce června vedoucí učitelka dotazníky vyhodnotí a napíše zprávu, kterou vyvěsí na 

hlavní nástěnku a zveřejní na webu školy.   
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7.2 Prostředky autoevaluace  

Škola používá následující prostředky autoevaluace :  

analýza školní dokumentace,  

anketa pro rodiče,  

hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové komise apod.),  

zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků/dětí    

7.3 Časový plán  

Předmět 
evaluace  

Prostředky evaluace  Termín  Odpovědnost  Výstup  

DĚTI  pozorování  průběžně  učitelky na 
třídě  

hodnocení 
pozorování, 
stanovení 
kroků 
vedoucích 
ke 
zkvalitnění 
vzdělávání  

DIAGNOSTIKA 
DĚTÍ  

pozorování, písemné záznamy, 
rozhovor  

2x ročně  učitelky na 
třídě  

záznamy o 
pozorování 
dítěte  

RODIČE  dotazník pro zákonné zástupce  konec školního roku  vedoucí 
učitelka  

vyhodnocení 
dotazníků  

ZAMĚSTNANCI  hospitace  průběžně  vedoucí 
učitelka  

zápis z 
hospitace  

PROVOZNÍ 
ZAMĚSTNANCI 

dotazník pro provozní 
zaměstnance 

1x ročně vedoucí 
učitelka 

vyhodnocení 
dotazníků 

 

7.4 Odpovědnosti a pravidla  

Odpovědnost učitelů:   

Za zpracování třídních evaluací a záznamů o pozorování dítěte zodpovídají učitelky daných tříd.  

Za zpracování hospitačních protokolů, dotazníků pro rodiče a autoevaluačního dotazníku pro provozní 

zaměstnance zodpovídá vedoucí učitelka.   

Vedoucí učitelka také provádí pravidelnou kontrolu třídní dokumentace.  


