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Dodatek k ŠVP ZV, verze_8, č. 1 

 

Název školního vzdělávacího programu: 

„Všichni toužíme být úspěšní“ 
 

 

Škola: Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace 

 

Ředitelka školy:              Mgr. Jana Petrová 

 

Koordinátor ŠVP ZV:    Mgr. Zuzana Štefániková 

 

Platnost dokumentu:      od 1. 9. 2021 

Verze ŠVP:                      8  

Číslo jednací:                  ZŠL/1001/2020  

 

 

 

 

V Karviné dne …………………. 

 

 

…………………………………………………….. 

Mgr. Jana Petrová, ředitelka školy  

 

 

…………………………………………………….. 

Petr Pražma, předseda školské rady 

 

 

      razítko školy 

 

Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ U Lesa, Karviná – Ráj „Všichni toužíme být 

úspěšní“ ve znění platných dodatků od 1. 9. 2021 takto: 

 

Identifikační údaje  

NÁZEV ŠVP:   ŠVP pro ZV v ZŠ U Lesa v Karviné-Ráji   

MOTIVAČNÍ NÁZEV:  Všichni toužíme být úspěšní   

 

Údaje o škole  

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

organizace   

ADRESA ŠKOLY:  U Lesa 713, Karviná - Ráj, 734 01   

ŘEDITEL ŠKOLY:  Mgr. Jana Petrová 

KONTAKTY: 

Telefon:   596 311 487 

Mobil:   739 669 921 

E-mail:   sekretariat@ulesakarvina.cz  

Web:    www.ulesakarvina.cz  

Datová schránka:  swcray4 
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IČ:     480 04 529   

IZO:     048004529  

RED-IZO:    600135942   

 

Zřizovatel  

NÁZEV ZŘIZOVATELE:  Statutární město Karviná   

ADRESA ZŘIZOVATELE:  Fryštátská 72, 73324 Karviná-Fryštát   

KONTAKTY:  

Telefon:   596 387 111  

Email:    podatelna@karvina.cz  

Datová schránka:  es5bv8q 

 

Charakteristika školy  

 

Úplnost a velikost školy: Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková 

organizace je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí 

svým počtem žáků mezi velké školy.   

 

Umístění školy: Škola je umístěna na sídlišti v Karviné-Ráji.   

 

Charakteristika žáků: Žáci obvykle docházejí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Školu 

navštěvuje 0 – 5 % žáků cizích státních příslušníků.  

Úkolem současné společnosti je uznávat rovnost šancí a vytvořit prostředí vzájemného 

porozumění a akceptace mezi lidmi navzájem. Jedním ze základních práv všech dětí, tedy        i 

dětí se zdravotním postižením, je jejich právo na vzdělání. To by mělo probíhat, při zajištění 

jejich speciálních vzdělávacích potřeb, v co možná největší míře společně s jejich vrstevníky v 

běžné škole. Integrační program školy podporuje a umožňuje maximální osobnostní rozvoj 

každého žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 

Do programu jsou zařazeni žáci:  

1. Žáci se specifickými poruchami učení nebo chování  

2. Žáci s tělesným postižením  

3. Žáci s poruchami autistického spektra  

4. Žáci s kombinovanými vadami  

 

Na úspěšném naplňování integračního programu se podílejí:  

1. Třídní učitelé a aprobovaní vyučující, vedení školy  

2. Školní speciální pedagog  

3. Výchovný poradce  

4. Metodik primární prevence  

5. Pedagogičtí asistenti  

6. Poradenské instituce: Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogická 

centra (podle druhu postižení integrovaného žáka), Středisko výchovné péče  

7. Metody a formy práce podle pedagogického směru „Konstruktivistická pedagogika“ 

(Využíváme specializované postupy a metody, individuální pomůcky, speciální 

učebnice, odborné učebny, relaxační místnosti.)  

8. Obecně prospěšná společnost Dobrodiní, Školská rada  
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Formy uskutečňované integrace:  

1. Individuální integrace do běžné třídy základní školy bez podpory pedagogické nebo 

osobní asistence  

2. Individuální integrace do běžné třídy základní školy s  podporou pedagogické nebo 

osobní asistence  

3. Skupinová integrace do základní školy (zřízení třídy pro děti s poruchou autistického 

spektra)  

Výše uvedení žáci jsou integrováni a vzděláváni na podkladě individuálního vzdělávacího 

plánu, který je vytvářen podle požadavků a doporučení pedagogicko-psychologické poradny 

nebo speciálně pedagogického centra (v souladu se stávající platnou legislativní úpravou), 

zohledňuje specifické vzdělávací potřeby žáků a vychází vstříc i požadavkům zákonným 

zástupcům. Zákonní zástupci a jejich děti jsou vnímáni jako partneři a svými poznámkami     se 

podílejí na tvoření individuálního vzdělávacího plánu, který obsahuje: základní údaje          o 

žákovi, výklad závěrů vyšetření pro potřeby vzdělávání, jednoznačný popis vzdělávacích 

potřeb žáka, datum vyšetření, výchozí učební dokumenty, konkrétní cíle v jednotlivých 

vyučovacích předmětech, úpravu organizace výuky, časové a obsahové rozvržení výuky, formu 

zadávání úkolů, způsob hodnocení a klasifikace, konkrétní určení rozsahu speciálně 

pedagogické péče a jejího poskytovatele, výčet nezbytných kompenzačních a učebních 

pomůcek, účast dalších pedagogických pracovníků (pedagogického asistenta, vyučujících 

dalších předmětů), způsob spolupráce se zákonnými zástupci, podíl žáka na řešení problému, 

jmenovité určení pracovníka PPP, SPC, SVP, se kterým škola spolupracuje a podpisy všech 

zúčastněných včetně podpisu ředitele školy.  

 

Cíl činnosti školního speciálního pedagoga:  

Zajištění poradenské a informační podpory při volbě či korekci vzdělávací a profesní dráhy, 

poradenské pomoci v průběhu školní docházky v souvislosti s řešením problémů osobnostního 

a sociálního vývoje, pomoci při hledání aktuálních učebních strategií a při řešení neprospěchu, 

pomoci s adaptací na nové sociální prostředí, metodické vedení pedagogického asistenta, 

osvojování speciálně pedagogických metod a vyhledávání vhodných pomůcek pro výuku.  

 

Žáci se specifickými poruchami učení a chování:  

Školní speciální pedagog se podílí na přípravě podkladů k vyšetření v pedagogicko-

psychologických poradnách (dále jen PPP) či speciálně pedagogických centrech (dále jen SPC). 

Hlavní náplň práce spočívá v dlouhodobé individuální nebo i skupinové práci s přiznaným 

podpůrným opatřením. To znamená, že takový žák, např. s poruchou učení, má ve svém 

týdenním rozvrhu vyčleněnu obvykle 1 hodinu (dle doporučení PPP nebo SPC),        ve které 

pracuje spolu se speciálním pedagogem na zmírnění nebo odstraňování svých obtíží. Náprava 

se vždy uskutečňuje nerušeně mimo třídu v místnosti speciálního pedagoga                a využívají 

se při ní speciální pomůcky (počítačové programy, speciální učebnice atd.).  

 

Žáci s tělesným postižením, případně kombinovaným postižením:  

Žáci, kteří jsou v naší škole vzděláváni za podpory pedagogické asistence, mohou mít rovněž 

ve svém týdenním rozvrhu vyčleněnu obvykle 1 - 2 hodiny speciálně pedagogické podpory 

(podle doporučení SPC). Tato hodina je realizována v učebně speciálního pedagoga. Žáci se 

speciálními vzdělávacími potřebami, podpůrnými opatřeními jsou vzdělávání dle doporučení 

RVP ZV, kde jsou konkrétně rozpracovány očekáváné výstupy. Tyto výstupy jsou 

konkretizovány dle potřeb jednotlivých žáků v individuálním vzdělávacím plánu. Speciálně 

pedagogickou podporou se rozumí využívání vhodných výukových postupů, zapojení žáků        
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do tvorby jednoduchých kompenzačních pomůcek, společná relaxace, využívání ticha a prvků 

různých terapií pro zklidnění nebo odeznění záchvatových stavů žáků (epilepsie).  

 

Žáci s poruchami autistického spektra:  

U žáků s poruchami autistického spektra jsou využívány obě výše zmiňované formy integrace. 

Volba individuální nebo skupinové integrace vychází z typu jejich poruchy, doporučení 

speciálně pedagogického centra pro děti s poruchami autistického spektra               a podmínek 

školy. Pokud je dítě vřazeno formou individuální integrace, navštěvuje běžnou třídu a je 

vzděláváno za podpory pedagogické asistence. Rovněž navštěvuje individuální hodinu u 

speciálního školního pedagoga.  

Jedná-li se o volbu skupinové integrace, pak je žák vřazen do speciálně zřízené třídy pro tyto  

žáky. Výuka v této třídě je zabezpečena dvěma speciálními pedagogy a jednou pedagogickou 

asistencí.  Obvyklý počet žáků je šest. Výuka ve speciální třídě probíhá ve dvou atypicky 

zařízených třídách, vlastní relaxační místnosti, tělocvičně a na školní zahradě. Rovněž              s 

těmito žáky pracuje školní speciální pedagog dle výše zmíněných pravidel.  

 

Žáci z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí: 

Žáci z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí jsou žáky běžných tříd. Celý 

náš školní vzdělávací program zohledňuje potřeby sociálně a kulturně znevýhodněných žáků. 

 

Podmínky a organizace vzdělávání v přípravné třídě  

  

Materiální podmínky   

Od školního roku 2018/2019 se budou materiální podmínky přípravné třídy řídit rozpočtem ZŠ 

a MŠ U Lesa, Karviná. Vzdělávání dětí bude probíhat v přípravné třídě, která je umístěná 

v přízemí budovy školy. Materiální vybavení této třídy respektuje vývoj dítěte, jeho přirozený 

život.  

 

Hygienické podmínky   

Od školního roku 2018/2019 budou hygienické podmínky přípravné třídy stejné jako na ZŠ.  

  

Personální podmínky   

V přípravné třídě bude pracovat kvalifikovaný pedagogický pracovník. 

 

Psychosociální  podmínky   

Pracovat se bude podle nového ŠVP pro přípravnou třídu. Třída je věkově homogenní (děti 

mají 6 – 7 let). Ve vzdělávání bude kladen důraz na rozvíjení smyslového vnímání jako základu 

veškerého přirozeného poznávání a bude věnována pozornost prevenci vadné výslovnosti a 

rizikům specifických poruch učení. Velká péče bude věnována spolupráci          s rodiči a jejich 

informovanosti formou osobních konzultací a dále pomocí informačních nástěnek a schůzek.   

Součástí bude spolupráce se ZŠ, MŠ, PPP, SPC a dětskými lékaři.  Provoz přípravné třídy bude 

vždy projednáván s vedením základní školy, zřizovatelem a rodiči. Plynulé zajištění provozu 

přípravné třídy bude stanoveno Provozním řádem ZŠ a MŠ U Lesa.   

 

 

 

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: 

 

Přípravná třída pro děti předškolního věku: „Škola nanečisto“ 
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1. Vzdělávací oblast 

Výchovně vzdělávací program byl sestaven dle Rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání. Rámcové cíle vyjadřují základní orientaci předškolního vzdělávání           

a každodenní práce pedagoga: 

- rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání; 

- osvojení základu hodnot, na nichž je založena naše společnost; 

- získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí. 

 

2. Záměr výchovně - vzdělávacího programu v přípravné třídě 

- Připravit děti k bezproblémovému nástupu do 1. třídy a předcházet neúspěšným 

začátkům ve vzdělávacím procesu; 

- cílevědomě a systematicky rozvíjet fyzické, psychické i sociální schopnosti                          

a dovednosti dítěte, a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo 

jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat aktivně                                 

a s uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, zejména                   

v prostředí rodiny a školy; 

- přistupovat individuálně ke každému dítěti a přizpůsobit metody a formy práce                   

k vyrovnání nedostatku v rozvoji učení, uspokojovat jejich specifické potřeby – zaměřit 

výuku na posilování těch nedostatku u konkrétních dětí, které byly příčinou jejich 

odkladu školní docházky; 

- úzce spolupracovat s rodinou, zapojit rodiče do výchovně vzdělávacího procesu, 

navazovat na práci specializovaných lékařů - logopedu, psychologu; 

- vést děti k samostatnosti a posilování sebevědomí, k sebeovládání a k prodlužování 

záměrné pozornosti; 

- probudit u dětí zájem o prostředí, které je obklopuje, vnímat působení člověka                   

na přírodu a naopak (základy ekologického myšlení); 

- vytvářet kladné sociální postoje (prosociální chování), snažit se o vytvoření příjemné 

atmosféry ve třídě, o vytvoření přátelských vztahů jako jsou kamarádství, ohleduplnost, 

spolupráce a sounáležitost s kolektivem. 

 

3. Skladba ŠVP „ŠKOLA NANEČISTO“ 

- Nebojácní předškoláci 

- Příchod Podzimníčka 

- Barevný podzim 

- Vánoční těšení 

- Příroda v zimním kabátku 

- Svět, který nás obklopuje 

- Odemykání jara 

- Zvířata a jejich mláďata 

- Jarní probouzení přírody 

- Vítání léta 

 

 

4. Formy a metody práce 

- Formy a metody práce vycházejí ze specifických požadavků dětí umístěných v této 

třídě. Vše je dětem předkládáno konkrétně a srozumitelně s přiměřeným slovním 
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doprovodem. Děti jsou vhodně vyzývány a motivovány k aktivní účasti na všech 

činnostech hravou formou. Pokud se nechtějí zapojit, mají možnost si zvolit činnost, 

která jim vyhovuje a je momentálně akceptovatelná k činnostem ostatních dětí. 

- Vzdělávání bude uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne 

vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. 

- V didakticky cílené činnosti je plněn konkrétní vzdělávací cíl formou záměrného                

i spontánního učení. Toto učení bude založeno na aktivní účasti dítěte, smyslovém 

vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách i individuálně. 

- Vzdělávání bude uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne 

vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. 

- Preferovány budou hravé a tvořivé činnosti. 

- Dětem se specifickými potřebami bude věnována maximální péče na základě závěru        

z vyšetření PPP. 

- Mezi záměry vzdělávání budou patřit i nadstandardní aktivity školy: účast                  na 

projektech školy, návštěvy divadel, muzeí, výstav, výlety apod. 

 

5. Organizace vzdělávání 

Denní program 

Čas (hodin)    Obsah 

07,45 – 08,00    scházení dětí, příchod do třídy 

08,00 – 08,15    sebeobsluha, ukládání oblečení, hry dle zájmu dětí 

08,15 – 08,45    skupinová či individuální práce s dětmi 

08,45 – 09,10    hygiena, svačina 

09,10 – 09,35    skupinová či individuální práce s dětmi, hry dle zájmu dětí 

09,35 – 10,05    zdravotní cvičení, pohybové či taneční hry 

10,05 – 10,45    skupinová či individuální práce s dětmi 

10,45 – 11,15   pobyt venku (v případě příznivého počasí a stavu ovzduší), hry dle 

zájmu dětí, individuální práce s dětmi 

11,15 – 11,50   odchod do jídelny, oběd (pod stálým dohledem pedagoga, pomoc 

při stolování) 

11,50 – 12,30    sebeobsluha, hygiena, odchod domů nebo do školní družiny 

 

Režim dne a jednotlivé činnosti mohou být pozměněny vzhledem k pracovnímu tempu, 

uspokojení a zájmu dětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předměty přípravné třídy ZŠ 

 

PŘEDMĚT       TÝDENNÍ ČASOVÁ DOTACE 
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Jazyková výchova        5 

Rozumová výchova        4 

Grafomotorické dovednosti a literární výchova    4 

Hudební výchova        2 

Výtvarná výchova        2 

Pracovní výchova        1 

Tělesná výchova        2 

CELKEM         20 hod. 

Pobyt venku je uskutečňován v rámci RV, VV, TV 

Zkratky předmětů: RV = rozumová výchova (RV je rozdělená na oblast matematických 

představ a oblast rozvoje poznání), JV = jazyková výchova (JV jsou zařazená logopedická 

cvičení), VV = výtvarná výchova, PV = pracovní výchova, LV = literární výchova, TV = 

tělesná výchova, Gra = grafomotorické dovednosti, HV = hudební výchova 

6. Cíle přípravné třídy 

Navazující na cíle ŠVP MŠ a vycházejí z obecných cílů vzdělávací soustavy uvedených v zák. 

č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších úprav: probouzet v žákovi kladný přístup 

ke škole, ke vzdělání, rozvrhnout čas na práci, odpočinek a relaxaci, rozvíjet jeho osobní přístup 

k získávání nových vědomostí, podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení 

problémů. Důležitým cílem v přípravné třídě je především vyrovnání vývoje dětí, lepší 

adaptace a přirozené začlenění do režimu ZŠ. 

 Všem dětem je poskytována individuální péče a vzdělávání v rozsahu jejich 

individuálních možností. Je zajištěna dostatečná stimulace jejich rozvoje.  

 Dětem, které to potřebují je zajištěna nezbytná speciálně pedagogická podpora 

a logopedická péče. Jsou uplatňovány speciálně vzdělávací metody umožňující 

včasnou diagnostiku dětí. 

 U dětí se rozvíjí kulturně sociální a hygienické návyky, rozumový rozvoj, 

hudební, výtvarná, tělesná a pracovní výchova. Jedním z prvořadých úkolů       je 

seznamování dětí s komunikací, sociálními vztahy, učí se plnit úkol zadaný 

učitelkou, samostatně se oblékat, stolovat, užívat příbor, udržovat pořádek      ve 

svých věcech, projevovat kladné postoje k přírodě a okolí. 

 Jsou vybírány individuální, skupinové a frontální metody a formy práce, které 

odpovídají věku, potřebám, zkušenostem a zájmům dětí a maximálně               se 

přizpůsobují vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním                    i 

emocionálním potřebám dětí. 

Dílčími cíli jsou: 

 příprava na bezproblémový nástup do 1. třídy a předcházení neúspěšným začátkům 

ve vzdělávacím procesu 

 vytvoření příjemné atmosféry ve třídě, vytvoření přátelských vztahů, jako jsou 

kamarádství, ohleduplnost, slušnost, tolerance, spolupráce a sounáležitost 

s kolektivem 

 cílevědomé a systematické rozvíjení osobnosti dítěte (fyzické, psychické, sociální 

schopnosti a dovednosti) 

 individuální přístup ke každému dítěti, vést děti k samostatnosti, prodlužovat 

záměrnou pozornost, posilovat sebevědomí a sebeovládání dětí 

 přizpůsobit metody a formy práce vyrovnání nedostatků v rozvoji, uspokojit 

specifické potřeby dítěte 
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 děti, coby relativně samostatné osobnosti schopné v závěru školního roku zvládat 

běžně kladené nároky v prostředí rodiny a školy 

 úzká spolupráce se zákonnými zástupci dítěte při výchovně vzdělávacím procesu 

Činnosti a znalosti, které by děti měly na konci přípravné třídy zvládnout 

Sociální a sebeobslužné dovednosti 

 znát a dodržovat zásady správného chování ke spolužákům, vrstevníkům, pedagogům a 

ostatním dospělým – znát běžná pravidla společenského chování, přizpůsobit           se 

školnímu režimu, pozdravit, poprosit, poděkovat, požádat o pomoc, omluvit          se, 

uznávat autoritu dospělého, porozumět a podřídit se běžným pokynům, neskákat    do 

řeči, nevyvolávat konfliktní situace, pomoc staršího mladšímu, umět řešit problémy, 

přijímat zodpovědnost za své činy, znát jména spolužáků a ostatních dospělých, rozvíjet 

a udržovat kamarádství, být vnímavý, tolerantní a ohleduplný k druhým, rozvíjet 

schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní         i druhých, dokázat 

se soustředit a nevyrušovat, orientovat se na známých místech i bez dozoru 

 dodržovat osobní hygienu, samostatně se oblékat a obouvat, zavazovat obuv, 

samostatně jíst, udržet pořádek a čistotu 

Matematické představy, časoprostorová orientace 

 vnímat a rozeznávat časové vztahy (první, poslední, začátek, konec, včera, dnes zítra, 

dny v týdnu, roční období...), prostorovou orientaci (před, za, vedle, nad, pod, mezi, 

nahoře, dole, vlevo, vpravo...), kvantitativní vztahy (hodně, málo, stejně, plný, prázdný) 

 znát geometrické tvary 

 řadit předměty dle daných kritérií 

 bezpečně se orientovat v číselné řadě do deseti 

Komunikativní a jazyková oblast, motorická zdatnost 

 vyjadřovat samostatně a smysluplně své myšlenky, nápady a pocity, umět si obhájit svůj 

názor, přijmout případnou kritiku 

 respektovat, že mluví někdo druhý, neskákat do řeči 

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

 zvládnout reprodukovat příběh, pohádku, popsat situaci 

 plynule a srozumitelně se vyjadřovat v jednoduchých větách 

 naučit se zpaměti krátké texty, pochopit jejich význam 

 sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky, hlásky ve slovech 

 poznat své napsané jméno 

 zúčastňovat se různých pohybových her, pohybovat se v prostoru dle daných pokynů, 

kontrolovat své tělo, umět zaujmout různé pozice, udržovat rovnováhu, nevrážet        do 

druhých 

 udržovat rytmus 

 zvládnout napsat své jméno (tiskací) 

 mít uvolněné zápěstí, správně, nekřečovitě držet tužku 

 zvládnout základní linie (kruhy, čáry, vlnovky) 

 umět si hrát s drobnými předměty, navlékat korále, stavět ze stavebnice 

Hudební oblast  



Stránka 9 z 24 
 

 zazpívat píseň s důrazem na správnou melodii a rytmus, zvládnout daný rytmus 

vytleskat a vyjádřit různými pohyby 

 doprovodit zpívanou píseň jednoduchým hudebním nástrojem 

 umět zatančit jednoduché tanečky, s pomocí hudby vyjádřit své pocity a dojmy 

 

7. Vzdělávací oblasti předškolního vzdělávání 

1. Dítě a jeho tělo 

 stimulace a podpora ve vývoji psychomotorické oblasti 

 podpora fyzické pohody 

 zlepšení tělesné a pohybové zdatnosti, zdravotní kultura 

 rozvoj pohybových a manipulačních dovedností 

 procvičování sebeobslužných činností 

 osvojování si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech 

 osvojování si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní 

pohody a pohody prostředí 

 vytváření si zdravých životních návyků a postojů ke zdravému životnímu stylu 

2. Dítě a jeho psychika 

 podporování duševní pohody, psychické zdatnosti a odolnosti, rozvoj intelektu, řeči 

a jazyka, poznávacích procesů a funkcí 

 pěstování citů, vůle i jeho sebepojetí, sebevyjádření a kreativity 

 rozvoj vzdělávacích dovedností, poznávání a učení 

Jazyk a řeč 

 rozvoj řečových schopností a dovedností – vnímání, naslouchání, porozumění, 

naučit se dobře vyslovovat, vytvářet pojmy, vyjadřovat se, zlepšit mluvní projev 

 rozvoj komunikace a kultivovaného projevu 

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 

 rozvoj smyslového vnímání 

 rozvoj paměti a pozornosti 

 rozvoj fantazie 

 rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů a tvořivého sebevyjádření 

 rozvoj zvídavosti, zájmu, radosti z objevování 

 vytváření kladného postoje k učení 

Sebepojetí, city, vůle 

 poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě 

 rozvoj schopnosti sebeovládání, citových vztahů a jejich rozvíjení a prožívání  

 rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání 

 získání schopnosti záměrně řídit své chování a ovlivnit vlastní situaci 

 

3. Dítě a ten druhý 

 podpora utváření vztahů k jinému dítěti či dospělému 
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 posilování, kultivování a obohacování vzájemné komunikace v mezilidských 

vztazích 

 seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému 

 rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti 

 ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztahu k druhým 

 zajišťování pohody těchto vztahů 

4. Dítě a společnost 

 učení se pravidel soužití s ostatními  

 uvádění do světa materiálních a duchovních hodnot 

 poznávání pravidel společenského soužití 

 rozvoj schopnosti spolupracovat a spolupodílet se  

 přijímání základních hodnot ve společnosti 

 seznamování se se světem lidí, kultury a umění 

 osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije 

 vytváření pozitivních postojů k životu, světu, vztahům 

5. Dítě a svět 

 seznamování se s okolním světem a jeho děním, vliv člověka na životní prostředí, 

seznamování se s místem, ve kterém žije a vytvářet jeho pozitivní vztah k němu 

 vyprávění si o rozmanitosti, vývoji a proměnách okolního světa 

 poznávání jiných kultur 

 chápání, jak můžeme okolní svět chránit a zlepšovat, ale i poškozovat a ničit 

 osvojování si jednoduchých činností v péči o okolí 

 spolupodílení na ochraně životního prostředí 

 rozvoj úcty k životu 

 vytváření si představ o živé a neživé přírodě, lidech, vesmíru 

Obsah jednotlivých oblastí se prolíná, prostupuje, vzájemně podmiňuje, dílčí cíle i klíčové 

kompetence dítěte na sebe navazují a vzájemně se doplňují, někde i částečně překrývají. Také 

se i v rámci různých oblastí opakují. 

8. Výchovný a vzdělávací obsah 

 

Vzdělávací program vychází ze ŠVP PV, je zpracován v podobě integrovaných bloků, které 

pedagog naplňuje obsahem podle potřeb dětí a aktuální situace ve třídě. Základní náplň je 

dána dílčími vzdělávacími cíli RVP pro předškolní vzdělávání, vzdělávací nabídkou a 

očekávanými výstupy. Hlavní témata a podtémata jsou částečně doplněna tak, aby 

dostatečně odpovídala individuálním potřebám dětí. 

Obsah vzdělávacích oblastí je rozdělen do deseti témat, která jsou rozpracována               na 

jednotlivá podtémata, vycházejících ze života dětí a situací, s nimiž přicházejí do styku. 

Jednotlivá témata na sebe nenásilně navazují a propojují každodenní život dítěte, rodinné a 

společenské rituály, dění v přírodě a ve společnosti. Časová dotace jednotlivých bloků 

vychází z individuálních potřeb dětí a uvážení pedagoga. 

 

MĚSÍC: ZÁŘÍ 

TÉMA: Nebojácní předškoláci 

Podtéma: Začínáme, tvoříme pravidla 
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    Poznáváme sami sebe, vytváříme nová přátelství 

    Prostředí škola a blízké okolí školy 

 

Očekávané výstupy 

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

používat toaletní papír a splachovací zařízení, mýt a utírat si ruce, čistit nos, 

samostatně jíst 

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

na hřišti, na veřejnosti, v přírodě) 

 dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu (např. dokázat naslouchat 

druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, dokázat 

zformulovat otázku) 

 spontánně vyprávět zážitky 

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

zaměstnání) 

 zapojovat se do činností, komunikovat s dětmi i dospělými, uvědomovat               si, 

že fungování skupiny je postaveno na pravidlech – podílet se na nich                  a 

respektovat je 

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

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

že je to přirozené 

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

pohybovou činností 

 orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí 

 zachovávat správné držení těla, zvládnout základní pohybové dovednosti 

 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku, pracovat                      se 

skládačkami, stavebnicemi 

 zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými nástroji, kreslit, 

malovat, modelovat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i umělých materiálů 

 

Vzdělávací oblast Učivo- obsah Kompetence 

 

 

 

 

Dítě a jeho tělo 

 Přivítání dětí i jejich 

rodičů ve škole, navození 

atmosféry, důvěry a 

pohody. 

 Pomoci dětem i rodičům 

orientovat se v novém 

prostředí. 

 Osvojování dovedností k 

podpoře osobní pohody. 

 Činnosti podporující 

fyzický rozvoj, 

pohybovou koordinaci. 

 Procvičování obratnosti a 

odvahy dětí (přírodní 

terén, náčiní, nářadí, 

průlezky, skluzavky, 

překážkové dráhy). 

 

Soustředěně pozoruje, zkoumá, 

objevuje a užívá při tom 

jednoduchých pojmu. 

Má elementární poznatky o světě 

lidí, který dítě obklopuje, o jeho 

rozmanitostech a proměnách; 

orientuje se v prostředí, ve kterém 

žije. 

Všímá si dění i problému              

v bezprostředním okolí. 

Při řešení myšlenkových               

i praktických problému 

užívá logických postupu. 

Zpřesňuje si početní představy. 

Nebojí se chybovat, pokud 

nachází pozitivní ocenění nejen za 

úspěch, ale také za snahu. 



Stránka 12 z 24 
 

 

 

 

Dítě a psychika 

 Pomocí vhodného 

režimu, organizace a 

laskavého přístupu 

usnadňovat dětem vstup 

do školy. 

 Rozvoj komunikačních 

dovedností a 

kultivovaného projevu. 

Ovládá řeč, hovoří ve vhodně 

formulovaných větách, vyjadřuje 

své myšlenky. 

Průběžně rozšiřuje svou slovní 

zásobu.  

Napodobuje modely prosociálního 

chování a mezilidských vztahů, 

které nachází ve svém okolí. 

Spolupodílí se na společných 

rozhodnutích; dodržuje dohodnutá 

a pochopená pravidla a přizpůsobí 

se jim. 

Zajímá se o druhé i o to, co se 

kolem děje. 

Svoje činnosti a hry se učí 

plánovat, organizovat, řídit           

a vyhodnocovat. 

 

 

 

Dítě a ten druhý 

 Rozvíjet v dětech smysl 

pro spolupráci, pomáhat 

navozovat kontakty mezi 

jednotlivými dětmi. 

 Posilování prosociálního 

chování ve vztahu 

k autoritě (ke škole), k 

rodině i k druhým dětem 

ve skupině (vnímat, co si 

druhý přeje či nepřeje, 

být ohleduplný, v případě 

potřeby nabídnout 

pomoc). 

 

Dítě a společnost  Rozvoj sounáležitosti ve 

společenství ostatních 

lidí, rozvoj spolupráce, 

tolerance přizpůsobování 

se kolektivu třídy. 

Dítě a svět  Budování vztahu k místu a 

prostředí, ve kterém dítě 

žije. 

 

MĚSÍC: ŘÍJEN 

TÉMA: Příchod Podzimníčka 

Podtéma: Podzimní práce 

    V lese 

                Na zahradě 

                Na poli 

 

Očekávané výstupy 

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

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

 rozumět většině pojmenování, která se týkají dítěti známých předmětů či jevů 

 rozlišit zvuky a známé melodie, rozlišit a napodobit rytmus 

 dokončit hru (neodbíhat od ní) i rozdělanou činnost, uklidit 

 uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím 

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

reprodukovat je 

 zapamatovat si pohádku, děj, příběh a převyprávět ho 

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

 vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci 

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

proměny komentovat 
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 mít povědomí o tom, co je škodlivé a nebezpečné, co může ohrožovat zdravé životní 

prostředí 

 

Vzdělávací oblast Učivo- obsah Kompetence 

 

 

 

 

Dítě a jeho tělo 

 Osvojování návyku k 

podpoře vlastní pohody. 

 Činnosti rozvíjející 

pohybové dovednosti v 

oblasti hrubé a jemné 

motoriky, fyzickou a 

psychickou zdatnost. 

 Koordinovat lokomoci a 

další polohy, pohyby 

činnosti zdravotně 

zaměřené (protahovací, 

uvolňovací, dechová a 

relaxační cvičení). 

Všímá si souvislostí, 

experimentuje a užívá při tom 

jednoduchých pojmu, získanou 

zkušenost uplatňuje v praktických 

situacích. 

Má elementární poznatky o 

přírodě, která dítě obklopuje. 

Chce porozumět věcem, jevům a 

dějům, které kolem sebe vidí. 

Zkouší, experimentuje; spontánně 

vymýšlí nová řešení problému a 

situací. 

Zpřesňuje si početní představy. 

Chápe, že vyhýbat se řešení 

problému nevede k cíli, 

uvědomuje si, že svou aktivitou a 

iniciativou může situaci ovlivnit. 

V běžných situacích komunikuje 

bez zábran a ostychu s dětmi i s 

dospělými. 

Průběžně rozšiřuje svou slovní 

zásobu a aktivně ji používá k 

dokonalejší komunikaci s okolím. 

Uvědomuje si, že za sebe i své 

jednání odpovídá a nese důsledky. 

Je schopno chápat, že lidé se různí 

a umí být tolerantní k jejich 

odlišnostem a jedinečnostem 

Má smysl pro povinnost ve hře, 

práci i učení; k úkolům a 

povinnostem přistupuje 

odpovědně. 

Zajímá se o druhé i o to, co se 

kolem děje. 

Spoluvytváří pravidla společného 

soužití mezi vrstevníky. 

 

 

 

Dítě a psychika 

 Rozvíjení receptivní i 

produktivní stránky 

jazyka pomocí vyprávění, 

četby, převyprávění 

pohádek, příběhu i 

skutečných zážitků dětí. 

 Rozvíjení smyslového 

vnímání, přechod od 

konkrétně názorného 

myšlení k myšlení slovně 

logickému. 

 

Dítě a ten druhý 

 Podpora utváření 

pozitivních vztahů mezi 

dětmi, navozování 

přátelství. 

 

Dítě a společnost 

 Rozvíjení mravního a 

estetického vnímání, 

cítění a prožívání. 

 

Dítě a svět 

 Osvojování základních 

poznatku o světě, živote, 

přírodě a o jejich 

proměnách. 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSÍC: LISTOPAD 

TÉMA: Barevný podzim 

Podtéma: Příroda na podzim- pozorování proměn přírody 

     Svátek dušiček 

    Dítě a jeho zdraví 
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    Osobní hygiena 

 

Očekávané výstupy 

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

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

 rozumět většině pojmenování, která se týkají dítěti známých předmětů či jevů 

 rozlišit zvuky a známé melodie, rozlišit a napodobit rytmus 

 dokončit hru (neodbíhat od ní) i rozdělanou činnost, uklidit 

 uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím 

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

reprodukovat je 

 zapamatovat si pohádku, děj, příběh a převyprávět ho 

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

 vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci 

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

proměny komentovat 

 mít povědomí o tom, co je škodlivé a nebezpečné, co může ohrožovat zdravé životní 

prostředí 

 

Vzdělávací oblast Učivo- obsah Kompetence 

 

 

Dítě a jeho tělo 

 Osvojování poznatků o 

vlastním těle, péči o 

zdraví, osobní hygiena. 

 Vytváření zdravých 

životních návyků a 

postojů. 

Dítě poznává, že se může 

mnohému naučit, raduje se z toho, 

co samo dokázalo a zvládlo. 

Učí se nejen spontánně, ale i 

vědomě, vyvine úsilí, soustředí se 

na činnost a záměrně si 

zapamatuje; při zadané práci 

dokončí, co započalo. 

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. 

Při řešení myšlenkových i 

praktických problému 

užívá logických, matematických 

postupů.  

Zpřesňuje si početní představy. 

Dokáže se vyjadřovat a sdělovat 

své prožitky, pocity a nálady 

různými prostředky (řečovými 

výtvarnými, hudebními, 

dramatickými apod. 

Dovede využít informativní a 

komunikativní prostředky, se 

kterými se běžně setkává (knížky, 

encyklopedie, počítač, atp.). 

 

 

Dítě a psychika 

 Rozvoj verbálních i 

nonverbálních 

komunikačních 

schopností a 

kultivovaného projevu. 

 Rozvíjení schopností a 

dovedností vyjadřovat 

pocity, dojmy a prožitky. 

 Podpora přirozené dětské 

zvídavosti, radosti a 

zájmu. 

 

Dítě a ten druhý 

 Posilování prosociálního 

chování. 

 

Dítě a společnost 

 Vytváření povědomí o 

mezilidských a morálních 

hodnotách uznávaných v 

dané společnosti. 

 

Dítě a svět 

 Osvojování dovedností 

potřebných k vykonávání 

základních činností v péči 

o okolí. 

 

MĚSÍC: PROSINEC 

TÉMA:  Vánoční těšení 

Podtéma: Čas adventní 
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    My se čerta nebojíme 

    Vánoce jsou tady 

 

Očekávané výstupy 

 mít přiměřenou slovní zásobu, vyslovovat a mluvit gramaticky správně, dokázat 

osvojená slova aktivně používat 

 jednoduchý problém vyřešit samostatně, při složitějších se nebát říct o radu a pomoc, 

postupovat podle pokynů a instrukcí 

 chápat podstatu hry a její pravidla, hrát spravedlivě, nepodvádět, dokončit hru 

(neodbíhat od ní) i rozdělenou činnost, uklidit po sobě 

 zapamatovat si jednoduché básničky, písničky, koledy a reprodukovat je 

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

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

toaletní papír a splachovací zařízení, mýt si a utírat ruce, čistit nos), samostatně jíst 

 dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu (např. dokázat naslouchat 

druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, dokázat 

zformulovat otázku) 

 přijímat a respektovat přirozenou autoritu dospělých 

 zajímat se o to, co se v okolí děje 

 mít povědomí o tom, co je škodlivé nebezpečné, co může ohrožovat zdravé životní 

prostředí, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrný, obezřetný, kam se v případě potřeby 

obrátit o pomoc, koho přivolat) 

 zachovávat správné držení těla, zvládnout základní pohybové dovednosti 

 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku, provádět jednoduché úkony 

s výtvarnými nástroji, kreslit, malovat, modelovat, stříhat, lepit, vytvářet objekty 

z přírodních materiálů 

 spontánně vyprávět a zhodnotit zážitky (co se líbilo, co ne a proč) 

 uvědomovat si své možnosti a limity (silné a slabé stránky) 

 uvědomovat si příjemné i nepříjemné citové prožitky (lásku, radost, spokojenost, 

smutek) 

 udržet pozornost i při méně atraktivních činnostech 

 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) 

 všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast Učivo- obsah Kompetence 

 

 

Dítě a jeho tělo 

 Rozvíjení grafomotoriky 

a jemné motoriky. 

 Rozvoj senzomotorického 

vnímání. 

Dítě má elementární poznatky o 

světě lidí, kultury, který dítě 

obklopuje, o jeho rozmanitostech 

a proměnách; orientuje se v řádu a 

dění v prostředí, ve kterém žije. 

Řeší problémy, na které stačí; 

známé a opakující se situace se 

snaží řešit samostatně (na základě 

 

 

Dítě a psychika 

 Rozvíjení schopností 

vytváření a upevňování 

citové vazby k rodině i 

svému okolí. 
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 Vytváření kladného 

vztahu k učení, motivace, 

rozvoj zájmu o učení 

(prostřednictvím 

básniček, říkadel apod.) 

 Podpora rozvoje paměti, 

pozornosti, představivosti 

a fantazie. 

nápodoby či opakování), 

náročnější s oporou a pomocí 

dospělého Zpřesňuje si početní 

představy. 

Ovládá řeč, hovoří ve vhodně 

formulovaných větách, 

samostatně vyjadřuje své 

myšlenky, sdělení, otázky i 

odpovědi, rozumí slyšenému, 

Slovně reaguje a vede smysluplný 

dialog. 

Ví, že lidé se dorozumívají i 

jinými jazyky a že je 

možno se jim učit; má vytvořeny 

elementární předpoklady k učení 

se cizímu jazyku. 

Dětským způsobem projevuje 

citlivost a ohleduplnost k druhým, 

pomoc slabším, rozpozná 

nevhodné chování; vnímá 

nespravedlnost, ubližování, 

agresivitu a lhostejnost. 

Má smysl pro povinnost ve hře, 

práci i učení; k úkolům a 

povinnostem přistupuje 

odpovědně; 

váží si práce i úsilí druhých. 

 

Dítě a ten druhý 

 Posilování prosociálního 

chování. 

 Podpora schopností a 

dovedností pro 

navazování a rozvíjení 

 vztahu dítěte k druhým 

lidem. 

 

Dítě a společnost 

 Rozvíjení estetických a 

kreativních činností 

slovesných a literárních 

(prostřednictvím poslechu 

a dramatizace pohádek, 

básní atd.). 

 

Dítě a svět 

 Osvojování dovedností 

potřebných k 

spoluvytváření 

zdravého a bezpečného 

prostředí. 

 

MĚSÍC: LEDEN 

TÉMA:  Příroda v zimním kabátku 

Podtéma: Proměny zimní přírody 

    Zimní sporty 

    Zima čaruje, na okna maluje 

 

Očekávané výstupy 

 mít přiměřenou slovní zásobu, vyslovovat a mluvit gramaticky správně, dokázat 

osvojená slova aktivně používat 

 jednoduchý problém vyřešit samostatně, při složitějších se nebát říct o radu a pomoc, 

postupovat podle pokynů a instrukcí 

 chápat podstatu hry a její pravidla, hrát spravedlivě, nepodvádět, dokončit hru 

(neodbíhat od ní) i rozdělenou činnost, uklidit po sobě 

 zapamatovat si jednoduché básničky, písničky, koledy a reprodukovat je 

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

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

toaletní papír a splachovací zařízení, mýt si a utírat ruce, čistit nos), samostatně jíst 

 dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu (např. dokázat naslouchat 

druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, dokázat 

zformulovat otázku) 

 přijímat a respektovat přirozenou autoritu dospělých 

 zajímat se o to, co se v okolí děje 

 mít povědomí o tom, co je škodlivé nebezpečné, co může ohrožovat zdravé životní 

prostředí, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrný, obezřetný, kam se v případě potřeby 

obrátit o pomoc, koho přivolat) 
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 zachovávat správné držení těla, zvládnout základní pohybové dovednosti 

 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku, provádět jednoduché úkony 

s výtvarnými nástroji, kreslit, malovat, modelovat, stříhat, lepit, vytvářet objekty 

z přírodních materiálů 

 spontánně vyprávět a zhodnotit zážitky (co se líbilo, co ne a proč) 

 uvědomovat si své možnosti a limity (silné a slabé stránky) 

 uvědomovat si příjemné i nepříjemné citové prožitky (lásku, radost, spokojenost, 

smutek) 

 udržet pozornost i při méně atraktivních činnostech 

 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) 

 všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

 

Vzdělávací oblast Učivo- obsah Kompetence 

 

 

Dítě a jeho tělo 

 Rozvíjení pohybové 

obratnosti, osvojování 

základních poznatků o 

tělovýchově a sportu. 

 Osvojování návyku 

zdravého životního stylu. 

Dítě má elementární poznatky o světě 

přírody i techniky, který dítě 

obklopuje, o jeho rozmanitostech a 

proměnách. 

Klade otázky a hledá na ne odpovědi, 

aktivně si všímá, co se kolem něho 

děje; chce porozumět věcem, jevům a 

dějům, které kolem sebe vidí. 

Problémy řeší 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). 

Zpřesňuje si početní představy. 

Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své 

prožitky, pocity a nálady různými 

prostředky (řečovými výtvarnými, 

hudebními, dramatickými apod. 

Domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje 

některé symboly, rozumí jejich 

významu i funkci. 

 

 

Dítě a psychika 

 Osvojování dovedností, 

jež předcházejí čtení a 

psaní, rozvíjení zájmu o 

psanou podobu jazyka. 

 Rozvíjení sebedůvěry, 

upevňování zdravého 

sebevědomí, uvědomění 

si vlastní identity. 

 

Dítě a ten druhý 

 Ochrana osobního 

soukromí a bezpečí ve 

vztazích s dospělými. 

 

Dítě a společnost 

 Rozvoj primárních 

kulturně společenských 

postojů. 

 

 

Dítě a svět 

 Vytváření schopnosti 

přizpůsobit se běžným 

změnám. 

 

 

 

MĚSÍC: ÚNOR 

TÉMA: Svět, který nás obklopuje 

Podtéma: Hádej, čím jsem 

     Co říkají knížky 

    Co děláme celý den a celý rok 

               Dopravní prostředky, cestování 

 

Očekávané výstupy 

 zvládnout pozorně vyslechnout příběh 

 vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah 
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 pomocí otázek umět vyprávět podstatné části příběhu 

 uvědomovat si základní charakteristika pohádkových postav 

 zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými nástroji, kreslit, 

malovat, modelovat, stříhat, lepit – příprava na karneval 

 dodržovat základní normy společenského chování a používat slova děkuji, prosím, 

promiň ad. 

 umět porovnat soubor předmětů přiřazováním /stejně, více, méně/ 

 chápat prostorové pojmy /vpravo, vlevo, nahoře, dole, mezi, za, pod, vedle,                 u/ 

v prostoru i rovině, částečně se orientovat v čase 

 chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí /ve škole, na hřišti,                    na 

veřejnosti/ 

 mít povědomí, jak se vyhnout nebezpečí /být opatrný, vědět, kam nebo na koho             se 

v případě potřeby obrátit o pomoc 

 vyjadřovat svoji představivost a fantazii v tvořivých činnostech 

Vzdělávací oblast Učivo- obsah Kompetence 

 

 

Dítě a jeho tělo 

 Rozvíjení psychické i 

fyzické zdatnosti. 

 Osvojování návyku 

zdravého životního stylu. 

Soustředěně pozoruje, zkoumá, 

objevuje, všímá si souvislostí, 

experimentuje, získanou 

zkušenost uplatňuje v praktických 

situacích. 

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. 

Nebojí se chybovat, pokud 

nachází pozitivní 

ocenění nejen za úspěch, ale také 

za snahu. 

Ovládá dovednosti předcházející 

čtení a psaní. 

Dovede využít informativní a 

komunikativní prostředky, se 

kterými se běžně setkává (knížky, 

encyklopedie, počítač, 

audiovizuální technika, apod. 

Uvědomuje si, že za sebe i své 

jednání odpovídá a nese důsledky. 

Je schopno chápat, že lidé se různí 

a umí být tolerantní k jejich 

odlišnostem a jedinečnostem. 

 

 

Dítě a psychika 

 Osvojování dovedností, 

jež předcházejí čtení a 

psaní, rozvíjení zájmu o 

psanou podobu jazyka. 

 Upevňování výslovnosti a 

vyjadřovacích schopností. 

 Vytváření základu pro 

práci s informacemi. 

 

Dítě a ten druhý 

 Rozvoj interaktivních a 

komunikativních 

dovedností. 

 

Dítě a společnost 

 Vytváření povědomí o 

mezilidských a morálních 

hodnotách. 

 

 

Dítě a svět 

 Osvojování si povědomí 

o sounáležitosti s 

ostatním světem. 

 Rozvoj pochopení, že 

změny způsobené lidskou 

 činností mohou prostředí 

chránit a zlepšovat je, ale 

i naopak poškozovat a 

ničit. 

MĚSÍC: BŘEZEN 

TÉMA: Odemykání jara 

Podtéma: Proměny přírody na jaře 

    Svátky jara- Velikonoce 

 

Očekávané výstupy 

 zvládnout pozorně vyslechnout příběh 

 vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah 

 pomocí otázek umět vyprávět podstatné části příběhu 

 uvědomovat si základní charakteristika pohádkových postav 
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 zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými nástroji, kreslit, 

malovat, modelovat, stříhat, lepit – příprava na karneval 

 dodržovat základní normy společenského chování a používat slova děkuji, prosím, 

promiň ad. 

 umět porovnat soubor předmětů přiřazováním /stejně, více, méně/ 

 chápat prostorové pojmy /vpravo, vlevo, nahoře, dole, mezi, za, pod, vedle,                 u/ 

v prostoru i rovině, částečně se orientovat v čase 

 chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí /ve škole, na hřišti,                    na 

veřejnosti/ 

 mít povědomí, jak se vyhnout nebezpečí /být opatrný, vědět, kam nebo na koho             se 

v případě potřeby obrátit o pomoc 

 vyjadřovat svoji představivost a fantazii v tvořivých činnostech 

 

Vzdělávací oblast Učivo- obsah Kompetence 

 

 

Dítě a jeho tělo 

 Rozvoj ovládání 

pohybového aparátu a 

tělesných funkcí. 

 Rozvoj hudebních a 

hudebně pohybových her 

a činností. 

Rozlišuje řešení vedoucí k 

cíli a dokáže rozlišit řešení 

nefunkční.  

Užívá číselných a 

matematických pojmů. 

Ve skupině se dokáže prosadit, ale 

i podřídit, domlouvá se a 

spolupracuje; je schopné 

respektovat druhé, vyjednávat, 

přijímat a uzavírat 

kompromisy. 

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. 

 

 

Dítě a psychika 

 Posilování radosti z 

objevování, podporovat 

zájem a dětskou 

zvídavost. 

 

Dítě a ten druhý 

 Upevňování respektu k 

autoritám. 

 Rozvoj tolerance a 

přizpůsobivosti. 

 

Dítě a společnost 

 Rozvíjení schopností žít 

ve společenství ostatních 

lidí. 

 Upevňování základních 

hodnot uznávaných 

v dané společnosti. 

 

Dítě a svět 

 Upevňování pocitu 

sounáležitosti s přírodou. 

 

 

 

 

MĚSÍC: DUBEN 

TÉMA: Zvířata a jejich mláďata 

Podtéma: Domácí a volně žijící zvířata 

      Základní skupiny živočichů 

    Poznáváme zvířata a jejich mláďata 

    Připravujeme se k zápisu 

    Den Země 

 

Očekávané výstupy 

 prakticky pečovat o své okolí 
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 poznat změny probíhající na jaře a vliv počasí 

 uspořádat danou skupinu prvků na základě dějové a časové posloupnosti a užívat 

termíny – první, poslední, před, za 

 získat poznatky o využití domácích zvířat 

 být citlivý k živé a neživé přírodě 

 sladit pohyb se zpěvem, vědomě napodobit pohyb podle vzoru, přizpůsobit se pokynu 

 zazpívat píseň, rozlišovat rytmus 

 navazovat kontakty s dospělými /v rámci školy/, překonat stud, komunikovat s nimi      a 

respektovat je 

 uvědomovat si příjemné a nepříjemné prožitky 

 chovat se citlivě a ohleduplně ke slabším a mladším dětem,  

 všímat si toho, co si druhý přeje a potřebuje a umět nabídnout pomoc 

 být aktivní, ptát se a dozvídat se nové informace 

 samostatně formulovat myšlenky, nápady, pocity 

 rozvíjet jazykové schopnosti – výslovnost, synonyma, homonyma, antonyma, první, 

poslední, hlásky a slabiky 

 vědět o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí, mít povědomí o tom, jak a kde 

hledat pomoc  
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Vzdělávací oblast Učivo- obsah Kompetence 

 

 

Dítě a jeho tělo 

 Rozvoj pohybové a 

manipulační schopnosti. 

 Osvojování si věku 

přiměřených praktických 

dovedností. 

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. 

Při řešení myšlenkových i 

praktických problému 

užívá logických i matematických 

postupů. 

Nebojí se chybovat, pokud 

nachází pozitivní ocenění 

nejen za úspěch, ale také za 

snahu. 

Užívá číselných 

a matematických pojmů, vnímá 

elementární matematické 

souvislosti. 

Ovládá dovednosti předcházející 

čtení a psaní. 

 

 

 

Dítě a psychika 

 Rozvoj mluveného 

projevu dítěte. 

 Rozvoj funkcí paměti, 

pozornosti, představivosti 

a fantazie. 

 

Dítě a ten druhý 

 Upevňování emočních 

vztahu k blízkému okolí, 

živým bytostem. 

 

Dítě a společnost 

 Osvojování potřebných 

dovedností, postojů a 

návyků a přijímání 

základních všeobecně 

uznávaných 

společenských, morálních 

a estetických hodnot. 

 

Dítě a svět 

 Rozvoj pozitivního 

přístupu k životu ve všech 

jeho formách. 

 Rozvoj schopnosti klást 

otázky a samostatné 

hledání odpovědí na 

problémy. 
 

MĚSÍC: KVĚTEN 

TÉMA: Jarní probouzení přírody 

Podtéma: Rozmanitost rostlin 

    Svátek maminek 

 

Očekávané výstupy 

 prakticky pečovat o své okolí 

 poznat změny probíhající na jaře a vliv počasí 

 uspořádat danou skupinu prvků na základě dějové a časové posloupnosti a užívat 

termíny – první, poslední, před, za 

 získat poznatky o využití domácích zvířat 

 být citlivý k živé a neživé přírodě 

 sladit pohyb se zpěvem, vědomě napodobit pohyb podle vzoru, přizpůsobit se pokynu 

 zazpívat píseň, rozlišovat rytmus 

 navazovat kontakty s dospělými /v rámci školy/, překonat stud, komunikovat s nimi      a 

respektovat je 

 uvědomovat si příjemné a nepříjemné prožitky 

 chovat se citlivě a ohleduplně ke slabším a mladším dětem,  

 všímat si toho, co si druhý přeje a potřebuje a umět nabídnout pomoc 

 být aktivní, ptát se a dozvídat se nové informace 

 samostatně formulovat myšlenky, nápady, pocity 

 rozvíjet jazykové schopnosti – výslovnost, synonyma, homonyma, antonyma, první, 

poslední, hlásky a slabiky 
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 vědět o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí, mít povědomí o tom, jak a kde 

hledat pomoc 

Vzdělávací oblast Učivo- obsah Kompetence 

 

 

Dítě a jeho tělo 

 Rozvoj pohybových 

schopností a dovedností. 

 Další rozvoj 

grafomotoriky, jemné i 

hrubé motoriky. 

Má elementární poznatky o světě 

lidí, kultury, přírody i techniky, 

který dítě obklopuje, o jeho 

rozmanitostech a proměnách. 

Získanou zkušenost uplatňuje v 

praktických situacích. 

Problémy řeší na základě 

bezprostřední zkušenosti; 

postupuje cestou pokusu a omylu, 

zkouší, experimentuje; spontánně 

vymýšlí nová řešení problému a 

situací; hledá různé možnosti a 

varianty. 

Zpřesňuje si početní představy, 

užívá číselných a matematických 

pojmů, vnímá elementární 

matematické souvislosti. 

Ovládá řeč, hovoří ve vhodně 

formulovaných větách, 

samostatně vyjadřuje své 

myšlenky, rozumí slyšenému, 

slovně reaguje a vede smysluplný 

dialog. 

Ovládá dovednosti předcházející 

čtení a psaní. 

Dětským způsobem projevuje 

citlivost a ohleduplnost k druhým, 

pomoc slabším, rozpozná 

nevhodné chování; vnímá 

nespravedlnost, ubližování, 

agresivitu a lhostejnost. 

 

 

Dítě a psychika 

 Rozvoj výslovnosti - 

přednes, recitace. 

 Rozvoj a kultivace 

paměti, hudebních a 

tanečních aktivit. 

 

Dítě a ten druhý 

 Upevňování emočních 

vztahů k rodině. 

 

Dítě a společnost 

 Budování estetického 

vztahu k životu. 

 

Dítě a svět 

 Upevňování pocitu 

sounáležitosti s rodinou, s 

okolím a se společností. 
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MĚSÍC: ČERVEN 

TÉMA: Vítání léta 

Podtéma: Proměny přírody v létě 

                Den dětí 

                Lidé a čas 

                Těšení se prázdniny 

 

Očekávané výstupy 

 vyjadřovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky /hudebními, výtvarnými, 

řečovými, pohybovými/ 

 chovat se tak, aby nedocházelo k ohrožení zdraví svého i druhých 

 formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat 

 navrhovat řešení problémů a úkolů, nalézat nová řešení 

 vědomě využívat všech smyslů 

 vnímat, že svět je pestrý, rozmanitý a má svůj řád 

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

s uměním 

Vzdělávací oblast Učivo- obsah Kompetence 

 

 

Dítě a jeho tělo 

 Upevňování dovedností 

zaměřených na podporu 

zdraví a bezpečnosti. 

Soustředěně pozoruje, zkoumá, 

objevuje, všímá si 

souvislostí, experimentuje a užívá 

při tom jednoduchých pojmů, 

znaků a symbolu. 

Učí se nejen spontánně, ale i 

vědomě, 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. 

Zpřesňuje si početní představy, 

užívá číselných a matematických 

pojmů, vnímá elementární 

matematické souvislosti. 

Ovládá dovednosti 

předcházející čtení a psaní. 

Samostatně rozhoduje o svých 

činnostech; umí si vytvořit svůj 

názor a vyjádřit jej, uvědomuje si, 

že ze sebe i své jednání odpovídá 

a nese důsledky. 

Ví, že není jedno, v jakém 

prostředí žije, uvědomuje si, že se 

svým chováním na něm podílí. 

 

 

Dítě a psychika 

 Upevňování zájmu o 

mluvenou i psanou 

podobu jazyka. 

 Vytváření základu pro 

práci s informacemi – 

obrázkové knihy a dětské 

časopisy. 

  Upevňování relativní 

emoční samostatnosti. 

 

Dítě a ten druhý 

 Ochraňování osobního 

soukromí a bezpečí. 

 

Dítě a společnost 

 Vytváření základních 

kulturních a 

společenských postojů. 

 

Dítě a svět 

 Rozvíjení pocitu 

sounáležitosti s přírodou - 

živou i neživou. 
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9. Charakteristika přípravné třídy 

- Přípravná třída je určena především pro děti s odkladem školní docházky. Do třídy může 

docházet minimálně 10 a maximálně 15 dětí. 

- Třída je v provozu od 8,00 do 11, 40 hodin. Již od 6,00 hodin muže dítě navštěvovat 

školní družinu, která je odpoledne v provozu: PO, ST, ČT do 17,00 hodin,                  ÚT 

do 16,30 hodin, PÁ do 16,00 hodin. Docházka do přípravné třídy je bezplatná.  

- Třída je vhodně vybavena hračkami, didaktickými pomůckami, potřebnými k výuce, ale 

také audiotechnikou. Prostředí je velmi pěkné a nepůsobí na děti stresujícím dojmem.  

- Do výchovného procesu jsou zařazovány nové alternativní programy tak, aby děti 

nebyly přetěžovány – získaly co nejvíce dovedností, poznatků a měly radost                          

z dobrého výkonu. Velkou výhodou je snížený počet dětí v kolektivu, což umožnuje 

pracovat s žáky individuálně.  

- Děti mají k dispozici i jazykové učebny, učebnu výpočetní techniky, keramickou dílnu, 

další odborné učebny, velkou a malou tělocvičnu a venkovní sportovní areál, školní 

kuchyňku, relaxační místnost. 

- Děti mohou navštěvovat zájmové kroužky ve škole a školní družině.  

- Společně se žáky 1. stupně a dětmi ze spádových mateřských škol mohou navštěvovat 

kulturní akce, školní výlety, školy v přírodě, lyžařské kurzy.  

- Výchovná práce je rozdělena po dnech do jednotlivých okruhů tak, aby se prolínaly 

náročnější aktivity s méně náročnými – jednotlivé okruhy se vzájemně prolínají, 

navazují na sebe a jsou doplňovány řečovými a grafomotorickými cviky, 

komunikativními dovednostmi, rozvojem jemné motoriky, rozšiřováním představivosti, 

logického myšlení, apod. 

 

10. Hodnocení dětí 

- Přípravný ročník se nezapočítává do povinné školní docházky a děti se neklasifikují. 

V závěru školního roku obdrží pochvalný list a slovní hodnocení. O úspěších                        

a pokrocích dětí jsou rodiče pravidelně informováni na konzultačních třídních 

schůzkách. 

 

 

 

 


