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1.ÚVOD,OBSAH 

 

  

 

 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP)   S námi  nejsi  sám 
je programový dokument Mateřské školy Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvkové organizace, kterým se 

její pedagogové řídí ve vzdělávacím procesu. 

Je zpracován v souladu s Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV)  č.j. 

32 405/2004-22 a s materiálem pro PV „ Konkretizované očekávané výstupy“ doplňující RVP PV. 

Odpovídá konkrétním podmínkám školy, je přizpůsoben možnostem a potřebám dětí. Jeho obsah byl 

vytvořen na základě analýzy a hodnocení práce školy, dlouhodobého ověřování zkušeností, 

materiálních a personálních podmínek, organizace provozu, sociálního klimatu a možností spolupráce 

s rodiči a veřejností. Je vytvořen na časové období 3 let.  

Je veřejně přístupný rodičovské veřejnosti i ostatním partnerům. Na jeho tvorbě se podílel celý 

pracovní kolektiv školy. 

Byl schválen Pedagogickou radou školy dne 31.8.2015, kdy se stává povinným programovým 

dokumentem pro pedagogy i pro další pracovníky školy od 1.9.2015. 
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2. Identifikační údaje o mateřské škole  
 

 

Název školy Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková 

organizace 
Název školního vzdělávacího 

programu 
 

S námi nejsi sám 
Vydává, odpovědnost ředitelka školy 
Platnost od 1.9.2015 do 31.8.2018 
Zpracovatelé Marie Benešová a tým pracovníků školy 
Adresa školy Blahoslavova 6/1594, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00 
IČ 75027305 
Identifikátor právnické osoby 600 144 429 
Telefon/fax 596120453  
E-mail mariebenesova@tiscali.cz 

 
Adresa internetové stránky www.blahoslavova.moravskaostrava.cz 
Právní forma příspěvková organizace od 1.1.2003 
Zařazení do sítě škol 1.1.2003 
Název zřizovatele Statutární město Ostrava 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
náměstí Dr. E. Beneše 555/6 

729 29 Ostrava 
Telefon/fax 599 444 444 / 599 445 401 

E- mail -  podatelna: posta@moap.ostrava.cz 
 

Ředitelka školy Marie Benešová 
Kapacita školy plánovaná 
Kapacita školy k 1.9.2015 

81 dětí 
81 dětí 

Hlavní účel a předmět činnosti 

organizace 
(podle zřizovací listiny) 
 

 
Předmět činnosti odpovídající 

hlavnímu účelu 
 

 

 
Doplňková činnost                                

 poskytování předškolního vzdělávání dětí podle  

zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a 

v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu 
 poskytování předškolního vzdělávání 
 zabezpečení školního stravování dětí  
 zabezpečení stravování a stravovacích služeb (závodní 

stravování) vlastním zaměstnancům 
 
 realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 

 

Součásti školy  
Školní jídelna  
Kapacita ŠJ plánovaná 
Kapacita ŠJ k 1.9.2015  

100 jídel   
  81 dětí 
  12 ostatních 

IZO školní jídelny 102 980 071 
Telefon / fax 596 120 452  
E-mail sjblahoslavova@seznam.cz 

 
Vedoucí školní jídelny Helena Nagyová 
 

mailto:mariebenesova@tiscali.cz
mailto:posta@moap.ostrava.cz
mailto:sjblahoslavova@seznam.cz
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3. Obecná charakteristika školy 

 

Vize školy:  
 chceme být respektovanou vzdělávací institucí, která bude profesionálně a vstřícně 

poskytovat  kvalitní služby, založené na rovnocenném partnerství a spolupráci mezi 

rodiči a mateřskou školou 

 chceme, aby naše mateřská škola byla bezpečným místem pro každé dítě bez ohledu 

na jeho schopnosti, vlastnosti, rodinné zázemí, barvu pleti či národnost 

 chceme, aby získávání nových poznatků bylo procesem, který v dětech probouzí 

touhu vědět o okolním světě stále více s potřebou vyvíjet vlastní iniciativu 

 naším krédem je, aby se děti každý den cítily přirozeně, mohly se svobodně 

projevovat, posouvat se dále, rozvíjet a realizovat to, co považují v tu chvíli za 

důležité 

 budeme společně hledat nápady, jak si zpříjemníme a naplníme den na základě 

každodenních činností. 

 

 Mateřská škola vznikla 17. ledna 1965. Samotná budova byla postavena v roce 1920 jako 

soukromá vila. Jedná se o prvorepublikovou vilu, která má zajímavé prostorové členění se 

specifickou  zvláštností rodinného typu, vyhovující početně menším skupinám dětí. Je proto 

prostředím, které má možnost optimálního propojení rodinné výchovy s předškolním 

vzděláváním v malé skupině. 

 Kapacita školy je dlouhodobě vytížena vzhledem k dobrému umístění a strategické poloze. 

Většina rodičů žije a pracuje v centru města a v blízkém okolí mateřské školy nebo sem 

dojíždí z jiných městských částí obce za prací a vyhovuje jim dostupnost školy k jejich 

pracovišti. V současné době se  v blízkosti školy rozrostla nová bytová zástavba v rámci 

developerských projektů, která přinesla další požadavky na umístění dětí do této mateřské 

školy. Od 1.9.2012 se proto zvýšila původní kapacita školy ze 75 na 81 dětí. Toto je 

maximální povolená kapacita školy vzhledem ke stávajícím podmínkám. 

 Zajišťujeme celodenní provoz, jehož denní délka je 9,5 hodin, provoz mateřské školy je od 

6:30 do 16:00 hod. 

 Budova je funkčně přizpůsobena svému účelu.V suterénu budovy se nachází kuchyně, 

hospodářské místnosti a sociální zařízení, kancelář vedoucí školní jídelny, prádelna a sušárna. 

Vlastní školní jídelna zajišťuje školní i závodní stravování.Rovněž se zde nachází tělocvična , 

která byla v roce 1996 vybudována adaptací bývalé  kotelny, a která prošla obnovou po 

havárii vody. V roce 2014 byla v suterénu vybudována infrasauna pro děti, která je celoročně 

využívána. 

            V přízemí, které má dva vstupy (A,B)se nachází dvě třídy-ZELENÁ (A) a MODRÁ (B),   

             každá s kapacitou pro 22 dětí.V 1.poschodí jsou rovněž dvě třídy – ŽLUTÁ (A) – kapacita  

            22dětí a ČERVENÁ (B) -  kapacita 15 dětí. V současné době čeká budovu rozsáhlá 

             rekonstrukce a sice výměna oken, dveří, oprava fasády, oprava vstupních schodišť .V interiéru 

            je třeba vyměnit alespoň z části podlahovou krytinu. 

 Vytápění budovy i ohřev vody je zajišťováno vlastním zdrojem – plynové vytápění, které v 

nedávné době prošlo rekonstrukcí. 

 Budova je chráněna elektronickým zabezpečovacím systémem, ve všech třídách jsou 

instalována bezpečnostní monitorovací zařízení , která umožňují sledování pohybu 

vstupujících osob.  

 Součástí je dále přilehlá zahrada, která je kapacitně dostatečná, její plocha činí 1 786 m2. 

Zahrada prošla v roce 2010  rekonstrukcí. Vnitřní komunikace jsou opatřeny novými 

bezpečnostními povrchy PROLEMAX  v barvách tříd. Nachází se zde  čtyři pískoviště, 

minihřiště, hrací prvky nového mobiliáře. Zahrada má dva vodovodní zdroje, které umožňují 

v letním období sprchování, hry s vodou. Vzhledem k současným trendům plánujeme další 

úpravy zahrady zejména k ekologickým aktivitám.  

             O údržbu zeleně, výměnu písku, revize a související opravy hracích prvků se starají Technické  

            služby.  
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 Zahrada, ale i rozsáhlý městský park, který se nachází v bezprostřední blízkosti MŠ, umožňují 

využívání denních pohybových aktivit dětí. Výjimečná lokalita v samém centru města 

(Komenského sady, řeka, dostupnost k zajímavým místům města) umožňuje mnoho 

zajímavých a poučných pozorování v přírodě. Nabízí realizaci prvků ekologické výchovy, 

umožňuje řadu pěších výletů do blízkého okolí a tak i podporu zdraví dětí, pestrou  vzdělávací 

nabídku s cílem jejího maximálního využití ve prospěch rozvoje klíčových kompetencí.  

 Mateřská škola nabízí dlouhodobě doplňkové vzdělávací aktivity, spolupracuje taktéž 

s externími učitelkami a dalšími organizacemi. Zařazujeme setkávání dětí s divadlem, 

menšími divadelními scénami, zajímavými umělci i profesně zajímavými osobnostmi přímo 

v mateřské škole. 

 Součástí vzdělávací práce je rozvíjení talentů a zálib dětí v estetické oblasti. Dlouhodobě 

realizujeme školní výstavy, kde děti prezentují  výsledky své činnosti . Výstavy výtvarných 

prací mají již několikaletou tradici a to jak v rámci celoškolní úrovně, tak v rámci regionu, 

města, České republiky. 

 Po celý školní rok jsou pro děti připravovány různé sportovní, kulturní či zábavné akce, 

výlety, přírodovědné vycházky s poznáváním okolí, tělovýchovná olympiáda, Dětiády ve 

spolupráci se Střediskem volného času a s ostatními mateřskými školami, oslavy různých 

svátků – Mikuláš, Vánoce, školní karneval,Den matek, Den Země, Den dětí, rozloučení s 

vyřazením předškoláků a další. Významnou součástí jsou i tradice MŠ – pasování dětí do 

barevných tříd, oslavy narozenin. 

 Mateřská škola dlouhodobě spolupracuje se Střediskem volného času Ostrčilova ul.,Ostrava, 

Základní uměleckou školou Sokolská tř., Ostrava, Základní školou 30.dubna, Ostrava, se 

Sdružením sportovních klubů Vítkovice - ATLETICKÁ ŠKOLKA, Sportovním centrem 

Ostrava - TENISOVÁ ŠKOLKA,  malými divadelními scénami, městskou divadelní scénou 

Loutkovým divadlem Ostrava a jinými. Od roku 2010 je naše škola registrována ve Sdružení 

středisek ekologické výchovy Pavučina v programu MRKVIČKA, která škole poskytuje 

informační a metodickou pomoc v environmentální oblasti .  

 Třídy jsou heterogenní a jejich prostředí je barevně rozlišeno - ŽLUTÁ, MODRÁ, ZELENÁ, 

ČERVENÁ třída. Uspořádání a barevné ladění tříd tvoří celek  BAREVNÁ MATEŘSKÁ 

ŠKOLA.V pojetí přírody znamenají barvy roční doby a rok dítěte v mateřské škole: 

PODZIM,  ZIMA, JARO, LÉTO. 

V souvislosti s barevným členěním tříd bylo vytvořeno logo mateřské školy – barevný 

domeček. Logo bylo navrženo a vybráno společně s dětmi. Graficky znázorňuje rozmístění 

tříd v budově školy, vzájemnou soudržnost a propojení v celek. 

 

 U příležitosti 50.výročí založení školy vznikla vlastní školní píseň NAŠE ŠKOLKA 

BAREVNÁ.  

Závěr : 

 

i přesto, že budova  neustále prochází  modernizací, je nutná její další postupná revitalizace. Zejména 

oprava fasády budovy s výměnou oken, rekonstrukce venkovních schodišť, další modernizace 

sociálního zařízení, rozvodů vody, rozšíření vybavenosti školní zahrady pro ekologické aktivity. 

 

4.Podmínky předškolního vzdělávání  

 

4.1 Věcné vybavení - současný stav 

 

Mateřská škola má čtyři heterogenní třídy s celodenním provozem. Třídy mají potřebné zázemí – 

šatnu  pro děti, třídu, hernu,sociální zázemí, přípravnou kuchyňku pro výdej stravy.Prostory jsou 
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velikostí přiměřené danému počtu dětí, členění prostoru vyhovuje denním aktivitám, herním i 

zájmovým  činnostem dětí.  

Zařízení tříd je průběžně a dle možností doplňováno, modernizováno, odpovídá bezpečnostním a 

hygienickým požadavkům. Prostředí je funkčně uspořádané, podnětné. V hernách jsou hrací koutky, 

které vyhovují skupinovým i individuálním činnostem dětí, jsou obměňovány dle jejich potřeb.V 

budoucím období bude třeba dále modernizovat a obměnit vybavení ve dvou třídách. Zaměřujeme se 

rovněž na rozvíjení polytechnické výchovy a doplňování vybavení konstruktivními stavebnicemi, 

pracovními koutky.Interiér je obměňován v souladu s probíraným tématem, ročním obdobím. Práce 

dětí  jsou přístupné a rodiče si je můžou prohlížet  v šatnách i ve třídách. Děti se podílejí na výzdobě 

prostředí – vlastní obrázky, pracovní výrobky. 

Dětský nábytek je přizpůsoben antropometrickým požadavkům, zdravotně hygienické zařízení  

odpovídá počtu dětí. Ve vybavení tříd je dostatek hraček a pomůcek pro dívky i chlapce, pro mladší i 

starší děti (heterogenní třídy), taktéž pro děti posledního vzdělávacího ročníku k rozvoji oblastí pro 

vstup do ZŠ i náročnější úkoly pro odklady školní docházky, talentované děti. V každé třídě je klavír 

nebo  elektronické klávesy. Hračky a pomůcky, TV náčiní a další doplňky jsou umístěny tak, aby je 

děti viděly a mohly si je samostatně brát i ukládat. Každá třída je vybavena knihovničkou s dětskou 

literaturou, která je jednotlivým věkovým kategoriím přizpůsobena obsahem, použitými vyprávěcími 

prostředky i žánrově. Děti mají k dispozici rovněž naučnou literaturu – atlasy, encyklopedie, učí se 

vyhledávat informace a pracovat s nimi. Naše škola je od roku 2012 zapojena do projektu Celé Česko 

čte dětem.V rámci poradenství můžeme nabídnout literaturu nebo časopisy také rodičům. 

Výpočetní technika zahrnuje dva počítače s tiskárnami, tyto slouží ke zpracování účetnictví a evidenci 

majetku,vedení školní matriky a řízení školy, dále 2 kopírovací stroje. Didaktická technika je 

standardního typu – barevná televize, radiomagnetofony, video, přehrávače CD, tyto slouží k doplnění 

vzdělávací práce.Ve všech třídách jsou instalovány již starší PC s výukovými programy pro předškolní 

věk.  V jedné z tříd je instalována počítačová jednotka KidSmart Early Learning Programme.Výukové 

software odpovídá požadavkům předškolního vzdělávání a vhodně jej doplňuje. V každé třídě je 

rovněž připojení k internetu. Škola  má vlastní webové stránky, vydává elektronický školní časopis  

                                                                 , 

jehož prostřednictvím seznamujeme rodiče i širokou veřejnost o životě naší školy, o tom co zde děti 

prožívají. 

 

Pravidla pro využívání počítačů v MŠ 

Učitelka vždy zvažuje možnost využití programu nebo jeho části:  

 jako součásti tematického celku 

 pro individuální práci s dětmi 

 pro motivaci, názor, předvedení atd. 

 pro spontánní činnost dětí. 

Využívá tyto možnosti organizace řízené činnosti u počítače ve třídě: 

 učitelka obsluhuje počítač sama a vyzývá děti ke správným reakcím a odpovědím 

 děti se u počítače střídají, učitelka sedí stranou a kontroluje činnost a reakce dětí 

 děti pracují samostatně a postupně se střídají 

 učitelka využije počítač pro individuální práci s dětmi. 
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Učitelka neumožní dětem využít program, který:  

 neodpovídá jejich věku 

 obsahuje prvky násilí 

 nefunguje bezchybně (problémy se softwarem) 

 obsahuje mylné informace. 

Pro práci s dětmi využívá originální verze, využívá především PC programy z inventáře školy. Podává 

informace rodičům o programech a hrách, které se využívají v MŠ. 

Pokud není počítač používán, je vypnutý. 

Záměry pro další období: 

 

- dle finančních možností školy postupně nahrazovat starší PC novými typy  

- podpora další modernizace - obměnit  starší nábytek ve dvou třídách 

- vybudovat zázemí k ekologickým aktivitám na školním pozemku (venkovní učebna) 

- doplňovat a obměňovat trendové didaktické pomůcky pro všechny věkové skupiny, hledat nové  

  finanční zdroje pro jejich pořízení. 

 

 

4.2 Životospráva – současný stav 

 

Dětem podáváme stravu připravovanou ve vlastní školní kuchyni podle dodržovaných zdravotně-

hygienických parametrů. Děti mají možnost ochutnat jídla, která nejsou v jejich rodině obvyklá, 

rozšířit si tak svůj jídelníček a vytvářet základy zdravého životního stylu. Podílíme se  na vytváření a  

upevňování správných stravovacích návyků.Respektujeme individuální potřeby a  individuální tempo 

dětí při jídle. Nenutíme děti do jídla, ale motivujeme je, podáváme o jídle informace, dáváme možnost 

výběru, děti si volí velikost porce dle své chuti. V jídelníčku je zastoupen dostatek ovoce i zeleniny. 

Jsou  zavedeny  vitamínové narozeninové oslavy. V průběhu celého dne je dětem zajištěn pitný režim, 

taktéž při pobytu venku se zohledněním aktuálního ročního období.Mnohé děti nemají vytvořen návyk 

pít, učitelka dětem připomíná důležitost pití. Řešíme případné alergie dětí na potraviny, rovněž dietní 

programy jednotlivých dětí. Dle aktuálního zájmu o dietní stravování ze strany rodičů a dětí a ve 

spolupráci se zřizovatelem je možné zajistit dietní stravování  firmou s vlastní nutriční terapeutkou, 

která se těmito dietami zabývá a dohlíží  na suroviny a technologické postupy. 

 

Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru mateřské školy – herny, vlastní 

tělocvična.Každodenně využíváme dostatečně dlouhý pobyt venku v závislosti na počasí a kvalitě 

ovzduší. Respektujeme individuální potřeby aktivity a odpočinku. Děti v rámci odpočinku, poslouchají 

pohádky, mohou odpočívat s oblíbenou plyšovou hračkou, polštářkem. Tolerujeme sníženou potřebu 

spánku, dítěti je nabídnut jiný klidný program  – kreslení, prohlížení knížky apod.  

 

Záměry pro další období: 

 

- zlepšíme klimatizační podmínky ve třídách v horkých letních dnech (nad 30°C) 

- dle finančních možností školy bude dále modernizováno zázemí školní kuchyně, doplněn inventář  

- rozšíříme jídelníček o nové potraviny, receptury v souladu se zdravou výživou 

- dle aktuálního zájmu o dietní stravování dětí zajistí škola ve spolupráci se zřizovatelem tuto službu  

 

4.3 Psychosociální podmínky - současný stav 

 

Usilujeme o to, aby denní režim a řád  byl dětmi vnímán jako příjemné plynutí času.Nově příchozí děti 

mají možnost postupné adaptace na nové prostředí ve společnosti rodičů  tak dlouho, jak je potřeba. 

Rodiče se mohou seznámit se školou, učitelkami, mají možnost navázat dialog, pochopit nová 
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pravidla, která je třeba v zájmu dítěte respektovat. Učitelky pak mají možnost rozpoznat individualitu 

dětí a rodinné zázemí. Všechny děti mají v naší škole stejná práva a stejné povinnosti. Děti se můžou 

obrátit na všechny zaměstnance se svým přáním, vyjádřit souhlas i nesouhlas, hledat pomoc a podporu 

v nás dospělých. Podporujeme dětská přátelství, která se vyvíjejí i mezi jednotlivými rodinami.  

Využíváme pochvalu, která děti motivuje. a vyhýbáme se negativnímu slovnímu hodnocení. 

Napomáháme k osobnímu soukromí dětí, respektujeme individuální tempo a umožňujeme dětem 

dokončit činnost. 

Stanovené počty dětí ve třídě jsou optimální (max.22 dětí ve třídě),nejsou překračovány, spojování tříd 

je pouze v době absence pedagoga, a to na úměrně nutnou míru. Specifikum budovy vilového typu 

umožňuje plynulé přechody dětí mezi třídami, znalost všech učitelek i ostatních zaměstnanců, což 
přináší dětem větší jistotu. 

 

Pravidla soužití 

Děti se učí pravidlům soužití, která patří do každodenního života mateřské školy. 

Každá třída si vytváří  pravidla soužití tak, aby byla dětem srozumitelná. Učitelky je navrhují společně 

s dětmi na základě aktuálních potřeb. Děti se tak postupně učí zásadám společenského soužití a 

kulturního chování. Poznávají, že problémy mají vždy nějaké řešení. Společně vytvořená pravidla pak 

většinou vědomě respektují, zkouší se samy mezi sebou domluvit a případně zjednat nápravu bez 

zásahu učitelky. Děti také poznávají, že chyba patří k životu a že je možné chybu 

napravit.Seznamujeme s těmito pravidly také rodiče v zájmu jednotného výchovného působení na 

děti.Tato pravidla si jednotlivé třídy stanovují v TVP.  

Učitelka ve třídě vytváří prostor pro setkávání všech dětí (např. diskusní kruh, kdy se děti  obracejí na 

učitelku s návrhy dalších aktivit, hodnotí prováděné činnosti, mají příležitost podílet se na rozhodnutí 

týkajících se jich samých, života třídy apod., komunitní kruh, který využíváme především k rozvíjení 

vztahů, vytváření soudržnosti, pocitu sounáležitosti, vytváření bezpečného klimatu třídy).  

Pedagogové věnují  pozornost prevenci sociálně patologických jevů, s úsilím položit základy 

prosociálního chování a tedy i  prevence šikany, násilí a jiných sociálně patologických jevů. 

Provozní zaměstnanci mateřské školy a školní jídelny spolupracují s pedagogy, dodržují dohodnutá 

pravidla chování a jednání s dětmi i rodiči, a přispívají tak  rovněž k jednotnému a harmonickému 

působení na děti. 

 

Záměry pro další období: 

 

- budeme nadále zařazovat do vzdělávacího programu další projekty a aktivity, které povedou  

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

  prostředí  

- dětem, které přicházejí později do třídy, ponecháme možnost začlenění se do probíhajících činností 

  dle jejich zájmu a potřeby  

- v rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí budou provádět pedagogičtí 

  pracovníci mateřské školy monitoring  vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem  

  řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými  

  zástupci. 

4.4 Organizace chodu  - rytmický řád života v MŠ, současný stav 

Předškolního vzdělávání v mateřské škole se účastní celkem 81 dětí ve čtyřech třídách: 

 

ČERVENÁ TŘÍDA - děti ve věku 2,5 - 4 let, počet dětí ve třídě 15 

ŽLUTÁ TŘÍDA - děti ve věku 3 - 5 let, počet dětí ve třídě 22 

ZELENÁ TŘÍDA - děti ve věku 4 - 6 let, počet dětí ve třídě 22 

MODRÁ TŘÍDA     - děti ve věku 4 - 6 let, počet dětí ve třídě 22 
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Denní řád (režim dne) je pružný a umožňuje přizpůsobit v průběhu dne organizaci činností tak, aby 

bylo možné reagovat na neplánované události v životě mateřské školy, zohledňovat individuální 

možnosti dětí i jejich aktuální potřeby. Každé dítě má prostor pro aktivity dle vlastní volby, soukromí, 

spontánní a řízenou činnost, relaxaci i odpočinek. Vzdělávací činnosti jsou organizovány tak, aby děti 

byly podněcovány k vlastní aktivitě, experimentování, pracovaly svým tempem. 

Prostorové uspořádání tříd a jejich vzájemné propojení umožňuje plynulé přechody dětí v době 

ranního scházení i odpoledního rozcházení, přirozené přechody mezi činnostmi, bez čekání a prostojů. 

Spontánní i řízené činnosti jsou v programu každé třídy vyváženy a to včetně činnosti zájmových 

kroužků. 

Provoz mateřské školy vychází z potřeb dětí i rodičů, je od 6:30 hodin do 16:00 hodin. Střídání směn, 

pracovní úvazek a stanovený úvazek přímé pedagogické činnosti učitelek  umožňuje optimální 

zajištění předškolního vzdělávání po celou délku provozu. V případě absence pedagogů jsou služby 

naplánovány tak, aby spojení tříd v části dne bylo omezeno na nezbytnou míru. 
Také provozní pracovníci školy přispívají značnou měrou ke stabilitě provozu mateřské školy.Jsou 

pověřeni pomocí v přípravě a organizování dílčích projektů jednotlivých tříd,  tradičních oslav a 

slavností školy. Pomáhají při doprovodu dětí a při  náročnějších činnostech (např. návštěvy divadla, 

odchody do sportovní haly, přesuny do zájmových kroužků, výlety, sezónní činnosti apod. ).   
Uspořádání dne v mateřské škole je stanoveno školním řádem. 

 

Záměry pro další období: 

- hledat možnosti k optimálnímu zajištění provozu ČERVENÉ TŘÍDY, děti mladší tří let 

 

4.5 Řízení mateřské školy – současný stav 

 

Statutárním zástupcem mateřské školy je ředitelka, která zodpovídá za celkovou úroveň práce školy a 

její výsledky. Řídí a koordinuje práci všech zaměstnanců a jedná ve všech záležitostech jménem školy, 

pokud nepřenesla svou pravomoc na jiné pracovníky v jejich pracovních náplních nebo pověřením pro 

zastoupení. V době její nepřítomnosti na zařízení ji zastupuje pověřená učitelka. 

Vedoucím zaměstnancem je rovněž vedoucí školní jídelny, která reprezentuje útvar školní jídelny. Pro 

podporu bezproblémového a plynulého chodu organizace je vytvořen tento vnitřní informační systém:  

PC na všech třídách jsou propojeny s centrálním PC ředitelky, která operativně předává potřebné 

informace, dokumenty, formuláře. Každá třída má vytvořenou vlastní e mail schránku pro vnitřní 

komunikaci, napojení na internet. Rovněž jsou všechny třídy a úseky školy propojeny vnitřní 

telefonickou linkou. 

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou vymezeny. Klademe důraz  na týmovou práci, 

vzájemnou spolupráci, respektování profesní odlišnosti a vytváření prostředí důvěry, otevřenosti a 

přátelství. 

Ředitelka zapojuje spolupracovníky do řízení školy, ponechává dostatek pravomocí a respektuje názor 

zaměstnanců. Vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně hodnotí jednotlivé dílčí úspěchy a tím 

motivuje ke kvalitě vykonávané práce. Podporuje a motivuje spoluúčast všech zaměstnanců na 

rozhodování o otázkách školního vzdělávacího programu. Pro každý školní rok je ustanovena 

Pedagogická rada jako poradní orgán ředitelky školy. 

V režimu školy jsou zařazovány pravidelné pracovní porady a pedagogické rady, operativní 

porady.Ředitelka zpracovává za uplynulý školní rok pro zřizovatele zprávu o činnosti mateřské školy, 

která je analýzou uplynulého stavu a je pravidelnou součástí ročního plánu školy, dále výroční zprávu 

o poskytnutých informacích. 

Rovněž předkládá zřizovateli rozbory hospodaření školy za uplynulý kalendářní rok. Tyto zprávy jsou 

veřejnými dokumenty. 

 

Záměry pro další období: 
-  využívat efektivní metody komunikace, vytvářet dobré partnerské vztahy a vzájemný 

respekt v rámci daných pravidel 
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4.6 Personální zajištění - současný stav 

 

Pedagogickou činnost zabezpečuje celkem 6 pedagogů, včetně ředitelky.Všichni pedagogové vyhovují 

kvalifikačním předpokladům, jejich praxe je dlouhodobá, tří učitelky splňují bakalářské studium 

předškolních věd. Pedagogové se dále sebevzdělávají, využívají nabídek různých vzdělávacích 

institucí s akreditací MŠMT, formy samostudia. Jejich vzdělávání je cílené a tematicky zaměřené, 

vychází z evaluační činnosti ředitelky školy, potřeb realizace kvalitní vzdělávací činnosti a požadavků 

jednotlivých pedagogů. Iniciativa pedagogů, která souvisí se zkvalitněním vlastního vzdělávacího 

procesu je vítána a podporována, ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje 

udržení a další růst profesních kompetencí všech pedagogů včetně sebe.   

V oblasti vzdělávání spolupracujeme s Národním institutem pro další vzdělávání a Krajským 

vzdělávacím a informačním centrem v Ostravě. Rozdělení pedagogů do tříd je stanoveno jejich 

individuálním zaměřením a zkušenostmi, potřebami školy.  Specializované služby, ke kterým nejsou 

pedagogové dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci  s příslušnými odborníky. 

Chod školy dále zajišťují provozní zaměstnanci mateřské školy a školní jídelny, kteří  spolupracují 

s pedagogy, dodržují dohodnutá pravidla chování a jednání s dětmi i rodiči, a přispívají tak 

k jednotnému a harmonickému působení na děti. Jedná se o pracovnice pro úklid (2), topiče,  vedoucí 

školní jídelny, kuchařku a pomocnou kuchařku. 

 

Všichni zaměstnanci školy usilují o naplnění těchto zásad při své práci: 

 jednat, chovat se a pracovat profesionálním způsobem v souladu se společenskými, morálními 

a etickými pravidly  

 usilovat o to, aby ve vztazích mezi zaměstnanci a rodiči panovala oboustranná důvěra, 

otevřenost, respekt a ochota spolupracovat 

 usilovat o to, aby ve vztazích zaměstnanců mezi sebou byla uplatňována ohleduplnost, 

tolerantnost, vzájemná pomoc a spolupráce 

 všichni zaměstnanci sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, snaží se jim v rámci možností 

porozumět a vyhovět 

 zaměstnanci chrání soukromí rodiny a zachovávají mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech 

s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi, nezasahují do života a soukromí rodiny  

 spolupracují s ředitelkou školy, se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy. 

 

Záměry pro další období: 

- podpořit zájem dalších pedagogů o prohloubení kvalifikace  vysokoškolským vzděláním 

- prohlubovat právní vědomí v oblasti práva a právních předpisů předškolní legislativy  

- nadále prezentovat kvalifikovanost, profesionalitu, komunikativnost, příjemné vystupování, ochotu, 

  přátelské postoje 

- při obměně personálu nacházet plnohodnotně kvalifikované zaměstnance 

 

 

4.7 Spoluúčast rodičů - práva a povinnosti – současný stav 

 

Plně respektujeme rodinu jako výchovného partnera, její vlastní volbu výchovného stylu a životních 

hodnot u svých dětí.  

Naší snahou je vytvořit otevřené a vstřícné vztahy, vzájemný respekt, ochotu spolupracovat a to vše 

především v zájmu péče o děti. Rodiče jsou o dění v MŠ denně informováni osobně 

učitelkami,vývěskami na nástěnkách,webových stránkách školy, prostřednictvím elektronického 

školního časopisu. 

 

Rodič  má právo:  

- na ochranu soukromí rodiny a zachování diskrétnosti v jejích svěřených vnitřních 

záležitostech 

- být informován o  průběhu a výsledcích vzdělávání a výchovy svého dítěte 

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, která se týkají podstatných záležitostí vzdělávání a 

výchovy dítěte 
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- na poradenskou pomoc školy  v záležitostech týkajících se vzdělávání a výchovy 
- konzultovat s učitelkou či ředitelkou výchovné i jiné problémy svého dítěte v rámci 

konzultačního programu (třídní schůzky, konzultační odpoledne, setkávání s odborníky, 

individuální schůzka po dohodě, půjčování odborných časopisů a literatury) 

- podílet se na dění v mateřské škole 

- přispívat svými náměty a nápady k obohacení vzdělávacího programu školy 

- projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy 

- zákonní zástupci dětí  se mohou na škole sdružovat na základě zákona ČR č. 83/1990 Sb., o 

občanských sdruženích, v úplném znění, a to v různých klubech, mohou iniciovat založení 

rodičovské aktivity a spolupodílet se tak na koncepci práce školy, hospodaření a uplatnění 

svých dílčích zájmů 

 

Rodič je povinen: 

       -  zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy, omluvit nepřítomnost dítěte ve škole podle  

           podmínek stanovených školním řádem 

      -    je-li ředitelkou mateřské školy vyzván, osobně se zúčastnit projednání závažných otázek  

           týkajících se vzdělávání a výchovy dítěte 

      -    informovat školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte, jeho zdravotních obtížích nebo 

           jiných skutečnostech, které by mohly ovlivnit průběh vzdělávání a výchovy, i o jiných 

           údajích a skutečnostech podstatných z hlediska vzdělávání, výchovy nebo bezpečnosti 

           dítěte 

 

Záměry pro další období: 

- pokračovat v rozvoji spolupráce školy a rodiny v zájmu dětí všemi dostupnými formami 

- hledat další možnosti k zapojení rodičů do akcí a aktivit školy -příprava společných 

vzdělávacích projektů, participace na mimoškolních akcích  

- prohloubit užší spolupráci s rodiči při přípravě předškoláků pro vstup do ZŠ 

- vydávání školního časopisu BARVÍNEK (informace školy) 

- respektování názorů a připomínek na způsob výchovy a vzdělávání v MŠ  

- soustavně budovat mezi školou a rodinnou otevřené partnerské vztahy. 
 

4.8 Bezpečnostní podmínky – současný stav 
 

Vybavení a zařízení školy splňuje hygienické a bezpečnostní normy.V celé mateřské škole platí zákaz 

kouření a manipulace s otevřeným ohněm, zákaz vstupu se zvířaty do objektu a celého areálu školy. 

Zaměstnanci školy jsou pravidelně proškolováni k dodržování BOZP a řídí se bezpečnostními 

nařízeními tak, aby předcházeli úrazům dětí i svému. Ředitelka školy stanovuje postupy vedoucí 

k zajištění bezpečnosti a ochraně dětí při vzdělávání v mateřské škole, hodnotí  rizika spojená s 

činnostmi a prostředím a přijímá opatření k prevenci rizik.Při stanovení konkrétních opatření bere v 

úvahu zejména možné ohrožení dětí při vzdělávání, při přesunech dětí v rámci předškolního 

vzdělávání a při účasti dětí na různých akcích pořádaných školou, věk dětí, jejich schopnosti, fyzickou 

a duševní vyspělost a zdravotní stav. 

Bezpečnostní problematika je pravidelnou součástí vzdělávání dětí.Mateřská škola podle Školního 

vzdělávacího programu  S námi nejsi sám  seznamuje děti mimo jiné i s nebezpečím ohrožujícím 

jejich zdraví tak, aby bylo dosaženo klíčových kompetencí vztahujících se k ochraně zdraví dětí a 

jejich bezpečnosti. Jedná se o téma, jehož součástí je mimo jiné dopravní výchova, ochrana člověka za 

mimořádných událostí, problematika první pomoci a úrazů, prevence sociálně patologických jevů. 

Učitelky přiměřenou formou poučí děti o bezpečném chování v prostředí MŠ a při dalších aktivitách 

mimo areál MŠ a vysvětlí jim možná rizika. Záznam o poučení dětí zapíší do třídní knihy. 

Budova MŠ je k zajištění bezpečnosti dětí zamykána a to vždy od 8.30 - 12:30 hod. a po vydání obědů 

od 13:00 – 14:30 hod.  
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Zodpovědnost pedagogů a opatření v průběhu výchovně vzdělávacího procesu  
Každý pedagog:  

 je osobně zodpovědný za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí  od rodičů nebo 

pověřené osoby do doby jejich předání rodičům nebo pověřeným osobám 

 dbá, aby si děti hrály klidně, jejich hru sleduje, předchází konfliktům 

 nedovoluje nosit dětem do MŠ nebezpečné předměty a hračky 

  nesmí odejít od dětí, při závažných důvodech si zajistí dohled jinými pracovníky  

školy 

 nedává dětem bez dohledu ostré a špičaté pomůcky, sleduje hru s drobnými korálky či 

stavebnicovými tvary, aby si je děti nevkládaly do nosu, pusy, uší 

 při pohybových aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí, upozorňuje na případné 

nebezpečí, zajišťuje pomoc – bývá vždy na nejrizikovějším místě 

 při sebeobslužných návycích vykonává neustálý dozor, sám se obléká, až když jsou děti 

připraveny na pobyt venku  

 předává dítě rodičům nebo pověřené osobě pouze na základě písemného zmocnění zákonným 

zástupcem dítěte 

  nedovoluje dětem při pobytu venku samostatné vzdálení do míst, kam sám nevidí, kde nemá 

o dětech přehled - dodržuje vzájemný zrakový kontakt 

 při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích, v zástupu tak, aby byla zajištěna jejich 

bezpečnost, dbá na chůzi po chodnících, vyhýbá se frekventovaným místům 

 dbá na bezpečné přecházení vozovky, k čemuž používá terčík, seznamuje děti s pravidly  

bezpečného chování na ulici, v dopravě, využívá pro děti bezpečnostní vesty 

  při pobytu a pohybu v terénu  děti předem upozorní na možná nebezpečí a dbá zvýšené 

opatrnosti. 

Ostatní viz vnitřní směrnice školy. 

 

 

Ředitelka školy vydává příkaz k provedení prověrky BOZP v rámci své působnosti a plnění úkolů v 

oblasti prevence rizik a dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.  

Do obsahu prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech organizovaných školou se zahrnuje 

jednou ročně kontrola tělocvičného nářadí a náčiní, školního hřiště, včetně jejich vybavení, pravidelné 

revize elektrických, zdvihacích a tlakových zařízení prováděných prostřednictvím osob se zvláštní 

odbornou způsobilostí. 

 

 
Záměry pro další období: 

- soustavné vyhodnocování bezpečnostní problematiky a přijímání konkrétních závěrů 

 

 

5. Organizace vzdělávání 

 

5.1 Přijímání dětí do mateřské školy 

Dítě do mateřské školy přijímá ředitelka mateřské školy a rovněž ukončuje docházku dle zákona 

č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) ve znění pozdějších předpisů, a Vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění 

pozdějších předpisů.   

Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu podání žádostí k přijetí dětí 

k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je prostřednictvím tisku, vývěsek, 

www stránek (v rozmezí duben-květen).U zápisu do MŠ rodiče odevzdají vyplněnou žádost a doklad o 
stanoveném pravidelném očkování  dítěte.  
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Docházka dětí starších 6 let musí být podložena rozhodnutím o odkladu školní docházky, které vydává 

ředitel základní školy.  

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka MŠ na základě písemného vyjádření 

školského poradenského zařízení, případně také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. 

Ředitelka vždy přihlíží k možnostem mateřské školy zajistit těmto dětem odpovídající péči a 
bezpečnost. 

Ustanovení o adaptační a zkušební době: 

zkušební doba docházky dítěte do mateřské školy k ověření schopností dítěte přizpůsobit se 

podmínkám je nejdéle na dobu 3 měsíců. Ředitelka školy může ukončit docházku v průběhu zkušební 

doby a to na základě doporučení praktického lékaře nebo speciálně pedagogického centra. 

 

 

Kriteria výběru pro přijetí 
podle kterých ředitelka postupuje při rozhodování přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské 

škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou 

kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu,  jsou upravena ve vnitřní směrnici MŠ Kritéria 

pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, č.j. ŘMŠ/54/2015. Tato můžou být 

v dalším školním roce pozměněna. 

 

 

5.2 Vnitřní uspořádání a charakteristika jednotlivých tříd: 

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje ve čtyřech třídách formou vyvážených spontánních a řízených 

aktivit podle potřeb konkrétní skupiny. Činnosti a situace, které se během dne vyskytnou jsou 

realizovány individuální, skupinovou i frontální formou, s dostatečným prostorem pro volnou hru, 

relaxaci i odpočinkovou činnost.  

 

ČERVENÁ TŘÍDA - děti nově přihlášené ve věku 2,5 -4 let, plánovaný počet 15 dětí. Hlavním cílem 

je dlouhodobý adaptační program se získáváním prvních sociálních kontaktů, postupné osvojování 

základních hygienických dovedností, návyků a přiměřené sebeobsluhy v těsné spolupráci s rodiči. 
Děti nově přicházející do MŠ se učí pobývat v kolektivu vrstevníků. Seznamují se s prostředím 

mateřské školy, poznávají nové kamarády, učitelky i ostatní pracovníky školy. Jsou vedeny k relativní 

citové samostatnosti s cílem získání pocitu bezpečí při odloučení od rodičů. Třída je barevně 

sjednocena a laděna červeně, má hrací koutky.Je vybavena rozmanitými hračkami, pomůckami, které 

odpovídají věku dětí s ohledem na jejich bezpečnost  Děti mohou též dle zájmu využívat VV materiál, 

knížky, hudební nástroje. Třída využívá pravidelně školní tělocvičnu a infrasaunu. 

V 2. pololetí (květen-červen) se děti zapojují do pohybové aktivity TENISOVÁ ŠKOLKA. Součástí 

třídy je prostorný balkon, který bychom chtěli v budoucím období využívat pro děti.  
Naším záměrem je respektovat individuální potřeby, poskytnout dětem jistotu, klid a pohodu.  
 

ŽLUTÁ TŘÍDA -děti již znalé života v MŠ ve věku 4-5 let, děti nově přihlášené ve věku 3-4 let, 

plánovaný počet 22 dětí.Děti ve věku 4-5 let navazují na získané kompetence předcházejícího ročníku 

předškolního vzdělávání a pokračují v dalším rozvoji v oblastech dle RVP PV. Zaměření  na rozvíjení 

talentu, estetického cítění –hudební, dramatický, výtvarný. V průběhu celého roku v rámci 

nadstandardních aktivit děti dle zájmu individuálně navštěvují  v MŠ Barevnou angličtinu, 

ATLETICKOU ŠKOLKU,  pohybové aktivity TENISOVÁ ŠKOLKA. Třída je laděna žlutě, je 

vybavena moderním nábytkem přizpůsobeným věku dětí. Dle možností rozdělena na hrací koutky 

a doplněna hračkami, VV materiálem, hudebními nástroji, knihami volně přístupnými dětem. Třída 

využívá pravidelně školní tělocvičnu a infrasaunu. 

Součástí třídy je prostorný balkon, který bychom chtěli v budoucím období využívat pro děti. 
 

ZELENÁ TŘÍDA - děti ve  věku 4-6 let, plánovaný počet 22 dětí. Děti nově přihlášené a děti již 

znalé života v MŠ. Většina dětí ve věkové skupině 5-6 let, ojedinělé odložené školní docházky. 

Pokračuje v navázání na vzdělávání předcházejícího vzdělávacího ročníku v souladu s individuálními 

potřebami dětí. Zaměření na rozvíjení přirozeného talentu, zejména výtvarného. Intenzivnější příprava 
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na vstup do ZŠ .Kladen důraz na individuální práci s dětmi s odloženou školní docházkou, v rámci 

odpoledních klidových činností či ranních individuálních chvilkách na základě doporučení PPP.  

V průběhu celého roku, v rámci nadstandardních aktivit, děti dle zájmu individuálně navštěvují  v MŠ 

Barevnou  angličtinu,ATLETICKOU ŠKOLKU, pohybové aktivity TENISOVÁ ŠKOLKA. Prostředí 

třídy je barevně laděno do zelena, má několik hracích koutků, knihovničku. Pomůcky odpovídají 

věkovým skupinám, ke všem je volný přístup dětí. Třída využívá pravidelně školní tělocvičnu a 

infrasaunu. 

 

MODRÁ TŘÍDA - děti ve věku 4-6 let, plánovaný počet 22 dětí.Děti již znalé života v MŠ, částečně 

děti nově přihlášené. Pokračuje v navázání na vzdělávání předcházejícího vzdělávacího ročníku 

v souladu s individuálními potřebami dětí. Přizpůsobuje vzdělávací program rovněž dětem mladším. 

Děti v rámci nadstandardních aktivit navštěvují v MŠ - Barevná angličtina, ATLETICKÁ ŠKOLKA, 

pohybové aktivity TENISOVÁ ŠKOLKA  a další zájmové aktivity. Třída využívá pravidelně školní 

tělocvičnu a infrasaunu. Ve zvýšené míře uplatněn rozvoj výtvarných a pracovních aktivit, dramatika.  

Třída je laděna do modra.  

 

Péči o talentované děti - vzdělávání nadaných a talentovaých dětí 

 

ŠVP  S námi nejsi sám  umožňuje, aby  vzdělávací programy byly doplňovány dalšími 

aktivitami pro děti s mimořádnými schopnostmi, nadáním a to nabídkou dalších aktivit podle 

jejich zájmů - zájmové aktivity (Atletická školka, Tenisová školka, Angličtina pro nejmenší, 

výtvarný kroužek  ZUŠ E.Runda). 
 

Formy: 

 metoda včasné diagnostiky 

 individuální přístup s nabídkou 

 podpora pedagogem 

 rozvíjení talentu – výtvarný, hudební, pohybový, spolupráce s rodiči – výběr vhodných aktivit 

pro další sebeuplatnění 

 nabídka nadstandardních aktivit /v rámci individuální práce/spolupráce se ZUŠ –  vyhledávání 

talentů 

 podpora v účasti na soutěžích, společných akcích mateřských škol obce 

 

 

Péči o děti s odloženou školní docházkou (OŠD)  

 užší spolupráce s rodiči, případně s PPP 

 sestavení individuálního vzdělávacího plánu se zaměřením dle PPP/příloha TVP/ 

 stanovování cílených úkolů s využitím vhodných pomůcek, hraček, pracovních listů,úkoly 

jsou sestavovány od jednoduchých k obtížnějším 

 pracujeme individuálně nebo s menší skupinkou dětí vždy 15-30 minut v průběhu dne nebo 

v době odpoledního klidu, využíváme metodickou pomůcku Dobrý start do školy u dětí 

s OŠD  se zaměřením na oblasti: 

 

HRUBÁ MOTORIKA                                         SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ   

JEMNÁ MOTORIKA                                          PROSTOROVÁ A PRAVOLEVÁ ORIENTACE 

GRAFOMOTORIKA                                          MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY 

VIZUOMOTORIKA                                           POZORNOST 

ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ                                        ŘEČ A JAZYK 

 

Logopedická prevence v mateřské škole 

 

Zaměřujeme pozornost na  rozvoj grafomotorických dovedností, sluchového vnímání (rozlišování 

hlásek), rozvoj slovní zásoby, matematických představ, pravo-levé orientace, smyslu pro serialitu a 

všeobecné informovanosti o světě kolem nás.Vedeme děti  k rozvoji logického úsudku v praktických 

činnostech, rozvíjení pozornosti a paměti. 
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Porozumění řeči a souvislé vyjadřování rozvíjíme těmito metodami: 

 

 aktivně dětem nasloucháme – sledujeme jejich chování, snažíme se pochopit , co nám chtějí 

říci, reagujeme na jejich komunikační záměr a podporujeme tak jejich samostatný řečový 

projev 

 vedeme děti ke komentování zážitků a aktivit – dítě slovně doprovází co dělá, jak si hraje, co 

se kolem něj děje 

 vedeme děti k popisu předmětů, hraček, obrázků, dějů a situací  

 říkanky s procvičováním dělení slov na slabiky ve spojení s pohyby těla 

 hádanky se sledováním logiky vyvození závěru či hádanky popisné (věci nebo jevy) 

 dramatizace příběhů, pohádek, hraní rolí – dítě je motivováno k vyjádření toho, co ví, co 

pozorovalo, co cítí 

 zpíváme, tancujeme – prostředek zdokonalování výslovnosti. 

 

Na počátku školního roku provádí v MŠ  učitelka Bc. Hana Hasíková depistáž, s doporučením 

návštěvy logopeda. 

K nápravě vadné výslovnosti , která vyžaduje odborné vedení logopeda, docházejí děti individuálně. 

 

 

Funkční gramotnosti 

Problematika funkčních gramotností je v naší mateřské škole zařazena do oblasti vzdělávacího obsahu 

a klíčových kompetencí, ke kterým systematicky směřujeme děti všech věkových kategorií. 

Pedagogové  je pravidelně zařazují do běžné vzdělávací práce. 

 

Předčtenářská gramotnost -příprava na čtení 

 denně dětem předkládáme poslech čteného textu – rozvoj soustředěného vnímání a poslechu 

 práce s textem – kladení ověřovacích otázek o porozumění textu, rekapitulace vlastními slovy, 

kontrola zapamatovaného děje, děti zkouší odhadnout jak příběh dopadne, vymýšlí vlastní 

příběhy 

 četba k danému tématu, četba na pokračování, dětská knihovna - knihy na dosah dětí, možnost 

přinést oblíbenou knihu z domova 

 rozvoj zrakového a sluchového vnímání, paměti, pozornosti a představivosti 

 rozvíjení grafomotoriky – příprava na psaní 

 

Předmatematická gramotnost 

 prolíná téměř všemi aktivitami ve všech vzdělávacích oblastech, váže se jak na běžný 

život dítěte, tak na ostatní činnosti, např. jazykové, tělesné, estetické apod. 
 zařazujeme činnosti související s orientací v prostoru a času, početních představách,  řešením 

problémových situací - logické a pojmové myšlení 

 

Přírodovědná gramotnost 

 zařazujeme činnosti související s ochranou životního prostředí, environmentální 

problematikou, zdravím člověka a řešením problémových situací 

 seznamujeme děti se základními poznatky o světě lidí-přírody-kultury i techniky 

 

Sociální gramotnost 

 zařazujeme činnosti podporující sebeuvědomování, sebeovládání, kooperaci ve skupině, 

participaci na společném úkolu, respektování pravidel a navazování sociálních kontaktů 

 děti vedeme k tomu, aby uměly respektovat předem domluvená pravidla, uměly vyjádřit svůj 

názor (souhlas-nesouhlas), dokázaly spolupracovat a být partnerem při hře, zařadit se do 

skupiny vrstevníků 
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Informační gramotnost 

 do vzdělávací práce  zařazujeme činnosti podporující práci s encyklopediemi, počítačem, 

internetem a aktivity související s předáváním informací  

 děti vedeme k tomu, aby věděly, kde lze informace vyhledat a jak je předávat  

 

Seznamování s cizím jazykem 

 děti jsou vedeny k vědomí, že se lidé dorozumívají jinými jazyky, kterým se můžeme učit 

 dětem jsou nabízeny jazykové aktivity  (anglický jazyk), vede učitelka MŠ jako odpolední 

zájmovou činnost 

 

Technická gramotnost 

 

 nabízíme dětem badatelské, konstrukční aktivity, svět objevování a dobrodružství  

 podporujeme kritické myšlení 

 učíme děti zkoumat, objevovat, přicházet na věci a zažít tak radost z vlastního poznání 

 

 

 

Spolupráce MŠ se ZŠ, ZUŠ 

 

probíhá na základě plánů spolupráce . Obohacuje vzdělávací nabídku. 

 

ZŠ – pravidelná setkávání učitelky ZŠ s rodiči budoucích školáků před zápisem do školy 

         výměnné návštěvy dětí MŠ a ZŠ 

         Den otevřených dveří v ZŠ pro děti i rodiče 

         pomoc školáků při akcích MŠ (kulturní, sportovní) 

 

ZUŠ- vyhledávání talentů v oblasti hudební, výtvarné 

          hudební program pedagogů ZUŠ v MŠ 

          návštěva výtvarných dílen dětmi MŠ 

          výchovný koncert v ZUŠ 

          
Záměry pro další období: 

 

- vnímání týmové práce jako nezbytné podmínky pro naplňování cílů RVP PV 

- systematické rozšiřování vědomostí pro práci s dětmi předškolního věku, využití poznatků  

  z vlastního sebevzdělávání, odborné literatury, poznatky a příklady dobré praxe- RVP-metodický 

  portál, Vzdělávací a informační portál 

- využívat dostupné prostředky k rozvoji gramotností (projekty, dotace) 

 

 

 

6.CHARAKTERISTIKA  ŠVP   S námi nejsi sám 
 

Školní vzdělávací program odpovídá konkrétním podmínkám naší mateřské školy. Záměrem ŠVP je 

poskytnout dětem všeobecné informace a přehled o světě, ve kterém žijí. Vytváří příležitost pro vlastní 

seberealizaci, získání dovedností a vědomostí. Vychází z poznání nejbližšího okolí až po poznávání 

světa, přírodních jevů, technických zajímavostí, mezilidských vztahů, tradic, prioritních životních 

hodnot a dalších. Jeho smyslem je dosáhnout u dítěte na konci předškolního období přiměřenou 

psychickou, fyzickou i sociální zralost a základy k tomu, aby se mohlo aktivně vyrovnávat s 

přirozenou životní realitou, v níž vyrůstá a bude vyrůstat. Respektuje věk, předpoklady, zkušenosti, 

současné i budoucí potřeby dítěte. ŠVP umožňuje každému dítěti dosáhnout svého osobního maxima. 

Jeho hlavní cíle směřují k tomu, aby děti získaly dobré základy do života a pro další vzdělávání.  
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Hlavní zásady našeho programu: 

 vytvářet prostředí, ve kterém budou děti prožívat citovou, fyzickou a sociální pohodu 

 umožnit dětem rozvinout vlastní aktivitu a tvořivost 

 uspokojovat každodenní přirozené potřeby dětí se zřetelem na individuální a věkové 

zvláštnosti dětí 

 sjednotit a propojit cíle rodiny a školy ve vzájemné provázané spolupráci, která se podílí na 

vzdělávání dítěte 

 rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého 

předškolního období bylo způsobilé aktivně zvládat nároky dalšího života, které jsou na ně 

běžně kladeny v jemu blízkém prostředí. 

K naplňování vzdělávacího programu jsme stanovili tyto dlouhodobé cíle: 

 vytváření prostředí, které bude pro dítě podnětně zajímavé a obsahově bohaté, kdy poznávací 

aktivity mají  prvky hry a tvořivosti založených na prožitkovém učení, které vychází 

z individuálních potřeb dětí, podporuje jejich zdravý psychický i fyzický vývoj 

 podpora rozvoje funkční gramotnosti, intelektu dětí, řeči, poznávacích procesů a funkcí, citů, 

vůle a tvořivosti cestou přirozeného vzdělávání, s možností rozvíjet se a učit se v rozsahu 

svých potřeb a postupovat svým tempem 

 pomáhat dětem překonávat obtíže tak, aby dosáhly co největší samostatnosti 

 umožnit dětem zařadit se do sociální skupiny dalších dětí, tolerovat a přijímat i jiné děti než 

jsou ony samy, s osvojováním si dovedností jak se umět v sociálně přijatelné formě prosadit 

 nabízet dětem základní pravidla chování a jednání ve skupině s vytvořením řádu, který jim 

pomůže v bezpečné orientaci v běžných životních situacích (strategie prevence sociálně 

patologických jevů u dětí v MŠ) 

 rozvíjet a podporovat plně pocit sounáležitosti a pevných vztahů dětí k místu kde žijí, pracují 

jejich rodiče, k okolí – k přírodě, k druhým lidem, k obecně lidským, společenským a 

kulturním hodnotám 

 uplatňovat spolupráci školy a rodiny na základě důvěry, otevřenosti, vstřícnosti a porozumění, 

spolurozhodování a možnosti spoluúčasti na dění , zapojování rodičů do denních aktivit, 

spolupodílení na tvorbě a realizaci programu mateřské školy 

 využívat možností být centrem pro setkávání lidí žijících v dané lokalitě ve prospěch dětí, být 

místem kultury, vzdělávání 

 napomáhat rozvíjení talentů a zálib dětí, se zaměřením na výtvarné činnosti s prezentací 

výsledků práce širší veřejnosti 

 zkvalitňovat a doplňovat materiálně technické vybavení školy 

 podporovat a soustavně zajišťovat plně vyhovující životosprávu dětí, svým chováním a 

jednáním poskytovat dětem přirozený vzor 

 soustavně pracovat na rozvoji osobnosti a profesionality pedagogů i ostatních zaměstnanců 

školy, kteří se spolupodílejí na zabezpečování provozu 

 naším cílem je především to, aby čas prožitý v naší mateřské škole byl pro dítě  radostí, 

příjemnou zkušeností a začátkem dobrých základů. 

 

 

7.VZDĚLÁVACÍ  OBSAH  ŠVP 

 

Vzdělávací obsah našeho ŠVP S námi nejsi sám je uspořádán do 9 ti integrovaných bloků, které 

jsou odvozeny z přirozeného cyklu ročních období a přírodních i společenských situací s nimi 

spojených. Integrované bloky jsou  tvořeny tak, aby „zasahovaly“ (integrovaly) všechny vzdělávací 

oblasti.Zahrnují praktické životní problémy a situace, které nabízejí dítěti vzdělávací obsah 

v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích tak, aby dítě získávalo skutečné činnostní výstupy – 

kompetence, tedy soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot.  

Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy jako východisko vlastní vzdělávací nabídky 
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jednotlivých tříd. Integrované bloky školního programu jsou tvořeny cyklicky a každoročně se 

opakují. Jsou zpracovány společně pro všechny věkové skupiny dětí. 

 

Názvy integrovaných bloků jsou společné pro všechny třídy mateřské školy: 

 

KDYŽ SE SEJDOU KAMARÁDI 

NASHLEDANOU, VLAŠTOVKY ! 

PODZIM NOSÍ DEŠTĚ 

 

TĚŠÍME SE NA VÁNOCE 

AŤ SE ZIMA VYDOVÁDÍ 

 

PO ZELENÝCH STOPÁCH 

OSTRAVA !!! TADY JSME DOMA 

 

UŽ VÍM, KAM PATŘÍM 

AHOJ LÉTO, AHOJ PRÁZDNINY 

 

Integrované bloky ŠVP jsou dále učitelkami rozpracovány a konkretizovány do tematických celků 

(podtémat) v Třídním vzdělávacím programu.  

Časové vymezení a názvy jednotlivých tematických celků nejsou stanoveny, volí si je samy učitelky 

dle podmínek (věk, skladba dětí na jednotlivých třídách). Pedagog s nimi pracuje tak dlouho, dokud 

jsou pro děti zajímavé a podnětné. Jsou povinné pro pedagogy, nikoli pro děti. Pedagogové tyto 

okruhy dětem nabídnou, děti mají příležitost se s příslušnými poznatky v průběhu předškolního 

vzdělávání setkat, ale nemusí si je v plném rozsahu osvojit, pouze v míře odpovídající jejich 

individuálním potřebám a možnostem. 
Pro pedagogy je závazné téma integrovaného bloku, stručná charakteristika IB, dílčí vzdělávací cíle a 

očekávané výstupy, které dále konkretizují. Doporučená nabídka činností  je orientační a pedagogové 

si ji mohou ve svých třídních vzdělávacích programech (TVP)  upravovat, rozšiřovat, ale v podstatě by 

vše mělo navazovat a odpovídat hlavnímu tématu IB. Učitelky při vlastním plánování rovněž vychází 

z propojení mateřské školy s obcí, jejíž kulturní, společenský i sportovní život nabízí celou řadu 

podnětů. Na paměti budeme vždy mít skutečnost, že veškeré aktivity a činnosti v TVP by měly 

směřovat k získávání klíčových kompetencí na elementární úrovni podle možností konkrétního dítěte. 

Je počítáno s časovou rezervou, která dovoluje využít další plánované roční krátkodobé-střednědobé 

doplňkové projekty, které jsou součástí ročního plánu školy.  

Rodiče jsou se vzdělávacím programem seznámeni na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd. 

 

Konkrétní náplň ŠVP S námi nejsi sám zasahuje  pět vzdělávacích oblastí daných RVP PV:  

Dítě a jeho tělo ( oblast biologická)  

Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) 

Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) 

Dítě a společnost (oblast sociálně kulturní) 

Dítě a svět (oblast environmentální) 

 
Předpokládá tyto očekávané výstupy vzdělávání (co dítě na konci předškolního období zpravidla 

dokáže): 

 

 Dítě a jeho tělo 

 zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu 

v různém prostředí 

 zachovávat správné držení těla 

 koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla 

 vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru  
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 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku 

 zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály 

 zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky 

 zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 

 pojmenovat části těla, některé orgány, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s 

pohybem a sportem 

 rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí 

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

výživy 

 mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí 

Dítě a jeho psychika 

 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči  

 pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

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

zformulovaných větách 

 vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat 

 porozumět slyšenému 

 sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

 připravovat se pro život v mnohojazyčné evropské společnosti 

 vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, 

změněného, chybějícího a z poznávacího hlediska důležitého) 

 vyvinout volní úsilí, soustředit a udržet pozornost,soustředit se na činnost a její dokončení 

 naučit se zpaměti krátké texty 

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

hudebních, pohybových či dramatických) 

 zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 

 rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci 

 chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy 

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

 chápat základní číselné a matematické pojmy, podle potřeby je prakticky využívat 

 řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně 

 nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

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

 postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

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

 uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině 

 vyjádřit svůj souhlas, umět říct ne v konkrétní situaci 

 podílet se na organizaci hry a činnosti 

 ovládat svoje city,uvědomovat si své možnosti a limity 

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

osobní pokroky (sebehodnocení) 

 uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky, ovládat své afektivní chování  

 těšit se z hezkých a příjemných zážitků 

 zachytit a vyjádřit své prožitky 

 

Dítě a ten druhý 
 

 navazovat kontakty s dospělým 

 přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem 

 spolupracovat s ostatními 

 uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému,přiznávat stejná práva druhým ,respektovat je 
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 uplatňovat své individuální potřeby s ohledem na druhého, přijímat a uzavírat kompromisy, 

řešit konflikt dohodou 

 respektovat potřeby jiného dítěte 

 chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že  tyto odlišnosti 

jsou přirozené 

 odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 

 

Dítě a společnost  
 

 utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách a podle 

této představy se chovat 

 odmítat společensky nežádoucí chování 

 zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti, dovednosti 

 adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy 

 vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky 

 zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých 

výtvarných činností, dovedností a technik 

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

hudební dovednosti vokální i instrumentální 

 

Dítě a svět  
 

 orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí  

 osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí 

 mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém 

prostředí i jeho dění v rozsahu přiměřených praktických zkušeností  

 vnímat, že svět má svůj řád, který je rozmanitý a pozoruhodný 

 všímat si změn a dění v nejbližším okolí  

 porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim 

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

poškozovat 

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

uvědomovat si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní 

prostředí  

 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí 

 

Formy vzdělávání a styl práce, které využíváme:  

 Vzdělávání  je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích v průběhu dne,formou 

nezávazné dětské hry na základě svobodného zájmu a vlastní volby. Cíle plníme již od ranních 

hodin. 

 Všechny činnosti jsou vyvážené v poměru spontánních a řízených aktivit. 

 Herní aktivity a činosti jsou přizpůsobovány individuálním zájmům a potřebám dítěte. 

 Učení je zakládáno na aktivní účasti dítěte,důraz je kladen na prožitkové učení se zapojením 

všech smyslů.  

 Cílem pedagogů je komplexní rozvoj osobnosti dítěte ve všech oblastech vzdělávání. 

 Při všech činnostech jsou  respektovány  individuální zvláštnosti, potřeby, momentální 

indispozice, psychický stav dítěte, je preferována individuální práce s dítětem. 

 K dětem je přistupováno s empatií, citlivě, bez nadřazenosti a se snahou vžít se do pocitů 

dítěte. 

 Důležitá je rovněž tvořivá improvizace pedagoga, který dokáže pružně a citlivě reagovat na 

vzniklou situaci. 

 

 



 21 

Uplatňujeme především metody prožitkového a kooperativního učení hrou, které vychází z přímých 

zážitků dítěte, podněcují zájem dítěte o poznávání nového se získáváním zkušeností a dovedností: 

 

 metodu situačního učení – využívání a vytváření situací, které dítěti poskytují praktické 

ukázky životních souvislostí, 

 metodu spontánního sociálního učení – učitelka poskytuje dětem v průběhu pobytu 

v mateřské škole vzory chování a postojů, vhodných k nápodobě a přejímání, 

 didakticky zacílenou činnost –   učitelka připravuje činnost záměrně a cílevědomě 

s vědomím jasného vzdělávacího cíle – s jednotlivci, skupinou nebo s celou třídou kdykoliv 

v průběhu celého dne.  

 

Učitelka během dne pozoruje děti ve spontánních činnostech, které vyhodnocuje a využívá k dalšímu 

plánování.Vede záznamy o vývoji jednotlivých dětí na základě pedagogické diagnostiky.Zakládá 

dětem osobní složku – portfolio, taktéž jejich výtvarné práce, záznamy grafických prvků, drobné 

pracovní výrobky.  

 

 
 

Přejeme si naplnit  vizi dětí …         Víte, jakou chceme paní učitelku? 
                                                           Baví ji práce s námi a těší se na nás každý den 

                                                           Má nás všechny stejně ráda 

                                                           Je k nám spravedlivá 

                                                           Dokáže se vžít do našich pocitů 

                                                           Má odvahu zkoušet s námi nové věci 
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                                                                                                    PODZIM 1 
 

 
 

 

Integrovaný blok č.1:  KDYŽ SE SEJDOU KAMARÁDI 
 

Charakteristika bloku:  
cílem IB je usnadnit dětem i rodičům vstup do MŠ a zvládnout počáteční období adaptace. Napomoci v poznání 

všeho nového (vlastní prostředí školy, třídy, školní zahrady, okolí), zorientovat se v prostředí třídy, poznat nové 

hračky, postupně se přizpůsobovat novému režimu, přijmout pravidla soužití s ostatními. Navazovat nová dětská 

přátelství, začlenit se  mezi vrstevníky. Postupně si osvojit potřebné dovednosti, návyky. Pomůže dětem k uvědomění 

si své vlastní identity, získávání sebedůvěry a osobní spokojenosti v nové sociální skupině. (sociální gramotnost) 

   

Dílčí vzdělávací cíle:  
 poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci sociokulturního prostředí 

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

společenství (ke třídě, k ostatním dětem, k MŠ) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství 

uznávané 

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

sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti), postupně se osamostatňovat a cítit se bezpečně v novém 

prostředí 

 nebát se sdělit svůj problém,názor 

 rozvoj schopnosti sebeovládání 

 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

 rozvoj kooperativních dovedností 

 rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti hrubé motoriky 

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

 získání relativní citové samostatnosti 

 

Nabídka vzdělávacích činností: 
 činnosti zajišťující spokojenost, radost a pohodu 

 seznamovací a společenské hry , komunikační aktivity 

 specifika barevných tříd – pasování dětí 

 společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému 

 manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, náčiním, materiálem, činnosti 

seznamující děti s věcmi, které je obklopují 

 aktivity vlastní pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŚ, spoluvytváření přiměřeného množství jasných 

a smysluplných pravidel soužití 

 hry a praktické činnosti procvičující orientaci v prostoru, časové pojmy a vztahy související s denním 

režimem a chodem MŠ 

 estetické a tvůrčí aktivity, výtvarné a pracovní činnosti – zapojení dětí do výzdoby třídy, MŠ,dotváření 

prostředí barevné třídy se spoluúčastí dětí, rodičů 

 jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí 

 pozorování, prozkoumávání, poznávací a objevné výpravy v prostředí MŠ, zahrady a blízkého okolí 

 hudební a hudebně pohybové činnosti, dramatika, divadlo v MŠ 

 společné aktivity dětí a rodičů v MŠ – setkávání při společných hrách  

 podzimní Dětiáda – sportovní setkání mateřských škol  
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            Očekávané výstupy : 
 odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich podpory 

 navazovat kontakty s dospělým, kterému jsou svěřeny do péče 

 přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem 

 uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat a uzavírat 

kompromisy, řešit konflikt dohodou 

 respektovat potřeby druhého dítěte 

 orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí 

 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 

 začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky 

 adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy 

 

Konkretizované výstupy jsou  rozpracovány v TVP jednotlivých tříd 

 

 

Motivační uvedení 

Prázdniny uběhly jako voda a na nás čeká naše Barevná mateřská škola. Máme tady spoustu kamarádů a paní 

učitelky, které na nás čekají.Těšíme se na nové kamarády, kteří přijdou mezi nás poprvé, proto se musíme vzájemně 

dobře poznat, vědět jak se jmenujeme- my děti, paní učitelky a všichni dospělí, kteří se o nás starají,dozvědět se, co 

nás baví a zajímá.Povíme si i o tom,kde jsme byli na prázdninách, doneseme si spoustu věcí, které jsme si přivezli 

domů. Společně s paní učitelkou se budeme starat o nejmenší děti, aby se jim nestýskalo, ale až uvidí kolik hraček u 

nás máme, co se dá zajímavého postavit ze stavebnic a na co si hrajeme! Už se těšíme až si zase všechno 

prohlédneme, třídy, tělocvičnu,zahradu,určitě se podíváme i do kuchyně a kanceláří. Nakreslíme si o všem hodně 

pěkných obrázků a pozveme mámu s tátou, aby se přišli mezi nás podívat a třeba si s námi něco postavit nebo 

zahrát.Ukážeme jim, kam si ukládáme své věci i jak si umíme ve třídě uklidit hračky.A taky se těšíme na nové 

pohádky, písničky, na cvičení a malování,na divadlo, na procházku do parku… A jestli ještě něco neumíme? Vždyť 

jsme přece kamarádi, tak si pomůžeme! 

Aby se z nás stali opravdoví kamarádi, musíme se navzájem co nejvíce poznat. Každé ráno se spolu přivítat, popřát 

kamarádovi něco hezkého, vzpomenout si třeba i na kamarády, kteří mezi nás nepřišli. Budeme si povídat o tom na 

co se těšíme, s čím si budeme hrát, co všechno bychom v mateřské škole chtěli dělat. Budeme se také starat o svou 

třídu, aby se nám tu všem líbilo.  

Víš, jaký jsi kamarád? Umíš se nám představit a něco o sobě sdělit? Jaké máš vlastnosti? Co se ti na mě líbí, v čem se 

mám změnit, abys mě chtěl za kamaráda? Vytvoříme si pravidla správného chování a budeme se učit je dodržovat, 

aby nám bylo spolu dobře.Paní učitelka vám bude pomáhat a bude také váš kamarád. 

Máme kamarády nejenom v naší třídě, ale v celé naší Barevné mateřské škole.Poznáme, kam patříme podle našich 

barviček. Určitě se budeme navštěvovat a posílat si třeba malované pozdravy, nebo pozveme děti na pohádku, 

vyrobíme pro ně dárek, zasoutěžíme si, zazpíváme a na konci školního roku se představíme jako jedna velká rodina.  
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Integrovaný blok č.2:  NASHLEDANOU, VLAŠTOVKY ! 
Charakteristika bloku: 
IB č.2 napomůže dětem osvojovat si jednoduché poznatky o nastávajícím  podzimu.  Poznávat  jeho charakteristické 

znaky a proměny v okolí MŠ, parku, řeky,v blízkých zahradách ( odlet ptáků, změny počasí, práce na poli, zahradě, 

opadávání listí, podmínky života některých volně žijících zvířat). Seznámit se s měnící  se přírodou  pomocí všech 

smyslů , rozvíjet dovednost vyjádřit své pocity. Poznávat  plody podzimu a  prozkoumat jejich vlastnosti. Umožní 

poznávací vycházky do okolí s hledáním odpovědí na zvídavé otázky o sobě, životě a činnostech lidí. 

 

 

Dílčí vzdělávací cíle :  
 rozvoj a užívání všech smyslů 

 rozvíjení zájmu o přírodní materiály,poznávat je, prozkoumávat, experimentovat s nimi 

 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních(vnímání, naslouchání, porozumění) i 

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

 zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky (koordinace ruky a oka) 

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

 rozvoj kooperativních dovedností 

 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých 

proměnách, povědomí o vlastní sounáležitosti se světem 

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

 

 Nabídka vzdělávacích činností: 
 toulky podzimní přírodou v blízkém okolí –Komenského sady, život u řeky, v parku - praktické  poznávací 

činnosti související s podzimem, přírodou 

 sběr  a zkoumání plodů ,podzimních listů, přírodnin, založení podzimního mobiliáře 

 výtvarné zpracování podzimních motivů , experimenty s barvami, tvary 

 pracovní činnosti-práce s přírodninami, vytváření  plošných i prostorových útvarů 

 experimentální činnosti 

 podzimní dílny společně s rodiči 

 hmatové pocity, porovnávání (malý - velký, teplý - studený, hladký-drsný, příjemný - nepříjemný apod.) 

 relaxace, představa podzimu a barev, citový prožitek, vyprávění, pohybové ztvárnění , umění procítit, 

naslouchat a vyjádřit 

 poslechy a čtené texty k podzimní tématice 

 básničky, písničky k tématu 

 využití encyklopedií k vyhledávání informací 

 podzimní výzdoba tříd a šaten vlastními pracemi dětí, práce s novými  technikami a výtvarnými materiály 

 ekohry 

 podzimní radosti – využití plodů zahrad a sadů – ukázky zpracování s praktickým zapojením dětí  

 pozorování lidí a strojů při podzimních pracích v parku, zapojení dětí v péči o zahradu 

 pohybové činnosti,dramatika, hudební činnosti, poslechy a nácviky k tématice 

 podzimní pranostiky, hry se slovy,hádanky a poslechy textů vztahující se k podzimu 

 kalendář podzimního počasí (piktogramy), typické znaky, zvuky kolem nás 
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Očekávané výstupy : 

 
 zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci,běžné způsoby pohybu v různém prostředí 

 pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno 

 vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 

 záměrně se soustředit a udržet pozornost 

 naučit se nazpaměť krátké texty,záměrně si zapamatovat a vybavit 

 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu 

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

pohybových,dramatických) 

 orientovat se částečně v čase 

 přemýšlet, uvažovat a své myšlenky i úvahy vyjádřit 

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

 zachytit a vyjádřit své prožitky 

 spolupracovat s ostatními 

 osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, v rozsahu praktických zkušeností 

 mít povědomí o významu životního prostředí 

 

Konkretizované výstupy jsou rozpracovány v TVP jednotlivých tříd 

  

 

Motivační uvedení 

Podzim nás obdarovává jako náš kamarád, má pro nás mnoho podzimních pokladů, které si můžeme v přírodě najít, 

ale musíme se dobře dívat a zapojit všechny naše smysly. Některé vyrostly na zahrádce, v sadu nebo na poli, jiné 

najdeme v lese, v parku pod stromem nebo keřem. Prohlédneme si jejich tvary, barvy, povíme si pro koho a proč je 

příroda nachystala. Některé si nasbíráme , přineseme do školky. Budeme je sušit, navlékat, otiskovat, sestavovat do 

obrázků, nalepovat, spojovat, vymyslíme si spoustu her a legrací, abychom zjistili, co se s nimi ještě může dělat a 

určitě si uvaříme zdravý šípkový čaj nebo jablíčkový kompot. Uděláme si jablíčkový, bramborový nebo třeba 

kaštanový den. Připravíme soutěže o nejhezčí jablíčko a hrušku, o největší, nejmenší a nejlegračnější bramboru, 

vyrobíme si z nich tiskátka, panáčky a zvířátka z kaštanů a jiných lesních plodů. Nakrájíme, navlékneme a 

připravíme pro ptáky potravu do krmítek, aby v zimě nehladověli. Táta s mámou nám jistě pomůžou. Barevné listí si 

vylisujeme a nalepíme, určitě se nám povede nějaké zvířátko,domeček pro lesního skřítka, květina, strom nebo 

panáček Podzimníček  Při práci se budeme učit zacházet s různými pomůckami, se kterými budeme pracovat opatrně, 

abychom se neporanili a také pomůžeme dospělým s uklízením, aby zbyl čas i na pohádky. 

 Možná zjistíme,že některý podzimní plod je vlastně domečkem pro malého broučka, který se v něm chtěl uschovat 

před zimou, tak ho neprobuďme! Raději mu zazpíváme nějakou podzimní písničku a jestli nám bude dlouhá chvíle, 

tak si budeme vymýšlet podzimní hádanky a příběhy, abychom nezapomněli, co jsme se od podzimní přírody naučili.  

A určitě nezapomeneme zamávat vlaštovičkám, ať se k nám napřesrok zase rády vrátí! 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

 
 

 

 

  

 

                                                                                 

                                                                                                   PODZIM 3 

 

 

 
 

Integrovaný blok č. 3:  PODZIM NOSÍ DEŠTĚ 
                                      

Charakteristika bloku:  
IB č.3  je zaměřen na změny počasí – jak vzniká déšť, mlha, sníh. Seznámí s běžnými přírodními a povětrnostními 

jevy, rozvine vědomosti o ochraně zdraví při nepříznivých vlivech chladného počasí a věku přiměřené praktické 

dovednosti s upevněním správných hygienických návyků. Seznámení s lidským tělem, co mu prospívá a co škodí, 

kde v případě potřeby hledat pomoc.  Podpoří péči o sebe, svůj vzhled. 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

 
 uvědomění si vlastního těla 

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

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

 učit se chránit své osobní soukromí a bezpečí ve vztahu s vrstevníky, dospělými(prevence šikany) 

 rozvoj pohybových schopností  

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 

 rozvíjení základních kulturně hygienických a zdravotně preventivních návyků,přizpůsobit oblečení 

       - rozlišení pocitu chladu a tepla 

 uvědomovat si svoje možnosti a limity, ale i důvěřovat svým schopnostem 

 

 Nabídka činností: 
 stálá podpora samostatnosti v kulturně hygienických návycích,vhodném výběru oblečení pro roční dobu, 

spolupráce s rodiči 

 využití encyklopedií, atlasů, leporel,vhodné literatury, výukového programu v PC s možností nacházení  

zdrojů informací  

 seznámení s některými piktogramy 

 hry typu Co by se stalo, kdyby... 

 interaktivní hry a scénky k problematice 

 beseda s odborníkem (zdraví, správná výživa, policista...) 

 divadlo v MŠ – k danému tématu 

 příležitostné činnosti a modelové situace směřující k prevenci ochraně zdraví 

 průběžné vytváření zdravých stravovacích návyků – ochutnávky, vitamínové narozeniny... 

 smyslové a psychomotorické hry(rozvíjení smyslů-chuť, čich, sluch, hmat, zrak) 

 podzimní radovánky- pouštění draků, hry s větrníky 

 pohybové činnosti a hry, sportovní aktivity, soutěže s využitím různých pomůcek, náčiní k pohybu-

ATLETICKÁ ŠKOLKA, TENISOVÁ ŠKOLKA, PODZIMNÍ DĚTIÁDA 

 námětové hry a činnosti – oblast prevence a ochrany zdraví, práce s pracovními sešity a pracovními listy-

řešení úkolů 

  CD Zvuky kolem nás-podzim. 
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Očekávané výstupy: 
 

 zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky 

 pojmenovat části těla a některé orgány, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem, 

sportem 

 rozlišovat , co zdraví prospívá, co mu škodí 

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

 mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí 

 chovat se obezřetně při setkání s cizími a neznámými osobami 

 rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci 

 chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy 

 orientovat se v prostoru i v rovině, částečně v čase 

 řešit problémy, úkoly,situace, nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

 vyjádřit svůj souhlas, umět říct ne v konkrétní situaci 

 uvědomovat si svoje možnosti a limity 

 

Konkretizované výstupy jsou rozpracovány v TVP jednotlivých tříd 

 

 

 

Motivační uvedení 

 
Že už trochu fouká vítr ze strnišť a dešťové kapky klepou na okno? Naučíme se jak se správně obléci a co si obout do 

nepohody, abychom neonemocněli a přitom si ještě spolu užili podzimních radovánek v přírodě. 

Prozkoumáme jak si chránit své zdraví, jak pomoci kamarádovi když je v nesnázích, na koho se obrátit, když sami 

potřebujeme pomoc. Zasoutěžíme si v zapínání knoflíků, zipů, provlékání šňůrek a snad se nám podaří i zavázat 

tkaničku. Určitě  pak překvapíme mámu s tátou v oblékání a ukládání svých věcí. 

Bude-li počasí na draka, tak si ho společně vyrobíme a v parku ho určitě ještě vyzkoušíme z létání. Pomocí větrníků 

zjistíme, odkud fouká vítr. A jestli se sluníčko schová do mraků, které nás budou kropit deštěm, zahrajeme si veselé 

hry a společně si zasoutěžíme třeba s rodiči, aby si připomněli jaké je prima být zase malým. Společně se 

zaposloucháme do tajemných příběhů, které také patří k podzimním dnům.  

 

A ještě nás určitě něco napadne! 
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Integrovaný blok č. 4:  TĚŠÍME SE NA VÁNOCE 

 
Charakteristika bloku: 

  
IB č.4 zahrnuje období adventu a vánočních svátků. Děti prožívají velmi krásné a emotivní období. Nastala zima, 

čas adventu, mikulášské nadílky, vánočního rozjímání a vymýšlení dárečků pro kamarády. Nebudou chybět 

vánoční příběhy, pohádky, objevování lidových zvyků, výtvarná a pracovní tvoření, zpěv koled a písní se zimní 

tematikou. Společně vytvoříme krásné vánoční prostředí ve třídách a interiéru naší  BAREVNÉ MATEŘSKÉ 

ŠKOLY. 

Dílčí vzdělávací cíle: 

 zdokonalování  dovedností  v oblasti hrubé i jemné motoriky 

 osvojování si poznatků a dovedností k podpoře osobní pohody a pohody prostředí 

 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (výslovnost, vyjadřování, samostatný mluvený 

projev) 

 rozvoj tvořivého sebevyjádření (hudební, výtvarné, dramatické) 

 posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v MŠ, v dětské herní skupině) 

 rozvoj estetického vnímání, cítění, prožívání 

 seznamování se světem lidí, kulturou, uměním a tradicemi (Mikuláš, Advent, Vánoce), vytvářet si základy 

k aktivnímu postoji ke světu 

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

 rozvoj schopnosti vytvářet citové vazby, rozvíjet je a city plně prožívat 

 seznamování se s různými tradicemi a zvyky přirozeným způsobem, vytvoření představy o okolnostech 

vzniku lidového zvyku či tradice se zachováním odlišností v rodinách dětí 

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

zacházení s vlastními i cizími hračkami, pomůckami, knížkami, s penězi apod. 

 sledování pohádek a příběhů obohacující citový život dítěte 

 projevení zájmu o knížky, soustředěného poslechu četby, učit se novým slovům a jejich aktivnímu 

použití, porozumět slyšenému, ptát se na slova, kterým dítě nerozumí 

 

 Nabídka činností: 
 adventní čas v BMŠ – přípravy, tvoření dětí i dospělých 

  Mikulášská taškařice – spoluúčast všech tříd  na společném programu  

 tvůrčí aktivity, výtvarné činnosti – výzdoba třídy i MŠ 

 Přijďte k nám na návštěvu - vánoční dílna pro děti s rodiči 

 pečení perníčků, vánoční zvyky a obyčeje  

 myslíme i na druhé – vánoční obdarovávání - výroba dárků, plnění krmítek, zavěšování řetězů se  

            sušeným ovocem, mrkví 

 motivované hry „Nakupujeme, platíme“ 

 zdobení vánočního stromečku, poslechy a dramatizace koled, nadílka 

 dramatické hry a činnosti – přednes, recitace, dramatika 

 sledování divadelních představení i zábavných programů pro děti -v MŠ, i v rámci obce 

 práce s knihou - „Černá hodinka“ s pohádkami , příběh o Ježíškovi- Děťátko se narodilo 

 společné rozhovory, komentování zážitků a prožitků, vyprávění 

 Ostrava !!! – naše město, připojení se k výzdobě stromu na náměstí a účast na místních akcích 

 výroba novoročního přání pro blízké a děti z okolních mateřských škol 
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      Očekávané výstupy: 
 vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru 

 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

 ovládat koordinaci ruky a oka – zvládat jemnou motoriku 

 zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůcky, nástroji, materiály 

 vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně formulovaných větách 

 vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat 

 sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

 vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 

 naučit se krátké texty 

 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 

 spolupracovat s ostatními 

 vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky 

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

dovednosti vokální i instrumentální 

 

Konkretizované výstupy budou rozpracovány v TVP jednotlivých tříd 

 

 

Motivační uvedení 

 
Bojíte se děti čertů? Ani nápad, ať zůstanou v pohádkách, my si na ně budeme hrát.Dozvíme se co čerti mlsají, jak 

se čerti myjí, jak uklízejí, jak se čerti žení a s kým se čert kamarádí jen jednou v roce.Naučíme se pár čertovských 

veršíčků a písniček a také čertí ukolébavku, kdyby přece jenom… 

A až se jich doopravdy přestanete bát, vyzdobíme si svoje třídy, připravíme za okno punčochu a počkáme, až 

k nám přijde Mikuláš. Však už jistě víte, že k nám nosí s čertíkem velikou nadílku, sem tam i kousek uhlí!A až se 

dost s čertíkem vydovádíme, pošleme ho zase raději jinam, vždyť by u nás stejně neměl co na práci.Nakonec si 

všechno hezky namalujeme a pošleme své obrázky do soutěže O nejveselejšího čerta.  

Vánoce jsou přede dveřmi a nás čeká spousta práce, ale i společné těšení a prožití krásných okamžiků společně 

s kamarády, rodiči a všemi, kteří mezi nás přijdou. Než to všechno nakreslíme, vystříháme, zalepíme, pověsíme, 

ozdobíme… Však nám určitě pomůžou maminky a tátové, babičky zase pozveme na pečení cukroví nebo s nimi 

společně vyrobíme vánoční svícny z jablíček. 

Máme plné ruce s výrobou dárků, a těšíme se, že uděláme opravdovou radost dospělým i svým kamarádům. 

Čekání na Ježíška si zkrátíme tím, že si příběh o Ježíškovi budeme vyprávět a prozkoumáme, jak to všechno bylo. 

Také si zahrajeme a zazpíváme koledy a zimní písničky, naučíme se  básničky a poslechneme si hodně hezkých 

pohádek a příběhů. Rozhodně nezapomeneme na zvířátka v parku a na ty, které nás občas navštíví na naší zahradě, 

však jsme pro ně na podzim připravovali potravu, sušili ovoce a zeleninu. 

Také se těšíme na pouštění lodiček z ořechových skořápek, lití vosku do vody, krájení jablíček, odkrývání 

adventního kalendáře, slavnostní oběd a na překvapení pod stromečkem. 

Dětem z okolních mateřských škol pošleme novoroční přání, aby věděly, že jsme jejich kamarádi. A naše město 

Ostravu pomůžeme přizdobit také. 
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Integrovaný blok č.5:  AŤ SE ZIMA VYDOVÁDÍ 
Charakteristika bloku:  
IB č.5 přiblíží dětem charakteristické  znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu, změny v počasí. Prostřednictvím 

zimních sportů povedeme děti k poznání, že pohyb je důležitý pro naše zdraví, ale že je nutné zároveň dbát na 

bezpečnost svou i druhých.Seznámí  děti jak pomoci  zvířatům přežít zimu. Pomocí tématu se děti seznámí s poezií 

a prózou, upevní vztah k četbě a prohlížení knížek. Připraví se na karneval a posílí pocit očekávání předškolních 

dětí – zápis do školy. 
  

Dílčí vzdělávací cíle: 
 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

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

 osvojení si některých poznatků, které předcházejí schopnosti číst a psát (zájem o dětskou prózu a poezii, 

psanou podobu jazyka a další formy sdělení) 

 vytváření základů schopnosti pracovat s informacemi 

 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

 posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním 

 rozvoj společenského i estetického vkusu 

 poznávání zvyků a tradic, jak se lidé baví 

 vytváření povědomí o vlastní sounáležitost se světem, přírodou, lidmi 

 učit se chápat, že všechno kolem nás se mění, pohybuje a vyvíjí 

 rozvíjet užívání všech smyslů 

 upevňování základů předčtenářské gramotnosti 

 

 Nabídka činností: 
 sezónní činnosti – hry se sněhem, bobování, klouzání, házení koulí, stavby ze sněhu 

 vycházka do zimní přírody 

 činnosti zaměřené k poznávání lidského těla, jeho částí a funkcí 

 práce s encyklopedií - poznávání našeho těla 

 příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů, nemocí, nezdravých návyků a závislostí 

 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

 poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, vyprávění toho, co dítě vidělo nebo shlédlo 

 práce s knihou, návštěva knihovny, výstavy ilustrací, pohádkové představení 

 činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, 

odpovědi na otázky, práce s knihou, obrazovým materiálem…) 

 estetické a tvůrčí aktivity s uplatněním individuálních schopností, talentů, výtvarné hry 

 dramatické činnosti a mimické vyjadřování nálad 

 sociální a interaktivní hry, hraní rolí 

 pokusy a objevy, skupenství vody 

 péče o ptáky v zimě – sypání do krmítek 

 výzdoba třídy, výroba karnevalové masky 

 účast na společném programu s osobním podílem (karneval) 

 grafomotorická cvičení 

 návštěva základní školy 
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      Očekávané výstupy: 
 zvládnout základní pohybové dovednosti, běžné způsoby pohybu v různém prostředí 

 koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla 

 mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí 

 znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem, sportem 

 přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch, učit se hodnotit svoje osobní pokroky 

(sebehodnocení) 

 zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a  zdravotně preventivní návyky 

 porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim  

 zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 

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

 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

 pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

 porozumět slyšenému 

 chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby je 

využívat 

 

 
Motivační uvedení 

 
Zasněžená krajina je jako pohádka. Kolik krásy dovede vykouzlit na oknech mráz, kolik příběhů můžeme vyčíst ze 

stop ve sněhu v parku, jak krásně se poslouchají pohádky o Ledové královně, O Sněhurce, O Mrazíkovi. Některé si 

určitě zahrajeme, však máme ve školce spoustu krásných kostýmů a převleků. 

Budeme si také vyprávět o tom, co se děje pod sněhem, připravíme si některé pokusy, abychom viděli jak vzniká 

led a proč taje sníh, prohlédneme si zblízka sněhové vločky, abychom je uměli vystřihnout a zavěsit do třídy, 

pozorovat ptáky u krmítka, vyprávět si o tom, jak přezimují zvířata, hmyz, co se děje s rostlinami, se stromy, kdo 

pečuje o přírodu v zimě a jak můžeme pomoci i my. 

Nejvíce se ale těšíme na zimní radovánky! Budeme jezdit na saních, na bobech i na lopatách, klouzat se a koulovat, 

stavět sněhuláky, zimní hrady a skrýše, vyšlapávat cesty a různé vzory ve sněhu a hrát si se sněhem, abychom si 

zimy užili. Budeme opatrní při zimních sportech, při klouzání i koulování. Zapamatujeme si, že se nedává sníh ani 

led do pusy, že je třeba se pořádně a teple obléknout a obout, abychom zbytečně neonemocněli. 

Naučíme se nové písničky a básničky o zimě. Namalujeme si o zimě hodně výkresů, vymodelujeme sněhuláky, 

ptáky u krmítek a převlékneme třídu do zimního kabátku. Připravíme se na velkou zábavu – karneval, kde budeme 

tančit, soutěžit, zpívat..zkrátka předvedeme své dovednosti. 

A naši kamarádi, kteří se chystají do školy  nám všem předvedou co už umí, aby je u zápisu paní učitelky 

pochválily. 
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Integrovaný blok č.6 :   PO ZELENÝCH STOPÁCH 
Charakteristika bloku:  
IB č.6 upevní sounáležitost s přírodou, napomůže k objevování rozmanitosti světa, rozvine všechny smysly. 

Vypovídá o probuzení přírody, která přichystá řadu pozorování a činností, které s ní souvisí .Zahrada a zajímavé 

přírodní lokality v okolí mateřské školy nabídnou činnosti spojené s pohybem a experimentováním  s uplatněním 

prožitkového učení.Poslech zvuků v přírodě,ekologické hry a činnosti , vnímání změn počasí podpoří celkový 

enviromentální rozvoj dítěte. Barvy, tvary, určování, pojmenování, počty,třídění a orientace, budou pojmy, 

s kterými se děti při různých činnostech opět setkají. Procvičí paměť,pozornost, představivost a fantazii.To vše 

bude probíhat ve společenství všech tříd BMŠ, přinese potřebu nových společných pravidel k vzájemné spolupráci. 

Děti se seznámí s  lidovými tradicemi a zvyky Velikonoc. Podpoříme rozvoj tvořivosti dětí ve všech směrech, 

propojíme aktivity BMŠ s akcemi našeho města, rozvineme formy spolupráce s rodinou. Povedeme děti 

k porozumění vtipu a slovní hře v lidové i současné poezii, k posílení citových vztahů, k vyjádření prožitků a 

pocitů.  

 

Dílčí vzdělávací cíle:  
 osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí 

 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí 

 rozvoj a užívání všech smyslů 

 rozvoj časových představ spojených s činnostmi, zpřesnění početních představ,užívání číselných a 

matematických pojmů, číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství 

 rozvoj komunikativních dovedností (verbální i neverbální) a kultivovaného projevu 

 rozvoj, zpřesňování a  kultivace smyslového vnímání 

 přecházet od konkrétně-názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému) 

 seznamování se světem lidí, kultury, umění a tradicemi 

 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, životu, kultuře, umění, tyto postoje vyjadřovat a projevovat 

 rozvíjení tvořivosti 

 Nabídka činností: 
 tématické vycházky do přírody – park, okolí  řeky Ostravice, zahrada,  s nabídkou přirozených 

i zprostředkovaných poznávání –podnebí, počasí, ovzduší, roční období, přírodní jevy a děje, rostliny, 

živočichové, krajina) 

 práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využití encyklopedií a dalších médií, hádanky a lidové 

pranostiky 

 pracovní a pěstitelské činnosti na zahradě, ve třídě (klíční semen-experimenty a pokusy)   

 jarní úklid zahrady společně s rodiči- prostředí kolem nás můžeme chránit a zlepšovat 

 kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nas problémem, vyprávění, poslech, 

objevování) 

 vynášení Moreny – společně (BMŠ) 

 oslava Dne Země -společně (BMŠ), seznámení s planetou Země 

 společné prožití Velikonoc  ve spolupráci s rodiči, obcí, výroba typických artefaktů, společná pomlázka  

 tématicky laděná představení k tématům JARO,PŘÍRODA,VELIKONOCE 

 pohybové činnosti v přírodě, hudební, poslechové, výtvarné činnosti 

 ekohry, poznávání ekosystémů 

 vzdělávací aktivity  s lektory (EVVO střediska)   

 kooperativní činnosti s osvojováním si dalších pravidel vzájemného soužití  

 napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen 

   

 

 



 34 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                           JARO 1 

                                                                                         
 

 

      Očekávané výstupy : 
 zacházet s běžnými pomůckami, nástroji, materiály 

 vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity 

 vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si 

 zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 

 vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 

 podílet se na organizaci hry a činnosti, spolupracovat s ostatními 

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

 navazovat kontakty s dospělým, spolupracovat s ostatními 

 utvořit si základní představu o pravidlech chování a podle této představy se chovat 

 zachycovat skutečnosti z e svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí výtvarných dovedností 

 mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodními kulturním prostředí i jeho dění v rozsahu 

praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte 

 pomáhat pečovat o životní prostředí, mít povědomí o jeho významu pro člověka 

 

Motivační uvedení 

Při vycházkách uvidíme, jak jaro doslova přiletí a s ním i první otužilý skřivánek. Všimneme si, jak teplý vítr a 

déšť rozpouštějí sníh, promáčejí zemi a naplňují řeku Ostravici kalnou vodou, která přitéká z hor.Budeme 

pozorovat jak vznikají stružky a kaluže a možná budete umět vysvětlit, proč na některých místech mizí sníh rychle 

a jinde zůstává ležet dlouho.Také si všimneme, jak se prodlužují dny a je déle světlo, vzpomeneme si jaké to bylo 

před Vánocemi, když jste se odpoledne vraceli ze školky domů.A víte děti, proč se říká „březen – za kamna 

vlezem?“, nebo „na svatého Řehoře čáp a vlaštovičky letí přes moře?“Určitě se na procházce potkáme s první 

sněženkou, přineseme si do vázy pár větviček jívy, ale jenom málo, aby zůstalo pro včelky a ostatní hmyz, který se 

brzy probudí ze zimního spánku.Budeme pozorovat jak se probouzí jaro a jaké změny nastávají v přírodě, jak se 

mění stromy, země, rostliny, naučíme se poznávat jarní květiny a hmyz, povídat si o počasí.Naučíme se hodně 

básniček a písní , kterými jaro přivítáme a společně si vyzdobíme školku do jarní nálady.Budeme pozorovat práce 

zahradníků v parku  a pomůžeme upravit i naši zahradu, abychom si zde mohli už brzy hrát. Povíme si, jak důležité 

je ochraňovat prostředí, ve kterém žijeme.  

Také mláďata jsou symbolem jara a my se některá naučíme poznávat a pojmenovat, rozlišovat jejich znaky. 

Vysvětlíme si, proč žijí s člověkem a jak se o ně lidé starají a proč.Poznáte, jak krásná mají mláďata označení, a ke 

komu patří třeba jehňátko, selátko, hříbě. Prohlédneme si encyklopedii a ještě mnoho jiných knížek o zvířatech, ze 

kterých vám paní učitelky přečtou mnoho zajímavostí. Budete si na zvířátka hrát, cvičit, napodobovat jejich pohyb 

i hlasy, počítat a řadit je, srovnávat jejich velikosti, poznávat je v hádankách. Zkusíme si je namalovat, vytvořit 

z keramické hlíny nebo vystřihnout z papíru, zazpíváme si o nich veselé písničky . A nejvíce se těšte na návštěvu 

chovné farmy, kam se určitě zajedeme společně s BMŠ podívat a zvířátka si prohlédneme, dozvíme se jak a kde 

žijí, jak se o ně chovatelé starají.  

Společně se připravíme na prožití a přípravu jarních svátků. S Velikonocemi je spojeno plno radostné práce. 

Musíme přece připravit všelijaké zajíčky, slepičky, kuřátka, beránky a ptáčky i s hnízdečky, zkusit si uplést a 

ozdobit pomlázku a namalovat  kopu vajíček. Mnoho našich babiček to umí velmi hezky, možná  některá přijde 

mezi děti a předvede, jak se zdobila vajíčka kdysi. 

Možná budeme mít chuť upéct velikonoční zvířátka, bochánek, copánek nebo věneček z octového těsta nebo 

alespoň z hlíny nebo z plastelíny.Seznámíme se s novými výtvarnými technikami. Nějaké další nápady 

„okoukáme“ na výstavě lidové tvořivosti, kterých je v našem městě v tuto dobu dost a dost.Připomeneme si různé 

velikonoční tradice a zvyky, dozvíme se co je pašijový týden, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá 

sobota… Naučíme se další velikonoční koledy a básničky, písničky, poslechneme si mnoho velikonočních příběhů, 

zahrajeme si spoustu veselých her spojených s jarem a pomlázkou. A nezapomeneme vynést Morenu k řece 

Ostravici a oslavit svátek naší krásné planety Země. 
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Integrovaný blok č. 7:  OSTRAVA !!! TADY JSME DOMA 
 

Charakteristika bloku:  
 

integrovaný blok č.7 seznámí děti s Ostravou, místem a prostředím ve kterém žijí, napomůže k vytváření 

pozitivního vztahu k našemu městu a jeho historii.  

Nabídne přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm (doprava, ulice, obchody, lékař, důležité instituce, 

nákupy); okolní přírody, kulturních i technických objektů. Pomocí vycházek do okolí, výletů děti prozkoumají 

rozmanitost a pozoruhodnost prostředí našeho města, co se kolem nás děje, mění, vyvíjí a neustále proměňuje. Jak 

žijí a pracují lidé kolem nás, v čem můžeme být našemu městu prospěšní.  

 

  

Dílčí vzdělávací cíle:  
 seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu  

 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí 

 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu 

 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jeho 

rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

 vytváření povědomí o historii města, přítomnosti i blízké budoucnosti 

 mít povědomí o tom, kde pracují rodiče 

 získávání poznatků o životním prostředí a jeho významu pro kvalitu našeho života 

 uvědomění si situací, se kterými se můžou děti ve městě potkat (dopravní a nepředvídatelné) 

 

 

 Nabídka činností: 
 přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, 

vycházky do okolí, výlety 

 aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy obchodů, návštěvy 

důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů 

 sledování událostí v obci s podpořením účasti na akcích, které jsou pro děti zajímavé 

 hry a modelové situace k obezřetnému chování při setkání s neznámými osobami, staršími i dospělými 

jedinci, jak v případě potřeby požádat druhého o pomoc 

 návštěvy kulturních a  zajímavých míst – přirozené poznávání okolního světa ( Ostrava i okolí ) 

 společné rozhovory, komentování zážitků, vyprávění 

 hry a činnosti – kooperativní, dramatické, námětové, pohybové, grafické, tvůrčí a estetické, hudební a 

hudebně pohybové, smyslové 

 práce s publikacemi(Tajemná Ostrava) CD, videokazetou PROMĚNY MORAVSKÉ OSTRAVY 

 návštěva Nové radnice – symbol centra Ostravy 

 návštěva zajímavého pracoviště rodičů 

 dle možností se podílet na reprezentaci svého města 
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      Očekávané výstupy: 

 
 orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí  

 osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí 

 mít povědomí o širším společenském, věcném, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu 

praktických zkušeností 

 vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý, pozoruhodný 

 mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka 

 chovat se obezřetně při setkání s cizími a neznámými osobami 

 chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, že osobnostní odlišnosti jsou přirozené 

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

 uvědomit si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se odmítat společensky nežádoucí chování 

 vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky, zachycovat skutečnosti ze svého okolí 

 

 

 

 

 
Motivační uvedení 

 
Už vím jak se jmenuji, znám adresu svého bydliště, vím kam chodím do mateřské školy, ale znám doopravdy své 

město, ve kterém žiji? Kdybych se ztratil, našel bych cestu domů? Uměl bych poznat okolí svého města a vím, jak 

je velké a jaké důležité budovy k němu patří? 

Našel bych místo, kde pracují máma s tátou, budu umět zajít do školy, kam budu jako opravdový školák chodit? A 

jak se mi v mém městě žije, líbí se mi tu? Co bych chtěl změnit až vyrostu, a co můžu pro své město udělat už 

nyní? 

O tom všem si budeme spolu vyprávět a poznávat naše město Ostravu, lidi, kteří zde žijí a pracují. Navštívíme 

hodně zajímavých míst, budov, budeme prozkoumávat okolí našeho města. Uděláme si výstavu o našem městě, 

také o tom, jak vypadalo naše město kdysi a jaké je dnes. 

Ze všech cest, vycházek a výletů si namalujeme obrázky, které paní učitelky vystaví na naší společné výstavě pro 

rodiče i návštěvy, které se k nám mohou přijít podívat. 
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Integrovaný blok č. 8:  UŽ VÍM,  KAM PATŘÍM 
Charakteristika bloku:  
integrovaný blok č.8 navazuje na předcházející blok, je zaměřen na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije - 

rodina, funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině s prohloubením znalosti o struktuře 

rodinných vztahů. Zároveň přiblíží a uvede děti do světa dospělých – společenské role (dítě, dospělý, rodič, učitelka, 

role dané pohlavím či zaměstnáním); pravidla vzájemného styku (ohleduplnost, tolerance, spolupráce), mravní 

zásady; práce, pracovní činnosti a role (pracovní předměty, pomůcky, nástroje, jednoduché pracovní úkony a 

činnosti, řemesla, povolání, zaměstnání); společenské i technické prostředí.  
 

Dílčí vzdělávací cíle:  
 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k tomuto společenství, vnímat a přijímat 

základní hodnoty v něm uznávané 

 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, životu 

 rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu 

 rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření 

 poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě 

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

 rozvoj dovedností pocity, dojmy a prožitky vyjádřit 

 získání schopnosti záměrně řídit své chování a ovlivňovat vlastní situaci 

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

k druhým lidem 

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

 povedeme děti k tomu, aby poznaly a pojmenovaly většinu toho, čím jsou obklopeny, seznámily se 

s různými materiály, nástroji, pracovními pomůckami, získaly poznatky o světě lidí, kultury, techniky 

 vytváření povědomí o tom, že pracovitost je přínosem a naopak lhostejnost a nízká aktivita mají své 

nepříznivé důsledky 

 podpoříme získávání poznatků o světě lidí, kultury, techniky 

Nabídka činností: 
 sociální a interaktivní hry, hraní rolí, činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a 

chování 

 rozhovory a besedy na téma rodiny – vytvoření „stromu vlastní rodiny“ 

 oslavy svátku maminek s aktivní účastí dítěte 

 výtvarné a pracovní aktivity k tématu 

 vyprávění, poslechy, přednes, recitace, zpěv 

 návštěva vybraného pracoviště rodičů 

 praktické činnosti, na jejichž základě se děti seznámí s různými materiály, nástroji, pracovními pomůckami  

 smyslové hry – sluchové, zrakové, hmatové – poznej kamaráda 

 hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí 

 mimické vyjadřování nálad a činnosti vedoucí dítě k identifikaci a odlišení sebe od ostatních 

 hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých 

 tématické hry seznamující s s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání 

 péče o prostředí a okolí, ve kterém žijeme – přiměřené  pracovní aktivity 

 činnosti spojené s poznáním jednotlivých částí lidského těla, odlišností, mladý x starý, žena x muž 

 vyhledávání informací při práci s encyklopedií – poznávání našeho těla, každý jsme jiný, náš svět a my 

v něm… 
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       Očekávané výstupy: 
 ve známých a opakujících se situacích, kterým dítě rozumí, se snažit ovládat svoje city a přizpůsobovat 

jim své chování 

 uvědomovat si příjemné i nepříjemné citové prožitky 

 prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí 

 navazovat kontakty s dospělým 

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

 utvořit si základní představu o pravidlech chování a společenských normách 

 mít povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách) 

 utvářet si první představy o své další budoucnosti 

 pochopit, že každý má ve společenství svoji roli, podle které je třeba se chovat 

 mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním i technickém prostředí v rozsahu dostupných 

praktických ukázek v okolí dítěte 

 

 
Motivační uvedení 

 
Každý z nás patří do své rodiny. Poznám, kdo do mé rodiny patří a co je můj domov ? 

Budeme si spolu vyprávět o důležitosti a místě všech členů v rodině, jejich práci, uvědomíme si svou roli v rodině. 

Řekneme si i o tom, jak je třeba se chovat, aby druhý člověk poznal, že ho máme rádi. Jak je důležité si navzájem 

pomáhat, poznat, když se druhý pro něco trápí. 

Nejsme stále stejní, když se narodíme, začneme se měnit. Hrajeme si, učíme se, rosteme. Z chlapce vyroste muž, 

z děvčátka vyroste žena. Po celý život měníme svůj vzhled, své znalosti i schopnosti, od narození až po stáří. Každý 

člověk je jiný, jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí. Lidé se od sebe liší i jinak, například řečí, 

barvou kůže. Mnohým lidem nefungují některé části těla, uměli bychom jim pomoci? A jak se vlastně chováme my? 

V tomto bloku se děti seznámí také s různými druhy povolání a profesemi, významem lidské práce.Znají děti 

povolání svých rodičů? Budeme poznávat různé pracovní nástroje a nářadí, pracovní stroje, zkoumat z čeho se co 

vyrábí. Přiblížíme dětem některé práce, o kterých již dnes slyší jenom v pohádkách. 

Podíváme se s dětmi na některá pracoviště rodičů, poznáme jak je každá práce důležitá a přináší prospěch nám všem. 

A co vy děti, víte, čím jednou budete až vyrostete? Ještě uplyne hodně vody, ale už dnes můžete pomáhat nám 

dospělým a hodně se naučit. 

Pojďme tedy společně, my dospělí, učit děti vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně 

pestrý a různorodý, ale že záleží na nás, aby takový zůstal pořád. 
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Integrovaný blok č. 9:   AHOJ LÉTO, AHOJ PRÁZDNINY! 

Charakteristika bloku: 

integrovaný blok č.9 nabídne dětem různorodý pohled na svět a prostředí kolem nás. Poskytne standard dopravního 

vzdělávání s cílem vytvoření základů bezpečného pohybu na komunikacích. Napomůže dětem osvojit si  jednoduché 

poznatky o lidském světě, který nás obklopuje, jeho pozoruhodnosti a rozmanitosti (naše vlast, jiné země, národy a  

kultury, multikultura),vytvoří  povědomí o sounáležitosti  s planetou Zemí. Seznámí s rozmanitostmi přírody i světa a 

jeho řádem (země, hory, řeky, pohoří, světadíly, planeta Země, vesmír).  

Přinese dětem i poučení o nadcházejícím létě, jeho radostech a nástrahách. Uzavře zároveň rok prožitý v mateřské 

škole společně prožitými aktivitami, vztahujících se k ukončení školního roku a podpoří osobní spokojenost a pohodu 

dětí. 

Dílčí vzdělávací cíle:  
 osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 

 rozlišování některých obrazných symbolů (orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a 

porozumění jejich obsahu 

 vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 

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

planetou Zemí 

 vědět o základních podmínkách pro existenci života (voda, vzduch, teplo,světlo) 

 zdokonalování se  v řečových schopnostech a jazykových dovednostech 

 zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 

 rozvoj schopnosti sebeovládání, zdravé soutěživosti 

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

 poznávání pravidel společenského soužití, vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

 povedeme děti k odhadu rizik svých nápadů, jít za svým záměrem 

 podpoříme aktivitu dětí a radost z toho, co dokázaly 

 rozvoj praktických dovedností jak se chovat ve městě, u vody, v přírodě, řešení problémů na základě vlastní 

zkušenosti 

 povedeme děti k uvědomění si role budoucího školáka 

 Nabídka činností: 

 činnosti směřující k prevenci úrazů při dopravních situacích 

 návštěva Dopravního hřiště, beseda s dopravním policistou 

 hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně 

účastní, Bezpečná školka 

 využití přirozených podnětů, situací a praktických podnětů k seznámení  se srozumitelnými reáliemi o naší 

republice (cestujeme, sledujeme, čteme, prohlížíme…) 

 přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí – výlet BMŠ, polodenní turistické aktivity tříd, 

cyklostezka, naučná stezka, ekosystémy 

 praktické nácviky bezpečného chování v některých dalších situacích, které mohou nastat 

 smyslové hry a činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, 

koncentrace pozornosti 

 práce s mapou, atlasem, globusem 

 voda ve všech proměnách 

 osvojení si dalších piktogramů – doprava, počasí, 

 komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv 

 společné oslavy Dne dětí, školní olympiáda, školní výlet, pasování a vyřazení školáků, loučíme se s BMŠ 

 cvičení organizačních dovedností, beseda dětí s učitelkou ZŠ 
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             Očekávané výstupy: 

 zvládnout základní pohybové dovednosti, prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém 

prostředí 

 mít povědomí o způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí  

 připravuje se pro život v mnohojazyčné evropské společnosti 
 zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 

 podílet se na organizaci hry a činnosti 

 spolupracovat s ostatními 

 řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně 

 osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí 

 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 

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

 

Motivační uvedení 

Tak vidíte, děti, jak ten rok v naší barevné školce rychle uběhl, pomalu začíná léto a na nás čekají dlouhé 

prázdniny.Naučily jste se mnoho nových věcí, ale ještě na vás čekají další překvapení.Budeme si povídat o dopravě a  

také o cestování do jiných měst nebo jiných zemí. Dozvíte se jaké existují dopravní prostředky, jak se pohybují – po 

zemi, po vodě, ve vzduchu, pod zemí, že v některých zemích se k cestování používají zvířata, ale že tak tomu bylo 

kdysi i nás, když ještě nebyly vynalezeny dopravní prostředky. Víte, že kdysi místo aut jezdily kočáry?Také si 

povíme o tom, jak se chovat nejenom v dopravním prostředku, ale i na ulici, co je nebezpečné a na co musíme dát 

pozor. Vysvětlíme si význam a funkci semaforu, dopravního značení – přechody pro chodce, stezky pro cyklisty, 

důležité dopravní značky…, význam barevnosti oblečení a společně na besedě s dopravní policistou a na dopravním 

hřišti si prověříme naše znalosti. Tak se těšte! Oslavíme společně svátek dětí, budeme soutěžit, sportovat – změříme 

síly s dětmi ostatních mateřských škol, uspořádáme si školní olympiádu. Rozběhneme se do přírody, abychom zjistili, 

co vykvetlo na loukách, budeme pozorovat co se děje v trávě i na obloze, jak příjemný chládek a ticho na nás dýchne 

v lese. Kolik krásných veršů a písniček se o přírodě ještě naučíte! Povíme si o koloběhu vody v přírodě, o naší 

planetě Zemi, možná navštívíme společně nedaleké Planetárium, kde se seznámíte s hvězdami a vesmírem. 

Připravíme společně velkou školní výtvarnou výstavu, abychom předvedli, kolik krásných výkresů a výrobků jsme za 

celý rok vytvořili. Nejstarší děti se půjdou podívat do školy, měsíc červen pro ně znamená také loučení, protože po 

prázdninách se už do mateřské školy vracet nebudou.Rozejdou se do různých prvních tříd, budou si hledat nové 

kamarády, ale na svou školku a kamarády v ní jistě nezapomenou.Všechny děti se také rozjedou na prázdniny. 

Některé hodně daleko do cizích krajů, některé budou objevovat jak je naše země, ve které žijeme, krásná. Navštívíte 

také hrady a zámky, ve kterých kdysi hodně dávno žily opravdové princezny.Všichni si ale nejvíce užijete letního 

dovádění společně s mámou, tátou a kamarády a já se už teď moc těším, až si o tom všem budeme zase v září spolu 

povídat. Ale to už hodně předbíhám, takže hezky popořádku – ahoj děti, ahoj školko, ahoj léto a prázdniny! 
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ŠVP    S námi nejsi sám -    KLÍČOVÉ KOMPETENCE   
 

Vzdělávací obsah,aktivity a činnosti, které v mateřské škole probíhají, předpokládají na konci 

předškolního vzdělávání dítěte dosažitelnost klíčových kompetencí v této úrovni: 

 

Kompetence k učení  

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

tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

- získanou zkušenost uplatňuje 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 

- učí se 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 

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

 

Kompetence k řešení problémů  

- všímá si 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 

- 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); využívá při tom dosavadních 

zkušeností, fantazii a představivost 

- při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických  postupů; pochopí 

jednoduché  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 

- 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 

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

 

Kompetence komunikativní  

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

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

- 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 
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- v běžných situacích komunikuje 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.) 

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

elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku 

 

Kompetence sociální a personální  

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

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

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

nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost 

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

a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla 

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

kompromisy 

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

okolí 

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

dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim 

- při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová 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 

- 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 

 

Kompetence činnostní a občanské  

- svoje činnosti a hry se učí 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 smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje 

odpovědně; váží si práce i úsilí druhých 

- zajímá se 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 

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

potřebu je zachovávat 

- uvědomuje si 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) 

 

 

8. ZÁJMOVÉ AKTIVITY V MŠ 

 

Nabídka zájmových aktivit doplňuje integrované bloky, obohacuje denní program dětí. 

 

8.1 Doplňkové programy v rámci nadstandardní péče 
 

Záměrem doplňkových programů je nabídnout možnost rozvinout dětský talent, či zabezpečit 

maximální vzdělávací nabídku těm dětem, které disponují hlubšími schopnostmi k určitým činnostem. 

Základem je vždy respektovat potřeby dětí, jejich zájem o nabízenou činnost. Tyto nadstandardní 

programy se uskutečňují po dohodě rodičů s externím lektorem.  

 

Jsou to:  

 

BAREVNÁ  ANGLIČTINA  - angličtina pro nejmenší - nadstandardní jazyková aktivita pro 

děti.Vede učitelka MŠ Jarmila Dymanusová. V kompetenci rodičů, 13.ročník. 

 

ATLETICKÁ ŠKOLKA  (podpora rozvoje tělesné zdatnosti a pohybových dovedností) 
zaměřená na všestrannou pohybovou aktivitu dětí s cílem zlepšit kondici a obratnost u dětí formou 

her.Učí se rozvíjet rychlost, obratnost a to vše hravou a pestrou formou.  

Spadá pod Sdružení sportovních klubů Vítkovice, atletický klub. Lekce jsou vedeny zkušenými 

trenéry, 5.ročník. 

 

TENISOVÁ ŠKOLKA  (podpora rozvoje tělesné zdatnosti a pohybových dovedností)  
pohybové hry - Sportovním centrum Ostrava, 4. ročník.  

  
VÝTVARNÝ PROJEKT celoroční – dává prostor pro rozvíjení výtvarných schopností,tvořivosti a 

fantazie, podporuje rozvíjení nadání a talentů dětí. Tyto činnosti jsou zařazovány denně dle zájmu dětí, 

které se seznamují s novými náročnějšími výtvarnými technikami, netradičními materiály, prostorovou  

tvorbou, mají možnost prožít společné tvůrčí zážitky. Výběr technik a materiálu respektuje věkové 

složení třídy, schopnosti a dovednosti dětí, počítá s uplatněním výtvarné citlivosti a tvůrčím přístupem 

každé učitelky. Projekt je součástí ročního plánu školy.  

Název pro daný školní rok je vybrán z návrhů pedagogického kolektivu a dětí.Výsledky jsou 

prezentovány formou celoškolní výstavy, využity dále k prezentaci školy na veřejnosti, k účasti na 

výtvarných soutěžích, k výzdobě interiéru školy. Počítá s účastí rodičů, 22. ročník. 

 

Krátkodobé-střednědobé projekty (ekologické programy v rámci plánu EVVO, Projekt Mrkvička – 

vzdělávací a informační podpora mateřským školám v naplňování environmentální oblasti Dítě a svět 

RVP PV, sportovní aktivity s podporou rozvoje tělesné zdatnosti a pohybových dovedností dětí, 
programy na podporu zdraví a bezpečnosti dětí aj.) -jsou realizovány v rámci celé školy a 

rozpracovány jako příloha ročního plánu  pro jeden školní rok.Jsou provázány se ŠVP-integrovanými 

bloky tak, aby byly přirozenou součástí vzdělávacích aktivit. Těchto projektů se můžou zúčastnit 

rovněž rodiče.Projekty jsou zpravidla financovány účelově vázanou dotací poskytnutou zřizovatelem.  
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Jinými typy projektů mohou být dle projeveného zájmu rodičů a aktivity pedagogů:  

 

HRÁTKY S PŘEDŠKOLÁKY – počítáme, přemýšlíme, kreslíme - zaměřeno na rozvoj  

                                                          grafomotoriky, myšlenkových procesů, matematických 

                                                          představ,smyslového vnímání, samostatného plnění jednoduchých 

                                                          úkolů + činnosti v daném časovém intervalu  

TATI, MAMI, POJĎ SI HRÁT - KRESLIT, STŘÍHAT, SLEPOVAT- aktivní zapojování rodičů  

                                                          do přímé výchovně vzdělávací práce s dětmi – užší spolupráce  

                                                          rodiny a MŠ, zmírnění adaptačních potíží u dětí, bližší seznámení  

                                                          rodičů s cílem a posláním MŠ 

TVOŘIVÉ DÍLNY  - nabídka nápadů a podnětů ze stran rodičů pro práci s dětmi  

POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL - práce s polytechnickými stavebnicemi s podporou  

                                                    rozvoje pracovních schopností a dovedností 

ZACVIČME SI SPOLEČNĚ     cvičení rodičů s dětmi - podpora rozvoje tělesné zdatnosti a 

                                                    pohybových dovedností 
 

Projekty jsou zpravidla financovány účelově vázanou dotací poskytnutou zřizovatelem, MMO. 

 

 

8.2 Tradiční akce naší mateřské školy 

 

V průběhu školního roku zařazujeme do vzdělávacího programu tradiční akce, které se osvědčily jako 

přínosné a zajímavé pro děti: 

 podzimní dětské radovánky- DRAKIÁDA 

 celoroční výtvarně tvořivé dílny s rodiči – podzim, zima, jaro, léto  

 Sportovní hry Happy Time- hodně sportu dětem, třídní a školní kolo, městské kolo, 

doprovodné programy soutěže 

 výtvarné výstavy, témata vyhlášené Střediskem volného času, Magistrátem města Ostravy a 

dalšími městskými organizacemi a institucemi, taktéž celorepublikově 

 celoroční spolupráce s malými divadelními scénami a Loutkovým divadlem Ostrava 

 Mikuláš s nadílkou v MŠ  

 Vánoce v MŠ 

 Než půjdu do školy… prezentace nabídek ZŠ v rámci zápisů 

 beseda s učitelkou ZŠ pro rodiče budoucích prvňáčků v MŠ nebo s budoucími školáky 

 projekt grafomotorické obtíže s nácvikem správného držení - Mgr. Renata Šimšová  

 Den otevřených dveří ve spolupráci se ZŠ Ostrava, Matiční 5,dopolední program pro děti a 

rodiče, odpolední beseda pro rodiče budoucích školáků 

 Už budu školákem – návštěva1.třídy, beseda s dětmi a učitelkou 

 školní karneval  

 vítání jara (lidové zvyky, vynášení Moreny do řeky Ostravice) 

 Velikonoce v MŠ                                                                                                                                                     

 celoroční vystoupení malých divadelních forem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 zimní dětské radovánky  se sportovním vyžitím dětí v Komenského sadech 

 výchovný koncert v ZUŠ pro starší děti a výběr talentovaných dětí do přípravky 

 Co jsem dokázal-prezentace práce zájmových kroužků 

 odpoledne pro moji maminku ke Dni maminek 

 společná oslava Dne dětí 

 celoškolní účast na sportovním dnu dětí mateřských škol našeho městského obvodu ve 

spolupráci se Střediskem volného času – Dětiáda  (2 -3x ročně) 

 polodenní školní výlet  

 individuální výlety, naučné stezky  a akce v rámci jednotlivých tříd a jejich třídních programů 

 celoroční ekologické programy, které jsou rozpracovány do třídních programů 
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 zapojení školy do projektu DEN ZEMĚ v rámci obce a celotýdenní projekt MŠ 

 návštěvy vzdělávacích programů, výstav a pořadů v rámci spolupráce s Centrem kultury a 

vzdělávání, Výstavní síň Sokolská v Ostravě 

 návštěvy pracovišť rodičů dle domluvy a potřeby – knihovna, Magistrát, banka, soud, 

obchodní sféra, pošta, nádraží … 

 celoškolní sportovní olympiáda 

 stomatologická prevence u dětí  

 slavnostní vyřazení předškoláků s pasováním a předáním drobného dárku, prezentace dětí 

 individuální konzultace a poradenský servis pro rodiče, půjčování pg. literatury 

 sběr papíru a plastových víček 

 další, které vznikají z potřeby školy v průběhu roku 

 

8.3 Mateřská škola dlouhodobě spolupracuje: 

 

 Úřad Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, zřizovatel 

 Magistrát města Ostravy 

 Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

 Česká školní inspekce 

 Krajské vzdělávací a informační centrum Nový Jičín, odloučené pracoviště Ostrava 

 NIDV – odloučené pracoviště Ostrava, Blahoslavova ul.  

 PPP –  Ostrava-Poruba, Ostrava-Zábřeh 

 MUDr. Jitka Dostálová  – dětský stomatolog 

 Zdravotní ústav Ostrava, Partyzánské nám. 

 Středisko volného času, Ostrčilova ul., Ostrava 

 ZŠ Matiční ,Ostrava, Mgr. Dagmar Hrabovská 

 ZUŠ, Sokolská třída, Ostrava, Mgr. Jaromír Zubíček 

 Centrum kultury vzdělávání Ostrava 

 Mrkvička – vzdělávací a informační podpora mateřským školám v naplňování 

environmentální oblasti Dítě a svět  

 městská knihovna Ostrava 

 Atletický oddíl SSK Vítkovice 

 Tenisový klub sportovního centra Ostrava 

 Dětský sportovní areál Ostrava, Komenského sady 

 malé divadelní formy 

 Divadlo loutek Ostrava 

 

 
9. HODNOCENÍ A PEDAGOGICKÁ EVALUACE V MŠ 

 

Je součást vzdělávací práce se záměrem získat zpětnou vazbu o naší práci. Provádíme ji na úrovni  

školy (ŠVP) a na úrovni pedagogů (TVP). 

 

HODNOCENÍ 

 

 dítěte  
Cíl: hodnocení vzdělávacích výsledků individuálních pokroků jednotlivých dětí jako prostředku 

k zajištění odpovídající vzdělávací nabídky a vhodného pedagogického vedení  

Časový rozvrh: průběžně, systematicky, aby byl sledován vývoj dítěte, 

aktualizace záznamů dle potřeby, minimálně 2x ročně do záznamů o dítěti 

Nástroje: - cílená pozorování dětí 

- přehled o rozvoji dítěte a postupu ve vzdělávání , dle potřeby stanovení případných 

  opatřen í(záznamový arch) 

- vedení portfolia dle metodického pokynu 

- diagnostika výtvarných prací dětí, založení 

- konzultace učitelek, s ředitelkou 

- konzultace s rodiči 
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- dle potřeby konzultace s PPP, SPC, dalšími spec. odborníky 

- hodnocení dětí navzájem a sebehodnocení dětí v rámci třídy 

- pedagogická rada 

Kdo: - pedagogové, hodnocení dětí navzájem a sebehodnocení dětí v rámci třídy, rodiče 

Výstup: - vyhodnocení za jednotlivá pololetí školního roku 

 

 

 pedagoga 
Cíl: hodnocení kvality jeho práce  

Časový rozvrh: průběžně, dle potřeby, minimálně 2x ročně, co 2 roky komplexní hodnocení  

Nástroje: - hospitační činnost  

- následné hospitace  

- pedagogická rada  

Výstup: - písemný záznam, pohovor 

Kdo: - ředitelka 

 

 

 ostatního zaměstnance školy 
Cíl: hodnocení kvality jeho práce  

Časový rozvrh: průběžně, dle potřeby, minimálně 2x ročně  

Nástroje: - kontrolní  činnost 

Výstup: - písemný záznam při zjištění nedostatků, pohovor 

Kdo: - ředitelka, vedoucí školní jídelny 

 

 

 sebereflexe 
Cíl: sebehodnocení vlastní práce,dokumentování vlastního profesního vývoje 

Časový rozvrh: průběžně, 1x ročně evaluační dotazník, v rámci  hodnocení vzdělávací  práce, vzájemné 

hospitace  pedagogů, rozhovor 

Kdo: - všichni zaměstnanci 

 

 
EVALUACE 

 

1.   TVP, soulad s ŠVP PV (pedagogové) 

           1.1  Evaluace jednotlivých podtémat  integrovaných bloků                                                       
Cíl: vyhodnotit  záměry vzdělávací nabídky a její vzdělávací přínos (  soulad v rámci 

integrovaného bloku, prověřit naplnění stanovených cílů, případná opatření) 

vzhledem k celé skupině dětí, popř. vyvodit praktické závěry pro svou další práci  
 

Časový rozvrh: vždy po ukončení podtématu integrovaného bloku 

Nástroje: - záznam do plánu činností, popř. třídní knihy - poznámky 

- konzultace s druhou učitelkou 

- dle potřeby záznam do portfolia dítěte, konzultace s rodiči 

Kdo: - učitelky 

 

 

       1.2  Evaluace integrovaného bloku 
Cíl: vyhodnotit daný  integrovaný blok, vzdělávací přínos  ( naplnění stanovených cílů v rámci 

zrealizované vzdělávací nabídky, stanovit případná opatření do dalšího tématického plánu v 

rámci integrovaného bloku) vzhledem k celé skupině dětí, popř. vyvodit praktické závěry 

pro svou další práci 

Časový rozvrh: vždy po ukončení realizace integrovaného bloku 

Nástroje: - záznam do plánu činností, popř. třídní knihy - poznámky 

- dle potřeby záznam do přehledu o rozvoji dítěte 

- konzultace s druhou učitelkou, pedagogická rada- informace  

Kdo: - učitelky 
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1.3  Soulad TVP-ŠVP PV-RVP PV 
Cíl: ověření souladu TVP-ŠVP PV, RVP PV, hodnocení  naplňování cílů, vzdělávacího 

obsahu, podmínek, metod, forem práce, spoluúčast rodičů  
Časový rozvrh: leden, červen 

Nástroje: – přehledy o rozvoji dětí 

– fotodokumentace 

– záznamy 

– konzultace 

– pedagogické rady 

Kdo: - učitelky 

 
1.4  Evaluace dílčích projektů  

Cíl: plnění záměrů dílčího projektu, začlenění do jednotlivých integrovaných bloků 

Časový rozvrh: v průběhu  realizace - operativní porady 

- hodnocení po ukončení  

Nástroje: - záznam do plánu činností, popř. třídní knihy – poznámky 

- hodnocení -písemně (po ukončení) 

- konzultace s druhou učitelkou 

- pedagogická rada – informace 

- fotodokumentace  

Kdo: - učitelky, ředitelka-celkové zhodnocení 

 

1.5  Evaluace doplňkových programů a nadstandardních činností 
Cíl: vyhodnocení účinnosti doplňkového programu a nadstandardní činnosti ve vztahu 

k osobnímu pokroku dítěte 

hodnocení ve vztahu ke ŠVP PV – RVP PV  

Časový rozvrh: červen 

Nástroje: - dle potřeby do portfolia dítěte 

- konzultace s druhou učitelkou, rodiči 

- pedagogická rada –pololetní a na konci roku - informace 

- fotodokumentace 

- prezentace výsledků pro rodiče 

- vyhodnocení rodiči  

Kdo: - učitelky, rodiče, ředitelka-celkové zhodnocení 

 

 

2.ŠVP PV, soulad s RVP PV 
Cíl: soulad ŠVP PV s RVP PV, porovnání dosaženého stavu s vyhodnocením vzdělávacího 

obsahu a proveditelnosti 

Časový rozvrh: dílčí 1x ročně, celkově 1x za 3 roky 

Nástroje: analýza vzdělávací práce za uplynulý rok,  pg. rada, prac. porada, dotazník  pro pg. 

Kdo: pedagogové, ředitelka,ostatní zaměstnanci  

 

 

3. Průběh vzdělávání a jeho výsledky  

 

3.1  Evaluace metod, postupů a forem práce vzdělávacího procesu 
Cíl: zhodnocení vlastního průběhu a výsledků vzdělávání z hlediska použitých metod a forem 

práce 

Časový rozvrh: průběžně, pedagogické rady –leden, červen 

Nástroje: - monitoring 

- konzultace a hospitace 

- uplatnění poznatků z DVPP, samostudia 

- pedagogické a pracovní porady 

- konzultace s rodiči 

- fotodokumentace, záznamy – rozvoj dětí 

- významné prezentace školy na veřejnosti 
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- hodnocení práce školy zřizovatelem (pololetní rozbory, zpráva o činnosti školy, průběžně) 

Kdo: - učitelky, děti, rodiče, ředitelka-celkové zhodnocení 

 

3.2  Osobní rozvoj pedagogů 
Cíl: účast na dalším vzdělávacím  procesu, uplatnění získaných poznatků z DVPP, samostudia, 

míra zainteresovanosti v procesu celoživotního učení, vzdělávací potřeby ze strany pedagogů, 

školy  

Časový rozvrh: průběžně, pedagogické rady – leden, červen 

Nástroje: - monitoring 

- hospitace 

- konzultace 

- uplatnění poznatků z DVPP, samostudia 

- pedagogické rady, předání zkušeností dalším 

- dotazník červen 

Kdo: - učitelky, ředitelka-celkové zhodnocení 

 

4. Podmínky vzdělávání 

 

4.1  Evaluace personálních podmínek 
Cíl: zhodnocení personálních podmínek ve vztahu k naplnění cílů RVP PV, zejména  

 kvalifikovanost pedagogického týmu, plán DVPP ve vztahu k cílům ŠVP PV a  

koncepci školy 

 efektivita personálního zabezpečení ostatními zaměstnanci MŠ,ŠJ 

Časový rozvrh: červen 

Nástroje: - kontrolní a hospitační činnost 

- vzdělávání pedagogů a další osobnostní růst (autoevaluace) 

- pedagogické a pracovní porady 

Kdo: - všichni zaměstnanci školy – dle stanovených kompetencí, ředitelka-celkové zhodnocení 

 

4.2  Evaluace materiálních podmínek 
Cíl: zhodnocení materiálních podmínek školy ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP PV, zejména 

 budova, technický stav (prověrky BOZP) 

 vybavení tříd – nábytek, požadavky dle platné legislativy 

 vybavenost tříd učebními pomůckami, hračkami, ostatním vybavením 

 zahrada, vybavenost, bezpečnost 

 ŠJ – vybavenost dle požadavků platné legislativy, hygienických norem 

Časový rozvrh: září, leden, červen 

Nástroje: - monitoring 

- záznamy z pracovních porad a pedagogických rad 

- výsledky z kontrolní činnosti 

- jednání se zřizovatelem (zastupitelstvo, školská komise) 

- výroční zpráva pro potřeby zřizovatele, ekonomické rozbory 

Kdo: - všichni zaměstnanci školy, zástupci zřizovatele, ředitelka- celkové zhodnocení 

 

 

4.3  Evaluace ekonomických podmínek 
Cíl: Hodnocení činností v oblasti ekonomiky školy, zejména 

 sledování čerpání mzdových nákladů 

 sledování čerpání neinvestičních prostředků na provoz školy  

 účelnost a efektivnost hospodaření 

 ekonomické rozbory hospodaření 

 pravidelné účetní závěrky 

 sponzoring a dary subjektů škole 

 možnosti a úspěšnost získávání účelových dotací, finančních dotací z fondů 

Časový rozvrh: dle stanovených termínů, vyhodnocení v závěru roku 

Nástroje: - monitoring 

- ekonomické rozbory hospodaření pro zřizovatele 

- ekonomické rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 
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- tabulky, zprávy, rychlá šetření, výkaznictví, účetní uzávěrky 

- výsledky z kontrolní činnosti 

- jednání se zřizovatelem (zastupitelstvo, školská komise) 

- výroční zpráva pro potřeby zřizovatele, ekonomické rozbory 

Kdo: - účetní, správce rozpočtu, ředitelka-celkové zhodnocení 

 

 

4.4  Evaluace organizačních podmínek 
Cíl: hodnocení účelnosti a vhodnosti organizace a režimového uspořádání ve vztahu k naplňování 

záměrů ŠVP 

Časový rozvrh: leden, červen 

Nástroje: - monitoring 

- hospitace a kontrolní činnost 

- záznamy z pedagogických a pracovních porad 

- konzultace 

Kdo: - všichni zaměstnanci školy, ředitelka-celkové zhodnocení 

 

 

4.5  Evaluace spolupráce s rodinou 
Cíl: hodnocení úspěšnosti metod a forem spolupráce, naplnění záměrů stanovených ve ŠVP PV a 

TVP 

Časový rozvrh: leden, červen 

Nástroje: - monitoring 

- cílené rozhovory s rodiči, plánované konzultace 

- informovanost rodičů vývěskami, webovými stránkami, školním časopisem 

- dotazníky 

- fotodokumentace, video záznamy, CD 

- konzultace s učitelkami 

- provozní porady  

- společné pravidelné akce s rodiči – výlety, karneval, besídky, pracovní 

  dílny, vyřazení předškoláků, ukázky práce s dětmi, vstupy do vzdělávacího 

  procesu, besedy…  

- třídní schůzky, zahajovací celoškolní aktiv 

Kdo: - učitelky, ostatní  zaměstnanci školy, vedoucí ŠJ, rodiče, ředitelka-celkové zhodnocení 

 

5.  Evaluace spolupráce se ZŠ, ZUŠ, SVČ, zřizovatelem, veřejností 
Cíl: hodnocení kvality, míry a účelnosti metod ve vztahu k naplnění záměrů ŠVP PV, RVP PV 

Časový rozvrh:  únor-březen –ekonomické rozbory se zřizovatelem 

 celoročně na poradách ředitelek 

 červen PgR 

Nástroje: - konzultace a pracovní setkání s partnery 

- webové stránky 

- spoluúčast školy na veřejném životě obce 

- publikační činnost v regionálním tisku o činnosti školy 

- fotodokumentace, video záznamy, CD 

- výstavy dětských prací pro veřejnost 

- společné pravidelné akce se ZŠ, ZUŠ, SVČ… 

- hodnotící zprávy pro zřizovatele 

- návštěva dětí v ZŠ, akce pro rodiče budoucích prvňáčků 

Kdo: - ředitelka, učitelky, kompetentní zaměstnanci školy, ředitelka-celkové zhodnocení 
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Závěr 

 

Školní vzdělávací program vydává pod č.j. ŘMŠ/97 /2015 :  
Marie Benešová, ředitelka mateřské školy                              

 

 

 

V Ostravě dne 30.8.2015                                                          ......................................................                            

 

                       

                   

 

 

 

 

                                          

Přílohy: 

      Roční plán školy – aktuální pro daný školní rok 

      Třídní vzdělávací programy- aktuální pro daný školní rok 

      Organizační řád 

      Provozní řád 

      Školní řád 

      Školní plán EVVO 

      Školní preventivní program – strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí v MŠ 

      Zpráva o činnosti školy za uplynulý školní rok 

      Výroční zpráva o poskytování informací za uplynulý rok 

      Ekonomické rozbory činnosti hospodaření školy za uplynulý rok 

      Vlastní hodnocení školy za uplynulé období  
      Koncepce školy na období 2015-2018              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


