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1 Identifikační údaje  
 

 
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Poznáváme svět“ – 1. aktualizace 

Účinnost 1. aktualizace od: 1. 9. 2019  

 

 

Mateřská škola jejíž činnost vykonává právnická osoba 

Mateřská škola Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace 

Adresa školy:  Petra z Kravař 3165/9, Kravaře 747 21 

Identifikátor právnické osoby: 600 141 764 

IČO: 70 940 053 

IZO: 107 628 414 

Ředitelka MŠ: Bc. Blanka Postulková 

Zástupkyně ředitelky (od 1. 9. 2019): Bc. Veronika Hallerová 

Telefon:  553 671 323, 777 422 567 

Zřizovatel: Město Kravaře 

Adresa zřizovatele: Náměstí 43, 747 21 Kravaře 

Provozní doba školy:  6.15 – 16.15 hodin (od 1. 9. 2019) 

Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem 

Nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole: 158  

Další místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 

Komenského 658/14,747 21 Kravaře 

Telefon: 777 422 515 

 

 

Školní jídelna – výdejna 

jejíž činnost vykonává právnická osoba 

Mateřská škola Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace 

Identifikátor právnické osoby: 600 141 764 

IČO: 70 940 053 

IZO: 102 944 385 

Nejvyšší počet stravovaných ve školském zařízení: 158 
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Další místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 

Komenského 658/14,747 21 Kravaře 

            

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Poznáváme svět“ je zpracován podle 

Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v platném znění. 

 

Zpracovala: Bc. Blanka Postulková 

 

 

 

2 Obecná charakteristika školy 
Počátek historie Mateřské školy Petra z Kravař v Kravařích se datuje od roku 1983. V tomto 

roce byla budova MŠ postavena a zároveň byl zahájen její provoz. Škola sídlí ve dvou 

pavilonech , které jsou vzájemně propojeny spojovacími chodbami a je zde umístěno 5 tříd. 

Všechny třídy jsou prostorné, slunné a poskytují dětem podnětné a esteticky vkusné 

prostředí. Třídy mají svůj vlastní vchod, šatnu, sociální zázemí  a výdejnu stravy. Budova je 

obklopena velkou oplocenou zahradou, která je umístěna mimo dosah komunikací. Zahrada 

je vybavena herními prvky (houpačky, průlezky, klouzačky, herní prvek pro hry a pokusy s 

vodou), dvěma pískovišti a nejen pro odpočinek dětí byly vybudovány dva altány se stoly a 

lavičkami. Altány se využívají rovněž jako tzv. učebna v přírodě pro vzdělávací aktivity, které 

se ve dnech, kdy to umožní počasí přesouvají ven. V přední části zahrady je vysazený sad 

tradičních i netradičních ovocných dřevin. Zahrada poskytuje dětem dostatečný prostor pro 

pohybové aktivity i relaxaci. 

V roce 2009 byla zahájena 1. etapa rozsáhlé rekonstrukce stávající budovy a přístavby jedné 

třídy, knihovny, sborovny a učebny, ve které je umístěna interaktivní tabule. Rekonstrukce 

druhého pavilonu byla ukončena v srpnu 2010. Tato rekonstrukce přispěla k výrazné 

modernizaci prostor školy. 

 

 

 

V roce 2014 byla zřízena jedna třída v budově ZŠ Kravaře, příspěvková organizace na ulici 
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Komenského 14. Třída se nachází v suterénu tzv. přístavby ZŠ. Třída má svůj vlastní vchod, 

šatnu, sociální zařízení a výdejnu stravy. Děti využívají dvě prostorné třídy, které jsou vkusně 

vybaveny variabilním nábytkem a doplňky, poskytují dětem podnětné prostředí. Pro 

tělovýchovné aktivity je využívána tělocvična v budově ZŠ – 1x týdně. Na budovu školy 

navazuje travnatá plocha a školní hřiště, které umožňuje dostatek prostoru pro řízené i 

spontánní pohybové aktivity. K pobytu venku jsou dále využívány - zahrada u školní družiny, 

zahrada u mateřské školy na ulici Petra z Kravař, dětská hřiště a zámecký park. 

 

3 Podmínky vzdělávání 

3.1 Věcné podmínky 

V každé třídě je vždy tzv. třída se stoly a židlemi a herna, která slouží také jako tělocvična a 

lehárna. Třídy jsou účelně vybaveny novým, moderním nábytkem, který odpovídá 

hygienickým požadavkům a je přizpůsoben věku dětí. Hračky, cvičební nářadí a náčiní i 

pomůcky jsou průběžně doplňovány a obměňovány tak, aby odpovídaly počtu dětí a 

požadavkům dnešní doby. Ve všech třídách je umístěn klavír (případně el. klávesy), který 

využívají všechny učitelky jako doprovodný hudební nástroj. Učitelky využívají k obohacení 

své edukační práce audiovizuální techniku, počítač  a interaktivní tabuli. 

Na budovu MŠ, na ulici Petra z Kravař, bezprostředně navazuje zahrada, která je ze tříd 

umístěných v přízemí přístupná i přes terasu. Zahrada je vybavena pískovišti, průlezkami, 

dvěma altány se stoly a lavicemi, jež umožňují dětem aktivity pohybové i  klidové a relaxační, 

činnosti rozvíjející představivost, fantazii a povědomí o přírodě a její ochraně. Estetický vzhled 

nabádá k ochraně přírody a rozvíjí estetické vnímání dětí. V zahradách jsou průběžně doplňovány 

herní prvky a je dbáno na bezpečnost nářadí a náčiní. Na zahradě je postavený dřevěný 

domeček na úschovu hraček a sportovního náčiní.  

Na budovu ZŠ na ulici Komenského, ve které je umístěná nově zřízená třída navazuje travnatá 

plocha vybavena stoly s lavicemi a školní hřiště, které umožňuje dostatek prostoru pro řízené 

i spontánní pohybové aktivity. Díky umělému povrchu je možno školní hřiště využívat 

celoročně. 

Naším cílem je rozvíjet smysl pro etické a estetické hodnoty. K vytváření estetického 

prostředí využíváme pro výzdobu prostor MŠ výsledky práce dětí. Hračky, knihy, výtvarný 

materiál i pomůcky jsou v dosahu dětí. 
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3.2 Životospráva 

Během pobytu dětí v MŠ je dodržován pravidelný denní režim s pevnými režimovými 

momenty, kterými jsou dopolední  svačina, oběd a odpolední svačina. Dětem je podávána 

plnohodnotná strava, která se dováží ze Školní jídelny při ZŠ Kravaře. Děti do jídla nenutíme, 

ale snažíme se, aby všechno ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování a stolování. Mezi 

jednotlivými jídly jsou dodržovány přibližně tříhodinové intervaly. Mateřská škola dětem 

zajištuje celodenní pitný režim – ovocné  a bylinné čaje různých příchutí a pitnou vodu. Děti 

mají možnost volby při výběru nápojů (slazené nebo neslazené). 

Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu a k odpovědnosti za své zdraví. Děti mají dostatek 

příležitostí k spontánním i řízeným pohybovým aktivitám, a to jak v interiéru třídy tak při 

pobytu venku (zahrada MŠ, školní hřiště, dětská hřiště, zámecký park atd.). Doba pobytu 

venku je aktuálně přizpůsobena počasí ( v rozmezí od 10.00 do 11.45 hodin ), v letních 

měsících i odpoledne  do odchodu dětí domů. Když je pěkné počasí, tak se činnosti přesouvají 

co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při silném mrazu, při silném větru, dešti a při 

inverzích, smogu a špatných rozptylových podmínkách. Spontánní aktivity jsou střídány 

s aktivitami řízenými tak, aby byly vzájemně vyvážené a odpovídaly věku a individuálním 

schopnostem dětí. V denním režimu je respektována individuální potřeba aktivity a spánku  či 

odpočinku dětí (dětem s nižší potřebou spánku jsou nabízeny klidové aktivity ve třídě po 

krátkém zhruba 30ti minutovém odpočinku na lehátku). Donucovat dítě ke spánku na lůžku je 

nepřípustné! 

Otužování dětí chápeme jako prevenci nemocí u dětí - pravidelné větrání tříd, topič sleduje 

vytápění školy a to redukuje na přiměřenou teplotu, dostatečný pobyt venku a kontrola 

vhodného oblečení dětí v MŠ i při pobytu venku. 

 

3.3 Psychosociální podmínky 

Prostory mateřské školy jsou zařízeny a vyzdobeny tak, aby se děti i dospělí cítily dobře, 

spokojeně, jistě a bezpečně. Všichni zaměstnanci dbají na to, aby byly děti (i dospělí) 

v mateřské škole spokojeny. 

Učitelky respektují individuální potřeby dětí, jednají nenásilně, přirozeně, citlivě, navozují 

situace pohody a klidu. Děti nesmějí být zatěžovány, či neurotizovány. Všechny děti mají 
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rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Jsou 

nastaveny pravidla soužití ve třídách a děti se učí tyto pravidla respektovat. Je uplatňován 

pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním 

dítěte. Učitelky budují prostředí vzájemné důvěry, tolerance, ohleduplnosti a zdvořilosti, 

solidarity, vzájemné pomoci a podpory.  

Nedílnou součástí je prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí. 

Není přípustné podceňování a zesměšňování dětí. 

 

3.4 Organizace  

Provoz mateřské školy je od 6.15 do 16.15 hodin. Děti se scházejí od 6.15 do 8.30 hodin 

. Povinností zákonných zástupců, případně pověřené osoby je dovést dítě do třídy a osobně 

je předat pedagogickému pracovníkovi školy.  

Spontánní činnosti se prolínají s činnostmi didakticky zacílenými ve vyváženém poměru a se 

zřetelem na osobnostně orientovaný model předškolního vzdělávání. Učitelé se věnují dětem 

a jejich vzdělávání, vytvářejí podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. 

Děti nacházejí ve třídách potřebné zázemí, klid a bezpečí. Mají dostatek času i prostoru pro 

spontánní hru, aby ji mohli dokončit, nebo v ní pokračovat. 

Didakticky zacílené činnosti jsou využívány k naplňování cílů RVP PV, ŠVP PV a TVP PV. 

Do denního programu jsou pravidelně zařazovány zdravotně preventivní pohybové aktivity: 

zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a 

pohybové hry, pohybové chvilky, hudebně pohybové a taneční činnosti, prvky jógy a 

aerobiku, didakticky cílené pohybové činnosti, dostatečné zařazování pohybu při spontánních 

hrách a pobytu venku. 

Pobyt venku: denně (dle počasí) v rozmezí 10.00 – 11.45 hodin. 

Prostory pro pobytu venku: školní zahrada, školní hřiště, zámecký park, dětská hřiště, 

vycházky do okolí . 

Způsob využití pobytu venku: spontánní i didakticky zacílené činnosti se zaměřením na 

získávání povědomí o okolním světě, přírodě a na pohybové aktivity. 

Odpočinek, spánek: vychází z individuálních potřeb dětí. Po obědě cca 30 min. odpočívají 

všechny děti při poslechu pohádky a relaxační hudby. Dětem s nižší potřebou spánku jsou  

nabízeny náhradní aktivity (kreslení, klidné hry, práce s knihou atd.)  
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Lehátka denně připravují a uklízí provozní pracovnice tak, že nejprve proklepou a ustelou 

lůžkoviny a navrch složí dětem pyžama, aby došlo k jejich provětrávání. Děti se aktivně 

zúčastňují v rámci sebeobsluhy.  

Odpolední činnosti: nejpozději ve 14.00 děti postupně vstávají, probíhá odpolední pohybová 

chvilka a podává se svačina. Po svačině se děti věnují spontánním nebo řízeným činnostem 

dle vlastní volby až do odchodu dětí domů. Od 15.00 hodin se některé třídy spojují – 

označeno cedulí na vstupních dveřích.  Za příznivého počasí se děti rozcházejí ze zahrady MŠ 

– na ulici Petra z Kravař, ze školního hřiště – na ulici Komenského. 

Stravování: 

➢ svačiny se podávají v době od 8.45 do 9.15 hodin, odpoledne od 14 do 14.30 hodin, 

děti mají připraveno dostatek nápojů a potravin, starší děti si samy prostírají a samy 

se obsluhují, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené. Při ranní svačině si 

starší děti mažou pečivo. 

➢ obědy se vydávají od 11.45 do 12.15 hodin. Polévku a hlavní jídlo  připravuje do tříd 

pracovnice pro výdej stravy. Dítě má právo žádat si o množství jídla, při obědě 

používají děti dle svých schopností a možností příbory, po obědě si děti uklidí nádobí, 

malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka. Všichni zaměstnanci vedou děti 

k samostatnosti – starší děti si nalévají samy polévku, případně kompoty a saláty. 

Maximální počet dětí ve třídách je 28 dětí – tento počet není překračován.  

 

3.5 Personální zajištění 

Pedagogové pracující v MŠ buď mají předepsanou odbornou kvalifikaci nebo si ji doplňují. 

Všichni pedagogové mají o svůj odborný růst zájem, průběžně se vzdělávají na seminářích, 

které organizuje KVIC, NIDV či jiné vzdělávací instituce. Máme moderně vybavenou knihovnu, 

knihy jsou přístupné všem zaměstnancům. Škola má zpracován plán dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků, který je vypracován tak, aby docházelo k růstu profesních 

kompetencí všech pedagogů. 

Služby učitelů jsou organizovány tak, aby byla vždy zajištěna optimální pedagogická péče o 

děti. Učitelky se překrývají v době od 9.15 do 13.00 hodin (nejméně 2,5 hodiny denně), tuto 

dobu využívají ke skupinovým a individuálním činnostem s dětmi. 

Naším cílem je vytvořit skutečně zdravé prostředí, přátelské vůči  dětem, učitelkám, správním 
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zaměstnancům a v neposlední řadě i vůči rodičům a taky vytvořit pohodu po všech stránkách, 

udržovat se v pozitivním citovém a myšlenkovém rozpoložení, šířit atmosféru pohody, veselí, 

dobré nálady. 

Pedagogický sbor pracuje jako tým fungující na základě společně vytvořených pravidel, 

vzájemné tolerance a v duchu profesionality. 

 

3.6 Řízení mateřské školy 

Při  výkonu své funkce  vytváří ředitelka ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, učitelkám a 

zaměstnancům MŠ ponechává dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Velký důraz je 

kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, respektování profesní odlišnosti a vytváření 

prostředí důvěry, otevřenosti a přátelství. Ředitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, 

motivuje je a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. 

Povinnosti, kompetence, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. 

Ředitelka MŠ zajišťuje funkční informační systém uvnitř i navenek.  

Zaměstnanci zachovávají mlčenlivost v interních záležitostech a snaží se o zvýšení kladného 

povědomí o škole nejen svou profesionalitou a odborností, ale zejména lidskostí a vstřícným 

přístupem nejen v otázkách předškolního vzdělávání dětí. 

Je podporován zájem pedagogů o další odborný růst, který je jim dle možností školy 

umožňován.  

Cílem je využít možností sebevzdělávání jako prostředku dalšího rozvoje, využít možnost 

sebereflexe učitelské profese, spolupracovat s dětmi, rodiči a všemi zaměstnanci, dále se 

vzdělávat, přenášet nové poznatky do naší školy a naučit všechny zaměstnance pracovat v 

týmu, pochopit, že kolektiv s otevřenou komunikací je základ úspěchu. 

 

3.7 Spoluúčast rodičů 

Snažíme se dávat zákonným zástupcům zřetelně najevo, že mateřská škola je místo, kde jsou 

vítáni, kde mohou bez obav hovořit o všem, co je při výchově vlastních dětí tíží i těší. Učitelé 

informují rodiče o prospívání jejich dítěte o jejich pokrocích. Poskytujeme zákonným 

zástupcům poradenský servis před vstupem dětí do povinného vzdělávání formou 

individuálních pohovorů. Zaměstnanci chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost, 

jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Varují se 
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nevyžádaných rad. Informujeme zákonné zástupce a ostatní veřejnost o činnosti školy (třídní 

schůzky, nástěnky v šatnách, webové stránky – www.mskravare.cz , články v místním tisku). 

Cílem je získat zájem zákonných zástupců dětí o veškeré dění v MŠ (účast na akcích školy a 

případná aktivní spoluúčast při organizaci těchto akcí, pořádání odborných přednášek, besed, 

tvořivých dílen, sportovních akcí a výletů, využití anket a dotazníků ke zjištění názorů na 

různé oblasti práce školy a případných námětů na její změnu nebo obohacení). 

4 Organizace vzdělávání 
 

4.1 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

Termín a místo přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. O 

termínu zápisu je veřejnost informována na webových stránkách školy, prostřednictvím 

plakátů, článku v Besedníku a relace v místním rozhlase. 

Ředitelka mateřské školy stanoví kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o 

přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro daný školní rok v případech, kdy 

počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu 

maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Zákonní zástupci budou s kritérii prokazatelně 

seznámeni a mohou v daném termínu nahlédnout do spisu. 

O přijetí zdravotně postiženého dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy na 

základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě registrujícího 

praktického lékaře pro děti a dorost. 

 

4.2 Složení tříd 

158 dětí je rozděleno do 6 tříd (v pěti třídách 26 dětí a v jedné třídě 28 dětí), které jsou pro 

lepší orientaci označeny symboly jablíčko, květinka, hruška, sluníčko, beruška a motýlek. Pět 

tříd je věkově heterogenních a jedna věkově homogenní. Při zařazování dětí do jednotlivých 

tříd zohledňujeme požadavky rodičů (zachování sourozeneckých vazeb či kamarádských 

vztahů apod.). Do třídy, která sídlí na ulici Komenského 14 v budově ZŠ, jsou zařazeny děti 

v posledním roce před vstupem do ZŠ a děti s odkladem školní docházky. 

Podle potřeby vytváříme podmínky pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Mateřská škola spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (speciální pedagogická 

http://www.mskravare.cz/
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centra a  pedagogicko - psychologická poradna). 

ŠVP umožňuje, aby třídní i individuální vzdělávací program, jeho obsah i podmínky, byly dle 

potřeb a možností rozumně přizpůsobeny mimořádným schopnostem dětí a popř. doplněny 

nabídkou dalších aktivit podle zájmů a mimořádných schopností či mimořádného nadání dětí. 

Rozvoj a podpora mimořádných schopností je zajišťována a organizována tak, aby nebyla 

jednostranná a neomezila pestrost a šíři obvyklé vzdělávací nabídky. 

Naší snahou je vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte i ke 

komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Zaměřujeme se 

především na sebeobsluhu a rozvoj sociálních dovedností. 

 

5 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

 

5.1 Pojetí pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

Rámcové vzdělávací cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí 

společné. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba jejich naplňování 

přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám a možnostem. 

Dítětem, se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých 

vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s 

ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí 

nezbytné úpravy ve vzdělávání odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným 

životním podmínkám dítěte. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné 

poskytování podpůrných opatření školou (§ 16 odst. 1 školského zákona). 

 

5.2 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními v mateřské škole 

Ministerstvo stanovilo vyhláškou č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných od 1. 9. 2016 konkrétní výčet a účel podpůrných opatření a jejich 

členění do stupňů. Při zpracovávání PLPP a IVP budeme vycházet z přílohy č. 1 výše 

jmenované vyhlášky, kde jsou příklady konkrétních předmětů speciálně pedagogické 

péče…Tyto příklady využijeme k poskytování podpůrného opatření konkrétnímu dítěti. 
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I. stupeň podpůrných opatření  

Jsou opatření MŠ, která mají podpořit dítě, pokud z pozorování dítěte při práci a při hře 

vyplývá, že má drobné problémy např. s motorickou obratností, špatnou koncentrací 

pozornosti, s úchopem pomůcek, s rozvojem vnímání, řeči, s verbální obratností, s 

dovedností reprodukovat a pamatovat si instrukce i zadání práce, střídat činnosti a 

respektovat tempo dítěte (využití PLPP). V příloze č. 2 je formulář Plánu pedagogickém 

podpory a IVP, který si mateřská škola upravuje v souladu s potřebami vzdělávání dítěte v 

mateřské škole.  

Na základě výsledků pedagogické diagnostiky a konzultaci s ředitelkou školy, zpracovávají 

třídní učitelky PLPP. 

Jedná se o taková opatření, která pomohou dítěti v rozvoji oslabených funkcí, např. s 

motorickou obratností, špatnou koncentrací pozornosti, s úchopem pomůcek, s rozvojem 

vnímání, řeči, s verbální obratností, s dovedností reprodukovat a pamatovat si instrukce 

i zadání práce, střídat činnosti a respektovat tempo dítěte.  

V PLPP učitelka uvede charakteristiku dítěte a popis jeho oslabených funkcí, dále navrhne cíle 

a metody a pomůcky pro rozvoj těchto funkcí, vhodnou organizaci výuky a spolupráci se 

zákonnými zástupci. 

Tím se pro tyto děti nastaví pravidla častějšího vyhodnocování pokroku, poskytování 

motivující zpětné vazby, vždy s přihlédnutím k věku dítěte a k možným omezením, která 

obvykle vyplývají z tempa vývoje dítěte.  

Organizace výuky pak zohlední postavení dítěte ve skupině, ve vztahu k jeho specifickým 

potřebám se střídají činnosti (formy i druhy) nebo se naopak postupy fixují a vytváří se pevné 

struktury potřebné k vytváření vědomostí a dovedností. 

Hodnocení PLPP provádí učitelky průběžně a po 3 měsících konzultují vyhodnocení 

s ředitelkou školy. 

 

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace podpůrných opatření II. - V. stupně v souladu s § 16 

vyhlášky č. 27/2016 Sb.  
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- pokud se ukáže, že podpora dítěte prostřednictvím plánu pedagogické podpory 

nebyla dostačující, požádáme zákonného zástupce, aby navštívil školské poradenské 

zařízení (PPP nebo SPC), které může následně doporučit podpůrná opatření vyšších 

stupňů;  

-  škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení ŠPZ (udělení písemného 

informovaného souhlasu zákonného zástupce) doporučená podpůrná opatření; 

nejzazší doba pro zahájení poskytování podpůrných opatření je 4 měsíce;  

- není-li možné ze závažných důvodů zabezpečit bezodkladné poskytování 

doporučeného podpůrného opatření, poskytuje škola po projednání se ŠPZ a na 

základě informovaného souhlasu zákonného zástupce dítěte, po dobu nezbytně 

nutnou, jiné obdobné podpůrné opatření stejného stupně; 

- není-li doporučené podpůrné opatření poskytnuto do 4 měsíců ode dne vydání 

doporučení, škola projedná tuto skutečnost se ŠPZ;  

- škola ve spolupráci se ŠPZ, dítětem a zákonným zástupcem dítěte průběžně 

vyhodnocuje poskytování podpůrného opatření;  

- v doporučení ke vzdělávání dítěte je uvedena délka jeho platnosti, včetně 

předpokládané kontroly;  

-  shledá-li škola, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování 

vzdělávacích možností a potřeb dítěte, doporučí zákonnému zástupci dítěte využití 

poradenské pomoci ŠPZ, tedy PPP nebo SPC. Obdobně škola postupuje i v případě, 

shledá-li, že poskytovaná podpůrná opatření již nejsou potřebná.  

-  v případě, kdy jsou na návrh ŠPZ dětem poskytována podpůrná opatření formou 

pomoci dalších pedagogických pracovníků (asistenta pedagoga, dalšího 

pedagogického pracovníka nebo speciálního pedagoga) vychází školské poradenské 

zařízení zejména z náročnosti vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, 

dále také z počtu dětí například pokud mateřská škola nemůže snižovat počty dětí v 

souladu s ustanovením § 17 vyhlášky č. 27/2016 Sb.;  

-  ve třídě mohou vykonávat pedagogickou činnost souběžně nejvýše 4 pedagogičtí 

pracovníci.  
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Pokud zákonní zástupci dítěte neposkytují součinnost směřující k přiznání podpůrných 

opatření nebo se škola domnívá, že postupují v rozporu s nejlepším zájmem dítěte, usi luje 

škola o zajištění nápravy. V případě, kdy tyto kroky nestačí, zváží komunikaci a případnou 

spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).  

 

Zpracování PLPP je v kompetenci učitelek. Zpracování  IVP je v kompetenci ředitelky školy ve 

spolupráci třídních učitelek, zákonných zástupců a asistenta pedagoga.  

Cílem PLPP a IVP je zajistit pro děti v mateřské škole podmínky, které reflektují a všestranně 

rozvíjí jejich možnosti a dovednosti s ohledem na aktuální situaci, vývojový stupeň a 

zdravotní stav. 

 

V průběhu měsíců září a říjen učitelka na základě pečlivé pedagogické diagnostiky vyhodnotí 

děti, které potřebují podpůrná opatření a po konzultaci s ředitelkou školy určí také, zda bude 

dítěti vypracován PLPP nebo bude zákonným zástupcům doporučena návštěva ŠPZ. 

 

Vyhodnocování PLPP a IVP  

Vyhodnocování PLPP a IVP si škola stanoví ke konkrétnímu dítěti, stejně jako zaměření 

předmětů speciálně pedagogické péče. 

 

5.3 Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívají v poradenské 

pomoci školy a školského poradenského zařízení, úpravě organizace, obsahu, hodnocení, 

forem a metod vzdělávání, použití kompenzačních pomůcek, úpravě očekávaných výstupů 

vzdělávání v mezích stanovených RVP PV, vzdělávání podle individuálního vzdělávacího 

plánu, využití asistenta pedagoga, poskytování vzdělávání v prostorách stavebně nebo 

technicky upravených, osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním 

potřebám a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní 

hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení, spolupráci se 

zákonnými zástupci dítěte, v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství, 

snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy.  
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Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční 

náročnosti. Podpůrná opatření různých druhů nebo stupňů lze kombinovat.  

 

6 Vzdělávání dětí nadaných 
 

ŠVP umožňuje, aby třídní vzdělávací program, jeho obsah i podmínky, byly dle potřeb a 

možností rozumně přizpůsobeny mimořádným schopnostem dětí a popř. doplněny nabídkou 

dalších aktivit podle zájmů a mimořádných schopností či mimořádného nadání dětí. 

 

Škola prostřednictvím kvalitní pedagogické diagnostiky vyhledává mimořádně nadané děti 

a formou integrovaného vzdělávání a individualizované výuky podporuje rozvoj jejich talentu, 

tak aby bylo plně využito potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti.  

Rozvoj a podpora mimořádných schopností a nadání dítěte je zajišťována: 

- předkládáním vyššího stupně složitosti nabízených činností 

- využitím vhodných didaktických pomůcek, materiálů 

- volbou vhodných metod, forem výuky 

- individuálním přístupem 

- prací s IT technologiemi 

- nabízenými specifickými činnostmi 

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro 

podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého 

stupně podpory. 

 

 

 

7 Vzdělávání dětí od dvou do tří let 
 
 
 

Vývojové období dítěte zahrnující 2. a 3. rok bývá označováno jako rané dětství (Průcha, 

Walterová, Mareš, 2003). Jedná se o sice krátké, ale o to významnější období v životě dítěte, 

ve kterém dochází nejen k intenzivnímu rozvoji řeči, ale také k osamostatňování. Dalším 
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charakteristickým jevem je rozvoj motorických dovedností, konkrétně zdokonalování 

pohybových aktivit a touha po poznání, objevování, manipulaci a experimentaci s předměty. 

Dominantní a nezastupitelnou úlohu má v tomto období stále rodinná výchova, ale tak jako 

některé tříleté nebo čtyřleté dítě ještě není zralé pro vstup do mateřské školy a může mít 

velké problémy s adaptací, tak mnohé dvouleté dítě je naopak schopné bez problémů a 

s radostí navštěvovat mateřskou školu či jiné zařízení pro děti mladší tří let. Úkolem 

institucionálního předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a zajistit dítěti 

podnětné prostředí k jeho rozvoji a aktivnímu učení. Podnětů by nemělo být ani málo, 

ani mnoho, učitelky mateřských škol by se měly zamýšlet nad optimální nabídkou 

různorodých a přiměřených podnětů.   

Významným charakteristickým znakem raného dětství je utváření osobnosti dítěte 

(Opravilová, 2011). Sociální život dítěte začíná doma, zde vzniká také významná pevná vazba 

mezi dítětem a hlavní osobou, která o dítě většinu času pečuje, nejčastěji se jedná o vazbu 

mezi matkou a dítětem. Čím je dítě mladší, tím více času tráví doma nebo v nejbližším 

okolí. Doma má blízké osoby, které má rádo, doma má své věci, hračky. Je to místo, kde se 

cítí dobře, bezpečně a kde realizuje většinu svých aktivit, kde si hraje. Rodina a domov mají 

rozhodující vliv na psychický vývoj dítěte nejenom pro dítě dvouleté, ale i pro dítě tříleté, 

čtyřleté atd. Tak jako učitelky mateřských škol respektují vývojové a individuální rozdíly mezi 

tříletými a šestiletými dětmi, tak by respektovaly potřeby a zájmy dvouletých dětí. 

Je nutné dohlížet a dbát na bezpečnost dětí ve zvýšené míře!!!  

Koordinace pohybu není ještě vyvážená, chůze není tak stabilní, dítě není schopno sejít po 

schodech ani je vyjít bez pomoci a dohledu, aniž by se nezvýšilo riziko úrazu.  

Pobyt venku – vycházky – nelze počítat s použitím kočárku, děti musí být schopné jít ve 

dvojici. Dítě potřebuje dospělého držet za ruku, ještě nechápe skupinové pokyny, hraje si 

vedle dalších dětí, ale ne s nimi. Společná a kooperativní hra je v případě 2letého dítěte 

možná pouze s dospělým.  

Dítě si začíná uvědomovat samo sebe a osamostatňovat se v činnostech. Stále však potřebuje 

dospělou osobu nablízku. Ještě není zcela schopné reagovat na slovní pokyn, udržet 

pozornost. Řeč se začíná rozvíjet. Kognitivní vývoj je charakterizován prozkoumáváním 
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prostoru: vylézá na překážky, objevuje. Dokáže již jíst lžičkou a pít z hrníčku – často rozlévá 

tekutinu kolem sebe a je nutno pomáhat a dokrmovat je.  

Vzdělávací činnost vychází ze ŠVP a respektuje požadavky na rozvoj osobnosti dítěte, jeho 

schopnosti a možnosti  

a) dostatek podnětů k učení a radosti z něj  

b) posilování sebedůvěry  

c) rozvíjí komunikační dovednosti  

d) podporuje prosociální vztahy  

e) podporuje vlastní samostatné aktivity  

 

Na základě zkušeností nabízíme program pro děti mezi 2. a 3. rokem, který je postaven na: 

- chápajícím a láskyplném  přístupu dospělých k dětem, 

- prostředí přizpůsobeném dvouletým dětem – bezpečné, strukturované pro jasnou 

orientaci a vhodné k učení základních návyků – pořádku a řádu, sebeobsluhy a v 

neposlední řadě možnost zkušenosti z pokusů, omylů a chyb, 

- místečko ve třídě pro dvouleté děti – bezpečně vymezené, přesto součástí celku, 

- část programu společnou s dětmi staršími – obohacující pro mladší i starší děti, 

- program hraní, vzdělávání a podpory rozvoje dvouletých dětí výtvarné, hudební, 

tělesné činnosti uzpůsobené dětem mladším tří let, 

- pomůcky, hračky a materiál pro dvouleté děti, 

- podmínky pro sebeobsluhu dvouletých dětí – přístup k dětským záchodům a 

umyvadlům, vše důležité ve výšce a velikosti pro malé děti, podpora 

samostatnosti a rozhodování, 

- odpočinkový koutek v pokojíčku ve třídách. 

Vzdělávání dětí od dvou do tří let se řídí platnou legislativou – zajištění bezpečnosti, 

personální zajištění, hygienické normy atd. 
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8 Charakteristika vzdělávacího programu 
 

8.1 Cíle vzdělávání 

Mateřská škola smysluplně obohacuje denní program dětí předškolního věku a zajišťuje, aby 

tento čas byl radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do 

života v první etapě vstupu dětského jedince do celoživotního procesu vzdělávání.  

Děti jsou vedeny k samostatnému rozhodování, je vyloučena jakákoli manipulace s nimi, 

zbytečné organizování a nezdravé soutěžení.  

Záměrem předškolního vzdělávání je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, 

aby v rozsahu svých možností získalo přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost 

a bylo vybaveno souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná a 

připravit je tak na další, pokud možno aktivní vzdělávání a uplatnění ve společnosti. 

Název programu je „Poznáváme svět“ a je rozdělen do čtyř integrovaných bloků podle 

ročních období. Obsah jednotlivých bloků vychází z rámcových cílů předškolního vzdělávání, 

tyto se v podobě dílčích cílů promítají do pěti vzdělávacích oblastí. Vzdělávací nabídka je 

pestrá a široká, odpovídá mentalitě předškolního dítěte, respektuje věk dětí a jejich 

individuální možnosti, umožňuje pedagogům postupovat od jednoduššího ke složitějšímu. 

Jednotlivé bloky se vzájemně prolínají, doplňují a jejich trvání není časově omezeno, což 

umožňuje pružně reagovat na okamžitou situaci.   

Program se uskutečňuje na základě zásad osobnostně orientovaného modelu předškolního 

vzdělávání. Umožňuje dětem získávat nové poznatky prostřednictvím prožitkového učení. Je 

vyloučeno manipulování s dítětem. Děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu a 

k odpovědnosti za své zdraví. V environmentální oblasti je naším záměrem založit u dítěte 

elementární povědomí o okolním světě a o vlivu člověka na životní prostředí, ale také vytvořit 

základy pro odpovědný postoj k životnímu prostředí. Nedílnou součástí je program prevence 

patologických jevů, jehož cílem je dát dětem kvalitní základy prosociálního chování, zajistit 

prevenci šikany, násilí a jiných sociálně patologických jevů. 

Ve spolupráci s CVČ Kravaře probíhají zájmové činnosti, kde se děti mohou seznamovat 

s anglickým jazykem, učí se hrát na zobcovou flétnu, učí se správně vyslovovat v kroužku 

„Povídání, to je hraní“, procvičují nejrůznější dovednosti v kroužku „Školička pro 



Mateřská škola Kravaře, Petra z Kravař - příspěvková organizace                      
   
 

19 
 

předškoláky“. Děti mohou navštěvovat sportovní kroužky – mažoretky, street dance, florbal 

pro kluky i holky a školu bruslení. Ve spolupráci s Plaveckou školou Hastrmánek organizujeme 

plavecký kurz pro děti, pro které je PV povinné (§ 34 odst. 1, druhá věta školského zákona). 

Součástí naší edukační práce je logopedická prevence. 

 

Učitelka se v každé situaci sama sebe ptá: 

Co tím, co právě děláme, se dítě učí, jak se rozvíjí? 

S jakou morální hodnotou se dítě právě setkává? 

Jaký prostor má dítě pro samostatnost, svobodu, sebevědomí?  

Má možnost ovlivnit chod věcí, které se právě dějí? 

 

8.2 Formy a metody práce 

Vzdělávání maximálně přizpůsobujeme vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním a 

emocionálním potřebám dětí. Rámcové cíle a klíčové kompetence plníme prostřednictvím 

specifických výchovných metod a forem. 

V praxi uplatňujeme především metody prožitkového a kooperativního učení hrou a 

činnostmi dětí, které vycházejí z přímých zážitků dítěte, podporují jeho zvídavost a potřebu 

objevovat, podněcují zájem dítěte poznávat nové, získávat zkušenosti a dovednosti. 

Vzdělávací činnosti v mateřské škole probíhají formou nezávazné dětské hry na základě 

svobodného zájmu a vlastní volby. 

Vzdělávání v MŠ je založeno na principu vzdělávací nabídky, individuální volbě dítěte, aktivní 

účasti dítěte. Uplatňujeme integrovaný přístup ve vzdělávání. Vzdělávání probíhá na základě 

podtémat rozpracovaných do tematických částí, které dítěti předkládají vzdělávací obsah v 

přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. 

.  

Formy vzdělávacích činností jsou voleny podle: 

➢ Vztahu k osobnosti dítěte (individuální, párové, skupinová, frontální nebo samostatná 

práce). 

➢ Podle charakteru prostředí  (ve třídě, na školní zahradě, v okolí školy nebo na jiných 

místech). 

Metody jsou voleny: 

➢ Podle charakteru edukace: slovní monologické a dialogické, názorně demonstrační, 

praktické, pracovní grafické a činnostní.  
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➢ Z hlediska aktivity dítěte sdělovací, samostatné, činnostní.  

➢ Z hlediska myšlenkových operací srovnávací a analyticko-syntetické.  

➢ Z hlediska fází edukace motivační, fixační diagnostické a aplikační.  

➢ Na základě vytvořených a prožitků a situací-: situační učení, sociální učení, prožitkové 

učení. 

8.3 Vzdělávací nabídka 

 ( co pedagog dítěti nabízí ) 

 

• lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční 

pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní 

gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod.) 

• manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, 

náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich 

praktickým používáním 

• zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, 

relaxační cvičení) 

• smyslové a psychomotorické hry 

• konstruktivní a grafické činnosti 

• hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

• jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, 

oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod. 

• činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí 

• příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření 

zdravých životních návyků 

• činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí 

• příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových 

činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, 

nezdravých návyků a závislostí 

• artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální 

činnosti 

• společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění 

zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle 

vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.) 

• komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv 
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• samostatný slovní projev na určité téma 

• poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a 

divadelních pohádek a příběhů 

• vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo 

• přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

• grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen 

• prohlížení a „čtení“ knížek 

• hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest 

• činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, 

časopisy, knihy, audiovizuální technika) 

• přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, 

rozhovor o výsledku pozorování 

• záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání 

jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich 

charakteristických znaků  

a funkcí 

• motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností 

• konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, 

porovnávání apod.) 

• spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty 

• smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a 

vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. 

• námětové hry a činnosti 

• hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii 

(kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické 

aktivity) 

• řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant 

• hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, 

obrazné a pojmové) 

• činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků 

(vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým 

materiálem, s médii apod.) 

• činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů 

(písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce) 
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• hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině 

• činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými 

pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, 

množství apod.) a jejich smysluplné praktické aplikaci 

• činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním 

řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i 

logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod. 

• spontánní hra 

• činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu 

• činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a 

výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné 

• činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, 

vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení 

• příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání 

• cvičení organizačních dovedností 

• estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, 

pohybové a další)  

• sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte 

• cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání 

(zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod.) 

• hry na téma rodiny, přátelství apod. 

• výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.) 

• činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností; záměrné pozorování, 

čím se lidé mezi sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, 

city, vlastnosti dané pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, 

jazykem) a v čem jsou si podobní 

• dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka 

v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, 

vážnost apod.) 

• činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních 

• běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s 

dospělým 

• sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně 

pohybové hry, výtvarné hry a etudy 
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• společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

• kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 

• společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému 

• aktivity podporující sbližování dětí 

• aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, 

vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.) 

• hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat 

druhého 

• činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, 

spolupodílení se na jejich tvorbě 

• hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s 

ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor 

apod. 

• činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije 

• rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve 

světě zvířat) - mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi) 

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

• četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením 

        běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 

• aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy 

• spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve 

třídě 

• různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, 

konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na 

jejich průběhu i výsledcích 

• přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci 

zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.) 

• tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně 

pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické 

vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu 

• receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, 

příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních 

scének) 
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• setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo 

mateřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro 

předškolní dítě 

• hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, 

rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si 

rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává 

• aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, 

tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, 

upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí 

• hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a 

práce (využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě 

s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi 

a pracovními předměty, praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji, 

provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.) 

• aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat 

rozmanitost kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, 

zábavy, účast dětí na kulturních akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmových 

představení, využívání příležitostí seznamující dítě přirozeným způsobem 

s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí apod.) 

• 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 a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé 

• poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se 

chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt 

se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, 

objekty a jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé 

přírodní a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před 

nebezpečím 

• hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních 

situacích, kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování 

v některých dalších situacích, které mohou nastat 

• praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se 

kterými se dítě běžně setkává 
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• přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a 

změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, 

krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období) 

• práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a 

dalších médií 

• kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, 

vyprávění, poslech, objevování) 

• praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i 

umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává 

zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s 

různými materiály a surovinami) 

• využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte 

k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší 

republice 

• pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání 

ekosystémů (les, louka, rybník apod.) 

• ekologicky motivované hravé aktivity (ekohry) 

• smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní 

činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní 

prostředí, školní zahradu a blízké okolí 

 

9 Vzdělávací obsah 
 

Vzdělávací obsah programu vychází z rámcových  cílů předškolního vzdělávání a směřuje k 

utváření elementárních základů klíčových kompetencí a to na úrovni možností předškolního 

dítěte, jeho chápání a vidění světa i přirozených životních souvislostí a okolností, v nichž 

vyrůstá 

 

9.1 Rámcové cíle předškolního vzdělávání  

 

Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení a poznávání 

 

✓ rozvíjení tělesného i duševního  zdraví dítěte 

✓ systematické rozvíjení řeči dítěte, jeho schopnosti vyjádřit své potřeby a touhy a 

dorozumět se s ostatními vrstevníky i dospělými 

✓ upevňování  schopností a dovedností , které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho 

dalšího rozvoje a učení 
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✓ podněcování zájmu o aktivní poznávání věcí a jevů kolem nás 

✓ rozvíjení schopnosti přemýšlet a rozhodovat se  

✓ utváření povědomí o okolním světě, lidech, kulturách a odlišnostech mezi nimi, chápat je, 

tolerovat je a vyrovnat se s nimi 

 

Osvojení si základních hodnot, na nichž je založena naše společnost 

 

✓ Poskytování  možností  poznávat hodnoty , jako je nedotknutelnost lidských práv, 

soucítění a solidarita se slabými a ohroženými , péče o druhé a ohleduplnost vůči nim 

✓ Předávání kulturního dědictví v rozsahu dětských schopností a možností 

✓ Rozvíjení  schopností:  komunikovat ,spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a 

rozhodnut 

✓ vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multikulturní společnosti, k 

tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit jako samozřejmost a měly porozumění 

pro jejich rozdílné hodnoty i pro vzájemné sbližování.  

 

Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící 

na své okolí 

 

✓ rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb  

✓ vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry  

✓  vést dítě k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině (učit 

je spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé)  

✓ vést dítě k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně, 

že však za to, jak se rozhodne a co udělá, odpovídá.  

A to vše na úrovni  předškolního dítěte , elementárních možností  jeho chápání a vidění světa 

i přirozených životních souvislostí a okolností, v nichž vyrůstá.  

 

9.2 Klíčové kompetence 

 

Kompetence k učení 

dítě ukončující předškolní vzdělávání 

✓ 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 
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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, vyvíjí cílevědomé 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 

dítě ukončující předškolní vzdělávání 

✓ 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, matematických i 

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

využívá je v dalších situacích 

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

elementární matematické souvislosti 

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

dokáže mezi nimi volit 

✓ 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 

 

Komunikativní kompetence 

dítě ukončující předškolní vzdělávání 
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✓ 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 

✓ 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 ...) 

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

elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku 

 

Sociální a personální kompetence 

dítě ukončující předškolní vzdělávání 

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

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

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

jiného dítěte, ponižování a ubližování 

 

 

 

Činnostní a občanské kompetence 

dítě ukončující předškolní vzdělávání 

✓ 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 

✓ 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) 

 

 
 

10 Vzdělávací program 

Program je uspořádán do 4 integrovaných bloků na základě 4 ročních období. Obsah bloků je 
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obecně zpracován a dále konkretizován v třídních vzdělávacích programech a projektech 

s ohledem na charakter ročního období, tradice a specifika dané třídy. Program naplňuje 

osobnostně orientovaný model předškolního vzdělávání. Umožňuje získávat znalosti a 

dovednosti, napomáhá vzniku a prohlubování nových přátelství, vytváří v dětech vědomí 

svobodné volby i zodpovědnosti za své jednání. Respektuje věk dětí, jejich zvláštnosti a 

jedinečnost, předpoklady, jejich tužby i budoucí potřeby. Respektuje zásady primární 

prevence sociálně patologických jevů, environmentálního vzdělávání a seznamuje se zásadami 

zdravého životního stylu. 

Je zajišťována příprava k budoucímu osvojování cizích jazyků a tím dětem dána možnost 

seznámit se a nahlédnout do jiných kultur - nejen si uvědomit  existenci jiných jazyků, ale také 

je brát jako samozřejmost.  

Učitelkám je dána možnost pracovat s integrovanými celky TVP opakovaně a postupovat od 

jednoduššího ke složitějšímu. V posledním roce před nástupem do povinného vzdělávání je 

tak dána možnost prohlubovat a obohacovat již získané vědomosti, dovednosti a návyky a dále 

je upevňovat. Integrované bloky jsou založeny na pravidelném střídání ročních období a tudíž 

přirozeném sepětí člověka s přírodou. Bloky se vzájemně prolínají, doplňují a obohacují. Je 

možné je vzájemně kombinovat, doplňovat, projekty střídat a měnit s ohledem na okamžitou 

situaci a potřebu. 

 

10.1 Integrované bloky 

 

10.1.1 Poznáváme svět na podzim 
 

❖ uvědomění si potřeby přátelství, vlastní identity, nutnosti tolerance  

 

❖ seznamování s rozdíly mezi městem a vesnicí, základní poznatky o vzniku a historii 

měst  

 

❖ vnímání svého JÁ, své osoby, rozvíjení schopností a možností, vyjadřovat své pocity, 

potřeby a touhy slovy, prosazovat své názory a tolerovat názory druhých, uvědomění 

si potřeby bránit a chránit slabší, rozvíjení schopnosti slovy popsat jednotlivé části 

lidského těla. chápat odlišnosti a tolerovat nedostatky, uvědomění si nebezpečí při 

přeceňování vlastních možností a schopností 

 

❖ získávání poznatků o podzimní přírodě na poli, louce, v lese a na zahradě, o některých 

druzích ovoce a zeleniny, o rozmanitostech přírody, tradicích ohníčků a pečených 

brambor, pouštění draků, získávání povědomí o potravinových řetězcích, práci na 

zahradách a na poli, poznávání stromů listnatých a jehličnatých 
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❖ upevňování povědomí o zákonitostech čtyř ročních období, o změnách počasí a jejich 

vlivu na přírodu 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

Dítě a jeho tělo 

➢ Rozvíjet samostatnost v základních lidských činnostech  

➢ Upevňovat základní znalosti o svém vlastním těleOvládat hrubou motoriku svého těla 

➢ Osvojovat si základní pracovní činnosti / úklid hraček …/ 

➢ Rozvíjet a užívat všechny smysly 

➢ Stimulovat užívání všech smyslů při všech denních činnostech, rozvíjet a koordinovat 

pohybovou aktivit 

 

Dítě a jeho psychika 

➢ Vytvářet přátelské vztahy s povahově odlišnými jedinci ve skupině 

➢ Vyjadřovat své pocity, nálady a potřeby vlastními slovy 

➢ Rozvíjet postoje a vlastní názor 

➢ Rozvíjet logické myšlení při konkrétních operacích s materiálem  

a manipulačních činnostech  

➢ Podněcovat rozvoj poznávacích procesů a funkcí 

➢ Smysluplně vyjadřovat myšlenky a nápady  

➢ Rozvíjet zrakovou a sluchovou paměť 

➢ Rozvíjet snahu o vlastní tvůrčí aktivitu 

 

Dítě a ten druhý 

➢ Bránit a chránit menší a slabší děti, je li třeba, vzájemně si pomáhat 

a respektovat se 

➢ Napomáhat prohlubování mezilidských vztahů 

➢ Prohlubovat potřebu navozovat nová dětská přátelství 

 

Dítě a společnost 

➢ Zapojovat se aktivně do života v rodině a ve společnosti, ve které žijeme 

➢ Vychovávat děti k zodpovědnosti k sobě, svému zdraví, lidem a přírodě i druhým 

 

Dítě a svět 

➢ Poznávat a orientovat se v prostředí kolem sebe a svém nejbližším okolí 

➢ Podněcovat a utvářet povědomí o rozmanitostech okolního světa, přírodě živé i 

neživé a věcech a jevech kolem nás 

➢ Rozvíjet kognitivní činnosti v oblasti mezinárodních vztahů /kladení otázek a hledání 

odpovědí / 

➢ Vnímat existenci jiných zemí, států, národů 

➢ Rozvíjet povědomí o jiných  kulturách, zvycích a obyčejích 
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Očekávané výstupy 

• Koordinace  chování, upevňování dětských přátelství 

• Používání jména při oslovení 

• Dodržování tempa a intonace řeči 

• Dodržování daných pravidel při hře 

• Procvičování hrubé  motoriky, uvolňování  ramenního kloubu 

• Zvládání pohybových dovedností vzhledem k věku 

• Vnímání a rozlišování dle daných kritérií 

• Obohacování a rozšiřování slovní zásoby  

• Rozvíjení fantazie 

• Seznamování s novými výtvarnými technikami 

• Porovnávání velikosti vzhledem k jinému předmětu 

• Vytváření nečíselné řady 

• Rozvíjení schopnosti tvořit celky podle daného kritéria, přiřazovat, odebírat a 

porovnávat 

• Seznamování se sčísly a grafické  znázornění  ( 1 – 5 ) 

• Opakování a  procvičování znalostí barev  a geometrických tvarů 

• Rozvíjení  zrakového a sluchového vnímání 

• Poznávání melodie vzestupné a sestupné -  grafické znázornění 

• Provádění  dechových a relaxačních cvičení 

• Procvičování mechanické paměti při nácviku říkadel, básní a zpěvu písní 

• Formulování  otázek 

• Používání všech slovních druhů 

• Provádění logopedických a grafomotorických cvičení  

• Obohacování slovní zásoby o slova k danému tématu 

• Rozvíjení hry na základě získaných znalostí a zkušeností 

• Poznávání všemi smysly 

• Používání rozvitých vět při rozhovorech, dbát na používání podstatných jmen, 

přídavných jmen a sloves 

• Získávání povědomí o rozmanitosti přírody u nás i  v jiných zeměpisných pásmech, než 

je naše mírné  

• Rozvíjení zrakového vnímání, jemné motoriky a koordinace ruka – oko 

• Upevňování pracovních návyků 

• Uvědomění si důležitosti a nezbytnosti práce lidí, vědět, co jsou potravinové řetězce 

• Používání všech smyslů / hmat, sluch, čich, zrak /, slovní popis vnímaného 

• Rozvíjení logického myšlení 

• Upevňování sebeobslužných, hygienických a zdravotně preventivních návyků 

• Upevňování povědomí o některých způsobech ochrany svého zdraví 

• Cvičení mechanické paměti 
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• Rozvíjení představivosti a fantazie 

• Podporování a podněcování rozvoje všech motorických dovedností 

• Hledání a slovní označení rozdílů 

• Dodržování daných pravidel 

• Zamýšlení se nad početními představami 

• Rozvíjení hudebních dovedností 

• Seznámení s novými písněmi, zpěv sólově i ve skupině 

• Rozvíjení představivosti, fantazie a  logického myšlení 

• Seznámení s planetou Země 

• Upevňování znalostí názvů měsíců v roce, dnů v týdnu 

• Obohacování slovní zásoby o nové pojmy : souhvězdí, kosmonaut, sopka, ledovec,.. 

• Rozvíjení zrakové a sluchové  diferenciace 

• Snaha o reprodukci viděného vlastními slovy, celou větou , s použitím všech slovních 

druhů 

• Seznamování s novými výtvarnými technikami 

• Rozvíjení jemné motoriky ruky při manipulaci se stavebnicemi 

• Seznamovaní s novými výtvarnými technikami 

• Vyjadřování svých představ slovy 

• Uplatňování svých potřeb, přání 

• Chápání elementárních matematických souvislostí ( porovnávání, třídění, přidávání, 

odebírání ) 

• Uplatňování svých individuálních potřeb a nároků s ohledem na druhého 

• Poznávání zákonitostí a rozmanitostí světa 

• Seznamování se s historií světa 

• Mít povědomí o některých způsobech ochrany svého zdraví 

• Mít povědomí o některých způsobech ochrany přírody 

• Sledování a vyprávění děje 

• Projevování zájmu o knihy 

• Chápání  prostorových souvislostí a užívání pojmů 

• Vyjadřování souhlasu či nesouhlasu 

• Respektování jasně vymezených pravidel 

• Upevňování pravolevé orientace 

 

 

10.1.2 Poznáváme svět v zimě 

 

❖ uctívání tradic a svátků sv. Mikuláše, vánoc, seznamování s obyčeji, vnímání 

vánočních dnů  jako času porozumění mezi lidmi 
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❖ pozorování změn zimní přírody v životě lidí i zvířat, pozorování stop ve sněhu, 

poslech zvuků,seznamování se s zimními sporty, vnímání zimy  všemi smysly 

 
 

❖ seznámení s různými druhy a formami  pohádek ( veršovaná pohádka, bajka,.), 

s pohádkami z cizích krajů, poznávání různých druhů maňásků a loutek, rozvíjení 

představivosti a fantazie při dramatizaci a improvizaci, tradice masopustního 

veselí  

 

❖ příprava na zápis do ZŠ formou opakování znalostí barev, geometrických tvarů, 

pojmů – před, za, první, poslední, nahoře, dole, vpravo, vlevo, procvičováním 

poznávání hlásek na začátku a konci slova, tvorbou rýmů a opačných významů 

slov,…tvorbou číselných i nečíselných řad, procvičováním paměti, logického 

myšlení a prostorové orientace 

 
 

Dílčí vzdělávací cíle: 

Dítě a jeho tělo 

➢ Podněcovat osvojování životních návyků a postojů 

➢ Podněcovat radost z pohybu 

➢ Rozvoj užívání všech smyslů 

➢ Rozvoj fyzické i psychické kondice 

➢ Podporovat a zlepšovat fyzickou zdatnost a kondici 

➢ Rozvíjet pohybový aparát, obratnost a postřeh v daných podmínkách 

➢ Osvojovat si dovednosti podporující zdraví 

➢ Motivačním cvičením podporovat růst a vývoj dítěte po stránce tělesné 

➢ Stimulovat používání všech smyslů při hře i práci 

➢ Podněcovat dovednosti a rozvíjet okruh znalostí potřebných k podpoře zdraví a  

bezpečí 

➢ Podporovat utváření a rozvoj správných životních postojů a návyků 

Dítě a jeho psychika 

➢ Podporovat touhu po poznávání 

➢ Rozvíjet myšlení a zdravý úsudek odhalováním charakteristických znaků, rysů a 

souvislostí mezi předměty, jevy a situacemi 

➢ Cvičit trpělivost a vytrvalost, rozvíjet fantazii 

➢ Rozvoj komunikačních dovedností 

➢ Rozvíjet a kultivovat mluvní projev, rozšiřovat a obohacovat slovní zásobu 

➢ Rozvíjet jazykové dovednosti receptivní (vnímání, naslouchání, porozumění ) i 

produktivních ( výslovnost, vytváření pojmů,mluvní projev, vyjadřování  

➢ Upevňovat slovně logické myšlení a samostatný slovní projev při rozhovorech, 
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vyprávění a slovním popisu jevů a situací 

➢ Působit na city a pocity dětí, používat při řeči vhodný tón 

➢ Pokoušet se vytvořit příjemné a klidné prostředí 

➢ Rozvíjet smyslové vnímání , pozornost a paměť 

➢ Obohacovat slovní zásobu 

➢ Rozvíjet samostatný a souvislý mluvní projev 

➢ Působit na city a pocity dětí 

➢ Podporovat duševní pohodu a přispívat k rozvoji duševní zralosti 

➢ Rozvíjet představivost a fantazii 

➢ Rozvíjet schopnost prosadit a obhájit svůj vlastní názor, přiznat si své chyby a 

nedostatky 

 

Dítě a ten druhý 

➢ Kultivovat vzájemnou komunikaci a schopnost, v případě potřeby požádat o pomoc a 

radu 

➢ Rozvíjet povědomí o jiných  kulturách, zvycích a obyčejích 

➢ Posilovat v době vánoční prosociální chování ve vztahu k lidem i zvířatům 

➢ Rozvíjet komunikaci, vzájemnou toleranci a respekt ve skupině 

➢ Posilovat prosociální chování a jednání 

➢ Podněcovat potřebu prohlubovat přátelské vztahy 

➢ Zapojit se aktivně do skupinových činností hudebních, dramatických a pohybových 

➢  Posilovat a podněcovat rozvoj a potřebu přátelských vztahů s lidmi i se zvířaty 

➢ Pomáhat dětem zapojit se do skupinových činností, preferovat tolerantní a 

ohleduplné chování a jednání 

➢ Posilovat prosociální chování a vzájemnou komunikaci 

Dítě a společnost 

➢ Učit děti vytvářet kolem sebe prostředí plné přátelství a společenské pohody 

➢ Rozvíjet a upevňovat základní společenské návyky a postoje ke světu, životu, kultuře 

➢ Uvědomovat si estetické hodnoty a vytvářet kolem sebe prostředí citově bohaté a 

esteticky líbivé  

➢ Vychovávat děti k odpovědnosti k sobě samému i okolnímu světu,přírodě i životnímu 

prostředí 

➢ Uvádět do světa kultury, umění a pomáhat osvojit si potřebné návyky a postoje 

k všeobecně uznávaným společenským normám 

➢ Pomáhat uvědomovat si estetické hodnoty kolem nás 

➢ Utvářet povědomí o morálních hodnotách 

 

Dítě a svět 
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➢ Rozvíjet kognitivní činnosti v oblasti mezinárodních vztahů /kladení otázek a hledání 

odpovědí / 

➢ Vnímat existenci jiných zemí, států, národů 

➢ Utvářet povědomí o okolním světě, utvářet vztah k místu, kde žijeme 

➢ Poznávat rozmanitosti světa 

➢ Podněcovat a utvářet povědomí o věcech, rostlinách, zvířatech a lidech kolem nás 

v zimním období 

➢ Rozvíjet kognitivní činnosti / vést rozhovory, diskutovat, vyprávět a poslouchat 

➢ Poznávat a uvědomovat si rozmanitosti kulturního světa a jeho historie 

➢ Rozvíjet kognitivní činnosti - kladení otázek, vyprávění, poslech, četba na pokračování  

➢ Seznamovat se světovými umělci a mistry a jejich uměleckými díly – různými formami 

/ vyprávění, přímé pozorování,…/ 

 

Očekávané výstupy 

• Rozvíjení slovní zásoby o slova k tématu 

• Podpora uvědomění si možného nebezpečí při každodenních činnostech 

• Upevňování povědomí o správné životosprávě 

• Osvojování poznatků o lidském těle, jeho růstu, změnách a odlišnostech 

• Seznamování s možnostmi a schopnostmi svého těla jako takového 

• Schopnost rozpoznání nebezpečí sexuálního obtěžování 

• Poznávání a rozlišování všemi smysly,  popis pocitů slovy 

• Rozvíjení představivost a fantazie, smysluplné vyjadřování 

• Procvičování jemné motoriky ruky při obkreslování – psychomotorická cvičení 

• Procvičování paměti 

• Rytmizace hrou na tělo 

• Rozvíjení schopnosti uvědomění si vlastní intimity 

• Vytváření číselných a nečíselných řad 

• Seznamování se s novými výtvarnými technikami – práce s prstovými barvami  

• Cvičení dechová, relaxační, cvičení koordinace, pohybu, ohebnosti 

• Zvládání odloučení od blízké osoby na určitou dobu 

• Rozhodování o svých činech, zodpovědnost za ně 

• Respektování a dodržování základních pravidel slušného chování 

• Obezřetné chování při setkávání s jinými lidmi 

• Šetrné zacházení s hračkami a pomůckami 

• Zdvořilé chování k druhým 

• Chápání vlastního postavení ve skupině 

• Zachycení skutečností ve svém okolí, vyjadřování různými výtvarnými technikami 

• Správné držení těla při sportovních činnostech 

• Zvládání překážek nejen při sportu 

• Zvládání základních sebeobslužných činností 
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• Získání povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o potřebě pohybu a zdravého 

způsobu výživy, o  některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí 

• Smysluplné vyjadřování myšlenek 

• Správné formulování otázek 

• Rozlišení slabik a hlásek ve slovech sluchem 

• Poznávání některých číslic a písmen 

• Sledování očima zprava doleva 

• Vnímání a užívání vědomostí a zkušeností 

• Vědomé užívání všech smyslů 

• Upevnění schopnosti soustředění a setrvání u činnosti 

• Navazování kontaktů a komunikace 

• Uplatnění návyků dobrého chování v běžném životě  

• Vyjednávání s dospělými i vrstevníky 

• Vnímání uměleckých podnětů, vyjádření pocitů slovy 

• Vyjadřování se prostřednictvím hudebně pohybových činností 

• Používání  přírodních materiálů při výtvarných činnostech 

• Upevnění orientace v blízkém okolí 

• Získání povědomí širším společenském, věcném, kulturním i technickém prostředí 

• Chápání změn kolem nás  

• Získání povědomí o životním prostředí 

• Uvědomění si nezbytnosti  pečovat o přírodu a životní prostředí 

 

 

10.1.3 Poznáváme svět na jaře 
 

❖ poznávání rozličných profesí, uvědomění si nutnosti pracovat, ale také odpočívat a 

bavit se vhodnou formou – seznamování s mnoha druhy odpočinku a zábavy, 

s různými druhy sportů 

 

❖ pozorování jarní přírody, prvních kytek, změn, barev, jarních mláďat, poznávání 

některých druhů zvířat domácích, volně žijících i cizokrajných, vnímání vlastní potřeby 

chránit a bránit přírodu 

 
 

❖ vnímání velikonoc jako svátků jara, seznámení se s tradicemi spojenými s oslavami 

příchodu jara 

 

❖ chápání svátku matek jako poděkování za obětavost a lásku, která není dopřána všem 
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❖ seznámení se základním modelem rodiny a jejími principy, s rodinnými příslušníky, s 

místy, kde všude žijí lidé, kde žijí zvířata 

 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

Dítě a jeho tělo 

➢ Rozvíjet koordinaci pohybu, hrubou a jemnou motoriku při cvičení, hrách i 

konstruktivních činnostech 

➢ Rozvíjet pohybové dovednosti při cvičení s náčiním, na nářadí i při hudebně 

pohybových hrách 

➢ Zaměřovat se na percepčně motorický vývoj grafických činností při grafomotorických 

hrách a hrách rozvíjejících hmatové, sluchové a akustické vnímání 

➢ Rozvíjet obratnost při motivačním cvičení, zlepšovat fyzickou kondici 

➢ Uvědomovat si možnosti a schopnosti svého těla 

➢ Zlepšovat fyzickou kondici při motivačním cvičení a dalších lokomočních činnostech 

➢ Rozvíjet obratnost a postřeh při manipulačních činnostech konstruktivních a 

grafických 

➢ Podněcovat osvojování správných životních postojů a návyků, které nabádají 

k uvědomění, co je pro zdraví prospěšné, co naopak škodlivé 

➢ Podporovat růst a vývoj po stránce tělesné, zlepšovat fyzickou zdatnost  a kondici 

➢ Rozvíjet manipulační dovednosti a sebeobslužné činnosti 

➢ Rozvíjet schopnost užívání všech smyslů 

➢ Podněcovat dovednosti potřebné k podpoře zdraví, bezpečí a správných životních 

návyků 

 

Dítě a jeho psychika 

➢ Rozvíjet v dětech schopnost prosadit a obhájit svůj názor 

➢ Stimulovat poznávací procesy a funkce 

➢ Smysluplně vyjadřovat myšlenky, ovládat tempo a intonaci řeči 

➢ Rozvíjet slovně logické myšlení 

➢ Rozvíjet schopnost navazovat dětská přátelství a kontakt s dětmi i dospělými 

➢ Uvědomovat si vlastní identitu a jedinečnost 

➢ Upevňovat přechod od myšlení názorového k myšlení slovně logickému 

➢ Podporovat duševní pohodu 

➢ Vlastní životní poznatky ze života zvířat kopírovat do hry 

➢ Rozvíjet řeč jako takovou při slovním popisu a vlastní reprodukci slyšeného 

➢ Podporovat duševní pohodu 

➢ Stimulovat poznávací procesy a funkce 

➢ Rozvíjet smysluplné vyjadřování myšlenek slovy 

➢ Rozvíjet zájem o poznání 
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➢ Posilovat potřebu vstřícně jednat s druhými, pomoci a poradit 

 

Dítě a ten druhý 

➢ Zamýšlet se nad mezilidskými vztahy 

➢ Uvědomovat si rozdíly mezi dobrem a zlem 

➢ Kultivovat vzájemnou komunikaci a respekt při hře i práci 

➢ Umožňovat pozorovat a kopírovat prosociální chování a jednání  (neubližovat, 

neponižovat, tolerovat druhé ) 

➢ Prohlubovat mezilidské vztahy, umožnit dětem kopírovat prosociální chování a jednání 

při hře ve dvojici i ve skupině 

➢ Kultivovat komunikační dovednosti při vytváření modelových situací pro vedení 

dialogu 

➢ Uvědomovat si potřebu přátelství a vzájemné pomoci 

➢ Upevňovat potřebu chránit mladší a slabší jedince 

➢ Podněcovat ohleduplné chování k druhým lidem i ke zvířatům 

➢ Upevňovat schopnost chránit  si své soukromí a intimitu 

 

 

Dítě a společnost, 

➢ Uvádět děti do světa rozličných profesí, utvářet povědomí o jejich náplni a poslání 

➢ Osvojovat si potřebné návyky k všeobecně uznávaným normám 

➢ Vychovávat děti k odpovědnosti k sobě, druhým lidem,  přírodě i  životnímu    

prostředí 

➢ Při skupinových hrách a sportech vytvářet pocit sounáležitosti s ostatními lidmi, 

s dospělými i dětmi 

➢ Vytvářet povědomí o morálních hodnotách nejen při sportu / fair play / 

➢ Pomáhat osvojit si návyky, dovednosti a postoje k všeobecně uznávacím 

společenským normám 

➢ Vytvářet povědomí o morálních hodnotách 

➢ Vychovávat děti k odpovědnosti k sobě, zvířatům a životnímu prostředí 

 

 

Dítě a svět 

➢ Podněcovat a utvářet v dětech povědomí o okolním světě, lidech, kulturách 

➢ Pomáhat vytvářet názor na globální problémy světa a postoje k otázkám 

          životního prostředí a stylu 

➢ Rozvíjet kognitivní činnosti a umožňovat poznávání rozmanitostí světa 

➢ Utvářet povědomí o kulturách a náboženstvích o okolním světě,  možnostech,  

poznání a   nedostatcích 

 

Očekávané výstupy 
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• Rozšiřování a obohacování slovní zásoby 

• Užívání nových pojmů při dialogu i monologu 

• Vedení rozhovoru a slovní charakteristika jarního období 

• Seznamování se s některými profesemi 

• Rozvíjení jemné motoriky ruky při práci s plastelínou a grafomotorických cvičeních 

• Upevňování propedeutiky psaní 

• Seznamování se s novými písněmi a texty s danou tématikou 

• Spolupráce s ostatními ve skupině 

• Vnímání přání druhých 

• Dodržování rytmu a dynamiky při zpěvu písní sólově i ve skupině 

• Grafické znázornění melodie sestupné a vzestupné 

• Grafické ztvárnění postavy v pohybu 

• Vyjadřování obsahu gesty a pohybem / pantomima / 

• Zdokonalování pohybových dovedností 

• Dodržování dohodnutých pravidel 

• Ztvárnění hudby pohybem 

• Posilování schopnosti bránit se projevům násilí , ponižování a zesměšňování 

• Přímé pozorování a  poznávání přírodních jevů  

• Upevňování znalostí geometrických tvarů, barev, pojmů před, za, první, poslední,.. 

• Třídění podle daného kritéria 

• Řešení problémů 

• Hledání a poznávání hlásek na začátku slova, na konci slova 

• Souvislé a smysluplné vyjadřování při vyprávění a rozhovorech 

• Seznamování se s novými pojmy 

• Rozvíjení zrakové a sluchové diferenciace 

• Rozvíjení logického myšlení 

• Nalézání nových řešení 

• Vyjadřování představivosti a fantazie v tvořivých činnostech – konstruktivních, 

výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických 

• Uvědomění si příjemných i nepříjemných pocitů 

• Uvědomění si základního modelu rodiny 

• Uvědomění si identity sebe sama a své odlišnosti od ostatních 

• Pochopení potřeby práce, odpočinku i zábavy 

• Obohacování slovní zásoby o slova k tématu – názvy domácích zvířat a jejich mláďat 

• Zlepšování fyzické kondice při motivačním cvičení 

• Rozvíjení představivosti a fantazie při pracovních činnostech 

• Soustředěný poslech čteného textu 

• Zpívání sólově i ve skupině 
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• Poznávání hlásek na začátku a konci slova 

• Procvičování koordinace ruky a oka při vybarvování a obkreslování 

• Rozvíjení mluvního projevu - pojmenovávání  

• Procvičování jemné motoriky ruky při manipulaci s nůžkami 

• Procvičování paměti a postřehu při hře pexeso 

• Přímé pozorování změn v přírodě s přicházejícím jarem 

• Seznamování s jarními rostlinami  

• Seznámení s mláďaty a pojmenování druhu 

• Rozvíjení různých druhů paměti při přímém pozorování jarní přírody 

• Poznávání piktogramů, písmen, číslic, značek a symbolů 

• Ovládání dechového svalstva 

• Uvědomění si nezdravých návyků a závislostí 

• Pochopení pojmů a jejich následné používání (pod, nad, za, vedle, před, vpravo, vlevo, 

dole, nahoře…) 

(včera, dnes, zítra, ráno, večer, v létě, na podzim…) 

• Řešení problémů a situací klidně 

• Zvládání různých pracovních technik a způsobů ( konstruování, malování, kresba, 

nalepování, koláž...) 

• Poznávání a pojmenovávání vnímaných zvířat, věcí a jevů kolem sebe 

• Odhalování podstatných znaků, nacházení znaků společných a rozdílností 

• Tvoření číselných i nečíselných řad dle daného kritéria  

• Poznávání a pojmenování některých druhů zvířat ve volné přírodě a cizokrajných 

• Rozvíjení slovní zásoby o slova k tématu 

• Podpora uvědomění si možného nebezpečí při každodenních činnostech 

• Upevňování povědomí o správné životosprávě 

• Osvojování poznatků o lidském těle, jeho růstu, změnách a odlišnostech 

• Seznamování s možnostmi a schopnostmi svého těla jako takového 

• Schopnost rozpoznání nebezpečí sexuálního obtěžování 

• Poznávání a rozlišování všemi smysly,popis pocitů slovy 

• Rozvíjení představivost a fantazie, smysluplné vyjadřování 

• Procvičování jemné motoriky ruky při obkreslování – psychomotorická cvičení 

• Procvičování paměti 

• Rytmizace hrou na tělo 

• Rozvíjení schopnosti uvědomění si vlastní intimity 

• Vytváření číselných a nečíselných řad 

• Seznamování se s novými výtvarnými technikami – práce s prstovými barvami  

• Cvičení dechová, relaxační, cvičení koordinace, pohybu, ohebnosti 

• Zvládání odloučení od blízké osoby na určitou dobu 

• Rozhodování o svých činech, zodpovědnost za ně 
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• Respektování a dodržování základních pravidel slušného chování 

• Obezřetné chování při setkávání s jinými lidmi 

• Šetrné zacházení s hračkami a pomůckami 

• Zdvořilé chování k druhým 

• Chápání vlastního postavení ve skupině 

• Zachycení skutečností ve svém okolí, vyjadřování různými výtvarnými technikami 

 

 

10.1.4 Poznáváme svět v létě 
 

❖ seznamování se s dopravní situací, získávání poznatků o různých dopravních 

prostředcích a situacích, vědět, co je semafor a jak se chovat na silnici  

 

❖ vnímání období prázdnin jako dobu cestování a poznávání nových světů, národů a 

kultur 

 

❖ upevňování povědomí o planetě Zemi, o vesmíru podnebí a ovzduší, o historii života na 

Zemi, o pravěkých zvířatech, cizích národech, seznamování s encyklopediemi, mapami 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

Dítě a jeho tělo 

➢ Zlepšovat fyzickou kondici při sportovních utkáních a dalších lokomočních činnostech 

➢ Rozvíjet obratnost a postřeh při manipulačních činnostech konstruktivních a 

grafických 

➢ Podněcovat osvojování správných životních postojů a návyků  

➢ Nabádat k uvědomění, co je pro zdraví prospěšné, co naopak škodlivé 

 

Dítě a jeho psychika 

➢ Upevňovat přechod od myšlení názorového k myšlení slovně logickému 

➢ Podporovat duševní pohodu 

➢ Vlastní životní zkušenosti kopírovat do hry 

➢ Rozvíjet řeč jako takovou při slovním popisu a vlastní reprodukci slyšeného 

 

 

Dítě a ten druhý 

➢ Prohlubovat mezilidské vztahy, umožnit dětem kopírovat prosociální chování a 

jednání při hře ve dvojici i ve skupině, rozvíjet povědomí sounáležitosti s přírodou a se 

zvířaty 

➢ Kultivovat komunikační dovednosti při vytváření modelových situací pro vedení 

dialogu, umět hovořit vlastními slovy o prožitcích 
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Dítě a společnost 

➢ Při skupinových hrách a sportech vytvářet pocit sounáležitosti s ostatními lidmi, 

přírodou a se zvířaty 

➢ Vytvářet povědomí o morálních hodnotách nejen při sportu / fair play / 

 

Dítě a svět 

➢ Rozvíjet kognitivní činnosti a umožňovat poznávání rozmanitostí živého světa 

➢ Seznamovat se s exotickými zvířaty 

 

Očekávané výstupy 

 

• Správné držení těla při sportovních činnostech 

• Zvládání překážek nejen při sportu 

• Zvládání základních sebeobslužných činností 

• Získání povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o potřebě pohybu a zdravého 

způsobu výživy, o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí 

• Smysluplné vyjadřování myšlenek 

• Správné formulování otázek 

• Rozlišení slabik a hlásek ve slovech sluchem 

• Poznávání některých číslic a písmen 

• Sledování očima zprava doleva 

• Vnímání a užívání vědomostí a zkušeností 

• Vědomé užívání všech smyslů 

• Upevnění schopnosti soustředění a setrvání u činnosti 

• Navazování kontaktů a komunikace 

• Uplatnění návyků dobrého chování v běžném životě  

• Vyjednávání s dospělými i vrstevníky 

• Vnímání uměleckých podnětů, vyjádření pocitů slovy 

• Vyjadřování se prostřednictvím hudebně pohybových činností 

• Používání přírodních materiálů při výtvarných činnostech 

• Upevnění orientace v blízkém okolí 

• Získání povědomí širším společenském, věcném, kulturním i technickém prostředí 

• Chápání změn kolem nás  

• Získání povědomí o životním prostředí 

• Uvědomění si nezbytnosti pečovat o přírodu a životní prostředí 
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11 Systém organizace a řízení primární prevence 
sociálně patologických jevů 

 

 

Cíl primární prevence sociálně patologických jevů u dětí v předškolním vzdělávání  

❖ vytvoření základů pro pozdější předcházení rizikovým jevům v chování, jako jsou 

záškoláctví, šikana, užívání návykových látek apod.  

❖ poskytování vhodných informací dětem prostřednictvím školního vzdělávacího 

programu (zdraví, zdravý životní styl, sociálně patologické jevy,…),  

❖ vytvoření základů pro pozdější volnočasové aktivity a aktivního sociálního učení 

(kamarádství, smysl pro povinnost, úcta k dospělým, kladné sociální kontakty…).  

Do školního vzdělávacího programu je začleněna problematika prevence sociálně 

patologických jevů tak, aby se u dětí stala přirozenou součástí výchovy a vzdělání v mateřské 

škole.  

Každý pedagogický pracovník dbá, aby uplatňovaná prevence sociálně patologických jevů u 

dětí byla prováděna komplexně, tj. ve všech oblastech, jichž se prevence sociálně 

patologických jevů u dětí dotýká: 

 
a) oblast biologická (Dítě a jeho tělo)  

b) oblast psychologická (Dítě a jeho psychika)  

c) oblast interpersonální (Dítě a ti druzí)  

d) oblast sociokulturní (Dítě a společnost)  

e) oblast environmentální (Dítě a svět)  

11.1 Ředitelka školy 
 

Vytváří podmínky pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů zejména  

a)zabezpečením poskytování poradenských služeb ve škole se zaměřením na primární 

prevenci sociálně patologických jevů, 
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b) koordinací tvorby, kontrolou realizace a pravidelným vyhodnocováním plánu primární 

prevence sociálně patologických jevů a jeho začleněním do ,,Školního vzdělávacího 

programu“ školy,  

c) řešením aktuálních problémů souvisejících s výskytem sociálně patologických jevů ve škole,  

d) pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence,  

e) podporou týmové spolupráce pedagogických pracovníků školy při přípravě, realizaci a 

vyhodnocování plánu primární prevence sociálně patologických jevů, 

g) podporou aktivit zaměřených na využívání volného času dětí se zřetelem k jejich zájmům a 

jejich možnostem a spolupráci se zájmovými sdruženími a dalšími subjekty. 

 

11.2 Učitelka 

 

a) vyhodnocuje všechny signály, které by mohly vést sociálně patologickým jevům u dětí 

(týrání, zanedbávání), podílí se na realizaci plánu primární prevence sociálně patologických 

jevů a pedagogické diagnostice vztahů ve třídě,  

b) motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, a dbá 

na jejich důsledné dodržování (vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního 

sociálního klimatu ve třídě); podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi dětmi 

třídy,  

c) zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem 

spolupráce školy se zákonnými zástupci dětí třídy,  

d) získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech dětí třídy a o jejich rodinném 

zázemí, dává dětem kvalitní základy prosociálního chování, zajišťuje prevenci šikany, násilí a 

jiných sociálně patologických jevů a tím zabezpečuje budoucí společenské začlenění dětí .  

e) podporuje aktivní spolupráci mezi zaměstnanci školy, dětmi a jejich zákonnými zástupci/ 

rodiči, vytváří pozitivní vztahy a dobrou atmosféru ve škole. 

 

11.3 Kompetence zdravého životního stylu získané v předškolním věku jako prevence 
společensky nepřijatelných jevů 

 

Kompetence  

a) sebedůvěra, samostatnost a sebejistota  
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b) podpora zkušeností, které poskytují potěšení a touhu účastnit se pohybových aktivit  

c) schopnost přizpůsobení se životu v sociální komunitě, vnímavý a otevřený vztah k 

okolnímu světu, schopnost přiměřeně kriticky myslet a rozhodovat se  

d) seberozvíjení  

e) motivace k aktivnímu poznávání a prožitkům  

f) rozvoj tvořivosti a estetického cítění  

g) systematický rozvoj dovedností, které vedou k osvojení zdravého životního stylu - 

zdravotní prevence  

 

Potřeby  

1. citová podpora, bezpečí, jistota, důvěra v sebe, v ostatní lidi, sebevědomí  

2. ocenění, zvyšování pocitu vlastní hodnoty a sebejistoty  

3. sebeobrana, vlastní pravomoci , kulturní, sociální, řečově komunikativní racionálně kritické 

a věcné kompetence )  

4. sebedůvěra, stabilizace vlastní identity, vědomí smyslu  

5. vlastní zodpovědnost a spoluzodpovědnost, samostatnost (smysl, morálka)  

6. estetické prožitky a záliby, emocionálně založený souhlas se světem  

7. spontánní vyjadřování vnitřních pocitů a vnímání sama sebe  

 

Sebedůvěra  

Přiměřené vědomí vlastní důvěry v sebe je silným ochranným mechanismem. Součástí 

zdravého životního stylu je i zdravé sebevědomí. Vlastní sebevědomí spojené s  úctou k 

druhému patří k základní životní kompetenci (postoji).  

Vztah k dětem a styl výchovy v sobě musí nést respekt dospělých vůči dětem. Děti jako 

rovnocenní partneři mají v mnoha situacích právo říci ne, když něco nechtějí. Umění říci ne je 

z hlediska ochrany zdraví velmi pozitivní postoj. Děti nebudou umět říci ne pokusům o 

nejrůznější manipulace nebo drogovému pokušení, pokud v rodině, mateřské škole či škole 

není příležitost k vyjádření nesouhlasu. Nesouhlas nebo volba jiné alternativy nemusí být již 

předem považovány za neposlušnost, vzdor nebo zbytečnost.  
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K upevnění sebedůvěry dětí slouží zejména pohybové aktivity, hry a hraní. Optimální se jeví 

spontánní dětské pohybové aktivity bez viditelných zásahů pedagogů, kdy dětem je 

poskytována možnost volby samostatné činnosti i její obtížnosti. Dítě ví, že si samo může 

vybrat a vyzkoušet své síly. Je nutné, aby motivace k činnosti vycházela z dítěte a byl 

respektován jeho zájem, aby pohybová činnost vycházela z vnitřní motivace, z potřeby 

pohybu, z potřeby zjistit, co umím. V nesoutěživém prostředí, bez potřeby předhonit 

kamaráda je tělesný rozvoj provázený vědomím odpovědnosti za své zdraví. Dítě je 

motivované a vzniká trvalá potřeba pocitu libosti z naplnění potřeby pohybu.  

Umění realisticky odhadnout své síly, nepřeceňovat ani nepodceňovat své síly, je prevencí 

nejen úrazů, ale i posílení pevného postoje vůči budoucím stresům, neúspěchům i pádům, 

které nepřipravení jedinci později mnohdy řeší zástupným způsobem: agresí, zneužíváním 

drog, alkoholu nebo jiným negativním způsobem. 

 

Seberozvíjení  

Osobní zkušenost a prožitek dítěte dávají vznik základním kompetencím, které mají děti v 

oblasti zdravého životního stylu a prevence získat. Mezi základní kompetence předškolních 

dětí a současně i kompetence v oblasti prevence patří:  

a) znát, co dítěti pomáhá být zdravé a v bezpečí a co mu škodí, znát důsledky požívání 

některých látek pro zdraví  

b) rozumět tomu, že způsob života má vliv na lidské zdraví  

c) zajímat se o udržování svého těla ve zdraví, chápat, že zdraví se  

d) napomáhat vlastnímu zdraví aktivním pohybem a zdravými životními návyky (zdravá výživa 

a životospráva)  

e) mít vytvořenou představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život 

člověka (cigarety, alkohol, drogy, zneužívání léků)  

f) vědět, že kontakty s některými lidmi mohou být nebezpečné  

g) znát pravidla společného soužití ve skupině  

h) hodnotit své chování i chování druhých  

i) mít a hájit vlastní názor  

j) akceptovat kompetentní autoritu  



Mateřská škola Kravaře, Petra z Kravař - příspěvková organizace                      
   
 

48 
 

k) vnímat lidi s jejich odlišnostmi povahovými, tělesnými, rasovými, kulturními jako přirozený 

stav  

l) přistupovat aktivně k problémům, řešit problémy  

m) vědět, že je více možností řešení konfliktů  

n) kontrolovat extrémní projevy svých emocí a nálad  

o) chování přizpůsobovat sociálnímu prostředí, uvědomovat si sociální role  

p) spoluvytvářet prostředí pohody ve svém okolí  

Pokud nejsou osvojeny uvedené ochranné kompetence jsou tyto děti zasaženy v pozdějším 

období různými nežádoucími jevy, jako je agresivita, nekázeň, nesnášenlivost, neschopnost 

řešit problémy, stres a frustrace, možné sebepoškozování dětí. Důsledkem je poté náchylnost 

ke zneužívání medikamentů, drog, alkoholu, šikana, násilí, vandalismus, xenofobie apod.  

Potřebné seberozvíjení dítěte je vytvářeno osobní zkušeností dítěte. Je podporováno 

zejména prožitkem během hry. Společný prožitek ze hry je uznáván jako významný faktor 

sociálního učení. Optimální činností pro hry a hraní jsou přirozené situace skutečného světa. 

Děti si rády hrají na to, co vidí dělat dospělé a tím, že takovouto činnost zkouší získávají 

sebevědomí. Hra by neměla být dospělými příliš organizována, měla by se uplatnit kreativita 

dětí, jejich vzájemná komunikace, radost, tvořivost a estetické podněty i nácvik řešení 

konfliktů. Dospělí jsou pozorovatelé, partneři ve hře a rádci. Motivace k těmto činnostem 

musí vycházet z dítěte a musí být respektován jeho zájem. Pak nedochází ani k nedostatečné 

ani nadměrné stimulaci dětí. Dospělý pomáhá organizovat činnost, ale nevnucuje ji. 

Výsledkem je i pohoda a zdravé partnerské vztahy ve škole. 

Prožitkové učení, kdy dítě se prožitkem a zkušeností učí samo a spontánně je vlastní 

předškolnímu věku. Nikdy později již dítě nepracuje samo na sobě s takovou intenzitou a 

efektivitou. Dítě přirozenými cestami sbírá a zpracovává zkušenosti. Zkušenosti získává 

především tím, že něco dělá a to co dělá prožívá. Mentalitě předškolního věku není vlastní 

organizované, hromadné vyučování frontální metodou. Není proto vhodné vyrábět speciální 

protidrogové či jiné preventivní programy pro předškolní věk. 

Sociální hry a hraní rolí navozují modelové situace. Nabízejí bezděčné učení s možností 

zařadit se mezi své vrstevníky v dětské skupině a budovat mezi nimi své postavení. Učí 

ohleduplnosti, společensky přijatelnému způsobu řešit konflikty a spory, spoluvytvářet 

prostředí pohody ve třídě a dětské skupině. V dítěti se vytváří pocit základní jistoty, že 
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takovýto svět je správné místo pro život a dítě je v pohodě. Výsledkem je nastavení dětské 

psychiky, které lze vyjádřit větou „já jsem správný a na správném místě„. V dospělosti se 

tomu pak říká zdravé sebevědomí, optimismus, pozitivní myšlení. 

Dobrou aktivitou je mimo námětové hry i společná stavba nebo společná kresba na jeden 

námět. Společná kresba není součtem kreseb jednotlivců. Při kresbě jednotlivci reagují jeden 

na druhého a podle toho je kresba rozvíjena. Při společných stavbách děti diskutují, hledají a 

navrhují řešení. Dospělého potřebují jen jako rádce a diváka. 

Rozvoj společenských vztahů a komunikační dovednosti podporuje vhodně i dramatická 

výchova. V předškolním věku se věnuje pozornost dramatickému vyjadřování představ, 

pěstování dovednosti vyjádřit své pocity. Formou dramatu lze děti postavit do situace kdy 

individuálně reagují – lhostejně, zvědavě, se zájmem, konstruktivně. Tyto dramatické prožitky 

dětí, které nejsou v průběhu hry pedagogem ovlivňovány, jsou později základem pro 

vzájemné vysvětlování, objasňování a odpovědi na otázky. Ze strany dospělého tedy nejsou 

pouze předávány již hotové poznatky prostřednictvím poučování a vysvětlování. Nedochází k 

příliš racionálnímu, hotovému a uzavřenému výkladu světa. Nejde o to naplnit dětskou mysl, 

ale probudit aktivní zájem dítěte objevovat a uplatnit a ukázat co umí, zvládne a dokáže. 

Hrově motivované činnosti dramatické, námětové a konstruktivní slouží k osvojování pojmů a 

poznatků zdravého životního stylu.Realizace v činnostech, které odpovídají seberozvíjecím 

potřebám dětí, prevence poškození zdraví a zdravý životní styl jsou smyslem výchovně 

vzdělávací práce s dětmi, jež umožní dětem osvojit si prvky prevence. 

Pedagogové vedou výchovnou práci skrytě ale cíleně a dávají dětem základy prosociálního 

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

vzdělávací práce, jejíž smysl spočívá v prožitku dítěte a ne pouze v přípravě na školu, plní 

podmínku k vytvoření správných kompetencí ke zdravému životnímu stylu a tím i k prevenci 

společensky nežádoucích jevů. 

 

11.4 Rodiče, mateřská škola a prevence 

 

Mateřská škola může při dobré spolupráci s rodinou mnoho již založených rizikových prvků 

chování eliminovat. Navození otevřeného a oboustranně prospěšného vztahu s rodiči je 

proces, do kterého jsou rodiče vtahováni prostřednictvím dětí. Pohodové, otevřené klima v 
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mateřské škole, dítě aktivní, samostatné a sebejisté, zlepšuje spolupráci s rodiči a jejich 

podporu školní práce a samozřejmě rodiče zpětně pozitivně ovlivňuje. 

 

11.5 Osvojení zdravého životního stylu 

 

ZDRAVÍ 

cíl: pochopení pojmu zdraví jako naprosté pohody duševní, tělesné a sociální. Jak si můžeme 

zdraví podporovat a chránit 

✓ Nikomu nedovolím, aby mně trápil, dotýkal se mně, nebo mi ubližoval a ponižoval 

mně 

✓ Musím běhat, skákat , cvičit, abych se dobře vyvíjel, byl silný a zdravý 

✓ Musím jíst to, co je zdravé a mému zdraví prospěšné, sladkosti jsou pochutiny, které 

jím výjimečně 

 

HYGIENA 

cíl: pochopení důležitosti dodržovat základní hygienická pravidla jako prevence nemocí a 

souvislosti s tím, co všechno nám může nemoc překazit (naše oblíbené činnosti, apod.) 

✓ dodržuji hygienu – myji se, čistím si zuby, sprchuji se 

✓ myji si ruce před jídlem, po použití WC 

✓ nikdy nejím neumyté ovoce 

✓ nepiji vodu z neznámých zdrojů 

 

VÝŽIVA 

cíl: seznámení se s potravinami, které jsou zdravé a nezdravé, a pochopení, že nejlepší je 

strava pestrá a vyvážená 

 

POHYB 

cíl: pochopení tělesné zdatnosti jako faktoru, který podporuje zdraví a pochopení důležitosti  

pravidelného tréninku, zdůraznění toho, že sportovci dodržují životosprávu - nekouří, nepijí 

alkohol, neberou drogy 
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ROSTLINY 

cíl: seznámení se s jedlými plody a léčivými bylinami, pochopení toho, že existují také plody 

nejedlé a rostliny a plody jedovaté 

✓ nesbírám plody a bobule, které neznám, mohl bych je zaměnit za jedovaté 

✓ nesbírám neznámé houby 

✓ nesbírám neznámé rostliny a ani se jich nedotýkám, mohly by být nebezpečné i na 

dotyk 

 

ALKOHOL 

cíl: zjistit znalosti dětí o alkoholu, resp. jejich zkušenosti s požíváním alk. nápojů; prohloubit a 

zvýšit jejich znalosti o negativním  působení alkoholu – jak těsně po požití, tak i dlouhodobé 

zdravotní následky včetně závislosti na alkoholu, zdůraznění závislosti jako nemoci 

 

KOUŘENÍ 

cíl: objasnění důvodů, proč lidé kouří, vysvětlení škodlivých důsledků kouření na lidský 

organismus, dlouhodobé zdravotní následky včetně závislosti, opět zdůraznění závislosti jako 

nemoci. 

 

DROGY 

cíl: pochopení účinku různých rostlin a látek, které nám mohou uškodit. Pochopení zásady- 

brát jakékoliv léky jen na doporučení lékaře. Varování před nebezpečím sahání na pohozené 

injekční stříkačky a jehly – jediné správné řešení : zavolat dospělého člověka!   

 

11.6 Sociální hry a hraní rolí 

Navozují modelové situace. Nabízejí bezděčné učení s možností zařadit se mezi své vrstevníky 

v dětské skupině a budovat mezi nimi své postavení. Učí ohleduplnosti, společensky 

přijatelnému způsobu řešit konflikty a spory, spoluvytvářet prostředí pohody ve třídě a 

dětské skupině. V dítěti se vytváří  pocit základní jistoty, že takovýto svět je správné místo pro 

život a dítě je v pohodě. Výsledkem je nastavení dětské psychiky, které lze vyjádřit větou „ já 

jsem ve správný čas na správném místě a jsem tady rádo. V dospělosti se tomu pak říká 
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zdravé sebevědomí, optimismus, pozitivní myšlení.    

11.6.1 Vztahy s vrstevníky  

✓ v interakci s vrstevníky se děti učí postojům, hodnotám, dovednostem a vědomostem 

✓ interakce poskytuje možnosti a modely prosociálního chování – pomoc, dávání, 

sdílení,  

✓ kontrola impulsů (nutnost odložit své bezprostřední impulsy a počkat) 

✓ vidět a vnímat problémy a zaujímat postoje ze svého úhlu i z úhlu a perspektivy 

ostatních 

✓ vývoj hodnot a sociální senzitivita (porozumění očekávání druhých, svobodné 

rozhodování) 

✓ rozvíjení a upevňování dětských přátelství 

✓ uvědomění si podobnosti a odlišnosti, hledání identity, ujasnění postojů a hodnot, 

zkoumání světa společně s odlišnými jedinci odlišných názorů a postojů 

✓ schopnost utvářet vztahy s vrstevníky 

 

11.7 Bezpečnost v dopravě 

 

DOPRAVA 

cíl : získávání dovedností a znalostí, jak přizpůsobit své chování s ohledem na předcházení 

úrazu sebe sama či jiné osoby. Dopravní výchova, osobní ochrany a prevence úrazů ve škole, 

v domácnosti, při sportu, při organizovaném i neorganizovaném trávení volného času. 

Částečné znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci, včetně přivolání pomoci. 

Jízda na kole: 

✓ Na kole se smí bez doprovodu jezdit od 10 let.  

✓ Nosit přilbu a chrániče je zcela běžné a velice potřebné. Nikdy nesmím vyjíždět bez 

ochranné cyklistické přilby, je dobré mít také rukavice.  

✓ Než vyjedu, musím zkontrolovat:  

o osvětlení a odrazky - je dobré upozornit na to, že jenom odrazky v žádném 

případě nestačí  

o dvě funkční nezávislé brzdy  
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o blatníky a zvonek  

o je dobré mít také pumpičku, nářadí, láhev na pití  

✓ Přídavné tašky nikdy nepatří na řídítka, vždy jen na nosič.  

✓ Když mě předjíždí auto, radši uhnu ke kraji silnice a dám si pozor na vítr od velkých 

nákladních aut.  

✓ Když odbočuji, vždy musím ukázat rukou, na jakou stranu.  

✓ Když jedu s kamarádem, nikdy na silnici nejedeme vedle sebe, ale vždy za sebou.  

✓ Abych viděl a byl viděn, musím mít odrazky, světla a jasně barevné oblečení.  

✓ Abych mohl zpomalit a zastavit, musím mít dvě na sobě nezávislé funkční brzdy.  

✓ Aby o mě chodci věděli, musím mít zvonek.  

✓ Abych mohl jezdit v dešti, musím mít blatníky.  

 

Doprava: 

✓ V autě musíme vždy používat bezpečnostní pásy, děti do 12 let a do 150 cm musí 

jezdit v autosedačce.  

✓ Je zapotřebí znát dopravní předpisy a zvládat dopravní situace, především přecházení 

silnice a pravidla o přednosti.  

 

Nabídka činností : 

✓ hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, 

kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých 

dalších situacích, které mohou nastat  

 
 

12 Evaluační systém mateřské školy 
 

Během celého roku jsou shromažďovány, analyzovány a hodnoceny podmínky vzdělávání, 

průběh vzdělávání, kvalita a výsledky vzdělávání. Dosažené výsledky a získané poznatky jsou 

zaznamenávány a následně využívány. 

 

Evaluace probíhá ve dvou rovinách. 

1. vnější: fungování systému školy jako celku - Česká školní inspekce, zřizovatel, veřejnost. 

2. vnitřní: hodnocení školy - zjištění, zda zvolené metody a formy práce vedou k rozvoji 

žádoucích kompetencí dětí, hodnocení podmínek vzdělávání ve vztahu k rozvoji dětí. 

Pedagogická  diagnostika je prováděná formou  záznamů v hodnotících listech a portfolia 
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dětí.  

Osobní portfolia - uspořádaný soubor vedoucí k zprostředkování cesty k individualitě dítěte 

informující o zvláštnostech, dovednostech, schopnostech a celkovém vývoji dítěte. Informace 

jsou přístupné pouze učitelce a zákonným zástupcům dítěte. 

 

 

 

Probíhá každodenní vyhodnocování pedagogické činnosti, je vedeno hodnocení 

integrovaných bloků. Je prováděno sebehodnocení pedagogických pracovníků a prováděna 

kontrolní a hospitační činnost. Učitelkám, které mají krátkou pedagogickou praxi je věnována 

zvýšená pozornost formou pomoci a rady v případě potřeby (je určena uvádějící učitelka) a 

častějšími hospitacemi. 

Mateřská škola vyhodnocuje svou práci komplexně.  

 

 

Oblasti evaluace mateřské školy 

• Naplňování cílů ŠVP 

• Kvalita podmínek vzdělávání 

• Způsob zpracování a realizace integrovaných bloků 

• Práce pedagogů a jejich sebereflexe 

• Průběh a výsledky vzdělávání 

 

 

Evaluace školy 

• Oblasti evaluace (konkrétní jevy, které budou předmětem sledování) 

• Způsoby (prostředky které budou využity pro získání informací) 

• Časový plán (frekvence hodnocení) 

• Zodpovědnost (těch, kteří budou informace získávat, zaznamenávat a vyhodnocovat) 
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12.1 Plán evaluace školy 

 

 

Hospitační činnost ředitelky školy 

• Hodnocení podmínek a výsledků vzdělávání 

• Naplňování cílů daných RVP PV, ŠVP,TVP 

• Vedení povinné dokumentace 

• Poradenská činnost, spolupráce se zákonnými zástupci 

• Využívání samostudia ve vzdělávání 

• Tvorba TVP, evaluační analýza  

• Alternativní prvky vzdělávání 

• Činnosti nad rámec přímé vzdělávací činnosti 

• Znaky prožitkového učení 

• Znaky partnerské komunikace učitelka – dítě 

• Vyváženost řízených a spontánních činností 

 

 

Evaluace třídního vzdělávacího programu 

• Denní hodnocení plnění TVP 

• Hodnocení vzdělávání pomocí ukazatelů evaluace 

• Každodenní vyhodnocování pedagogické činnosti 

• Hodnocení integrovaných bloků  

• Diagnostické záznamy dětí, zakládání portfolií 

• Náměty, připomínky a hodnocení zákonných zástupců – zpětná vazba 

• Závěrečné hodnocení, podklady pro výroční zprávu  

 

 
 

 

CO, 
budeme v dané oblasti 
vyhodnocovat? 

JAK 
(s pomocí jakých nástrojů) 
budeme sbírat informace o 
tom, jak se nám daří cíle 
naplňovat? 

JAK ČASTO 
budeme provádět sběr 
informací? 

KDO 
bude za sběr informací 
zodpovědný? 

práce pedagogů hospitace, vstupy, 
sebereflexe 

plán hospitací - 
průběžně 

ředitelka, zástupkyně řed. 
učitelky 

cíle vzdělávání 
cíle v oblastech 
klíčové  kompetence 

evaluační tabulky KK 
evaluační tabulky cíle 

po ukončení tématu 
(týdně…) 

učitelky 
ředitelka 

podmínky vzdělávání 
podle RVP PV 

dotazník pro pedagogy,  
dotazník pro rodiče 
rozhovor 

1x ročně ředitelka, zástupkyně řed. 

obsah vzdělávání 
 
výsledky vzdělávání 

hospitace 
kontrola dokumentace 
portfolio a diagnostika 
dítěte 

2x ročně 
2x ročně 
2x ročně 

ředitelka, zástupkyně řed. 
ředitelka 
učitelky 
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Dodatek školního vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání „Poznáváme svět“  

 

Podmínky pro jazykovou přípravu dětí s nedostatečnou znalostí českého 
jazyka 
 

Děti-cizinci a děti, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí, potřebují 

podporu učitele mateřské školy při osvojování českého jazyka. Pokud rodiče sami neovládají 

český jazyk na úrovni rodilého mluvčího, nemohou své děti v poznávání českého jazyka přímo 

podpořit a děti se ocitají ve znevýhodněné pozici. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, 

aby dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka začala být poskytována jazyková podpora 

již od samotného nástupu do mateřské školy. Při práci s celou třídou je třeba mít na vědomí, 

že se v ní nacházejí i děti, které se český jazyk učí jako druhý jazyk, uzpůsobit tomu didaktické 

postupy a děti cíleně podporovat v osvojování českého jazyka. 
 
 

• Dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka budeme poskytovat jazykovou přípravu pro 

zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání.  

 

• Ředitelka  mateřské školy zřídí skupinu pro bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění 

plynulého přechodu do základního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o 

předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou v mateřské škole alespoň 4 

cizinci v povinném předškolním vzdělávání. Vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu je 

rozděleno do dvou nebo více bloků (dle potřeby) v průběhu týdne. 

 

• Ředitelka mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte 

zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci v povinném 

předškolním vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy. 

 

• Jako podpůrný materiál bude využíváno Kurikukum češtiny jako druhého jazyka pro 

povinné předškolní vzdělávání, tento budeme využívat při individualizované práci s dětmi s 

nedostatečnou znalostí českého jazyka již od nástupu do mateřské školy. 

 

 
V Kravařích 27. 8. 2021    Bc. Blanka Postulková, ředitelka MŠ  
 


