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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

Název   Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, nám. Pionýrů 1, 

 okres Most. 

 

IZO   600 083 659 

 

Sídlo   Růžový Vrch 79, Hora Svaté Kateřiny, 435 46 

 

Ředitelka  Mgr. Bc. Jana Kubičinová 

 

Zřizovatel  Město Hora Svaté Kateřiny, Dlouhá 261, Hora Svaté Kateřiny, 435 46

  

IČO   70 88 27 62 

 

Učitelky MŠ            vedoucí učitelka, 2 učitelky  

 

Asistent pedagoga dle potřeb dětí 

 

Další pracovníci provozní zaměstnanec 

 

Počet tříd  2 

 

Kapacita MŠ  32 dětí 

 

Telefon  417 633 247  

 

E-mail   skolka@zskaterina.cz 

 

Web   https://zskaterina.edupage.org/ 

 

Provoz MŠ  Celodenní 

 

mailto:skolka@zskaterina.cz
https://zskaterina.edupage.org/
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II. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 
Mateřská škola není samostatným právním subjektem. Od 1. 10. 2000 pracuje jako součást 
integrovaného zařízení základní a mateřské školy. Toto sloučené zařízení pak pracuje od 1. 1. 
2001 jako škola s právní subjektivitou. Nový systém fungování se vzhledem k místním 
podmínkám osvědčil. Zejména pak v oblasti spolupráce základní školy (dále ZŠ) a mateřské 
školy (dále MŠ), kdy mají děti MŠ možnost účastnit se společných akcí (jako např. projektových 
dnů, oslav apod.) se žáky ZŠ a rozšiřovat tak svou sociální zkušenost o styk se staršími dětmi i 
jinými dospělými osobami mimo okruh pracovníků MŠ. 

 
Součástmi organizace jsou: 
➢ Základní škola 
➢ Mateřská škola 
➢ Školní jídelna 
➢ Školní družina 
➢ Školní klub 
 
Mateřská škola pracuje v samostatné budově jako odloučené pracoviště školy. Mateřská škola 
zde byla zřízena v roce 1953, budova je zděná, vilového typu a nachází se v centru města Hora 
Svaté Kateřiny v blízkosti kostela a náměstí. Areál mateřské školy je oplocený a zahrnuje menší 
školní zahradu. Zahrada je vybavena pískovištěm a k širšímu pohybovému vyžití ve venkovním 
prostředí využíváme blízké městské hřiště. 
MŠ má dále k dispozici i třídy, tělocvičnu a PC učebnu v budově základní školy. Mateřskou školu 
tvoří dvě třídy, které navštěvují děti ve věku od 2 do 7 let. Naše mateřská škola pracuje podle 
vlastního kurikula, které je inspirováno programem Začít spolu a Kurikulem podpory zdraví 
v mateřské škole. 
 
 

III.PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 

 
a. Věcné podmínky 
 
Třídy MŠ jsou menší, ale útulné. Jsou udržovány v čistotě a jsou pravidelně větrány. Obě třídy 
jsou vybaveny vhodným dětským nábytkem, který odpovídá antropometrickým požadavkům 
dětí. Tento nábytek je podle finančních možností průběžně obnovován. Třídy jsou prostorově 
uspořádány tak, že jsou vytvořeny podmínky pro individuální i skupinové činnosti dětí. 
Hračky a pomůcky jsou ve třídách umístěné tak, aby na ně děti dosáhly a mohly si je 
samostatně brát i ukládat. Hračky jsou průběžně doplňovány a obměňovány. Na výzdobě tříd 
a dalších prostor MŠ se svými výtvory podílejí děti. 
Vzhledem k zaměření naší MŠ – tedy vedení ke zdravému životnímu stylu je důležitou součástí 
vybavená tělocvična, která zahrnuje tělovýchovné nářadí i náčiní a je zde vyhrazen dostatečný 
prostor pro pohybové aktivity dětí. Odpolední odpočinek probíhá také v tělocvičně, na 
lehátkách, ložní prádlo je vyměňováno vždy 1 x za 3 týdny nebo dle potřeby. 
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K dispozici učitelkám i dětem je PC s dotykovou obrazovkou, interaktivní tabule a tablety pro 
práci s dětmi. Zahrada je vybavena pískovištěm s krytem a domkem pro hru. 
V roce 2012 prošla MŠ rozsáhlejší rekonstrukcí – jedná se zejména o rekonstrukci sociálního 
zařízení jak pro děti, tak pro zaměstnance, a dále o přesunutí přípravné kuchyňky. Díky tomuto 
se podařilo jednak rozšířit počet dětských toalet i umyvadel, a díky přesunu přípravné 
kuchyňky také výrazně zvětšit prostor třídy v přízemí MŠ. V roce 2020 proběhla v MŠ 
rekonstrukce oken, fasády a instalace rekuperačních jednotek ve třídách. 

 
b. Životospráva 
 
Děti se stravují společně se žáky základní školy ve školní jídelně při ZŠ a MŠ. 
Dopolední a odpolední svačiny jsou připravovány v prostorách MŠ k tomu určených. 
Školní kuchyně se řídí danými předpisy a vyhláškami a připravuje pro děti pestrou stravu 
v souladu se zásadami zdravé výživy. Důkazem kvality naší kuchyně jsou kladné posudky ze 
strany KHS. Doba jídla je pravidelná, jen výjimečně se přizpůsobuje mimořádným akcím 
mateřské školy. 
Během dne dodržujeme pitný režim, děti mají k dispozici dostatečné množství tekutin, na 
výběr mají pitnou vodu, šťávu nebo čaj. Při stolování vedeme děti k samostatnosti, podle svých 
možností se děti podílejí na prostírání stolů, nalévání pití apod. Děti do jídla nenutíme, ale 
snažíme se, aby měly možnost jídla ochutnat. 
V denním programu respektujeme individuální potřebu spánku a odpočinku. Děti do spánku 
nenutíme. Dětem, které nespí, jsou po krátkém odpočinku nabídnuty klidové aktivity tak, aby 
nerušily spící kamarády. 

 
c. Psychosociální podmínky 
 
Zaměstnanci mateřské školy se snaží vytvářet dětem pohodové prostředí, kde se budou cítit 
bezpečně a spokojeně. Zajišťují bezpečnost a organizaci aktivit v MŠ i mimo ni. 
Učitelky učí děti pravidlům společenského soužití, přistupují ke každému dítěti jako 
k individualitě, respektují jeho individuální schopnosti, dovednosti a potřeby. Všechny děti 
v naší mateřské škole mají stejná práva i povinnosti, všechny děti jsou si rovny, nikdo není 
znevýhodňován ani upřednostňován. Učitelky podporují přátelské vztahy mezi dětmi, jejich 
vzájemnou kooperaci a podporu. Děti vedeme k respektování daných pravidel, na jejichž 
vytváření se děti podílí. Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážena nezbytnou mírou omezení, 
vyplývající z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád a učit děti pravidlům soužití. Nově 
příchozím dětem je poskytnut dostatečný čas k adaptaci na nové prostředí. Vstup do mateřské 
školy je prvním krokem dítěte do společnosti. Rozdílná situace v mateřské škole a v rodině 
s sebou přináší určité změny. Dítě si musí v novém prostředí najít své místo, začlenit se do 
kolektivu a vytvářet si nové vztahy. Pro snadnější přechod a začlenění dítěte nabízíme rodičům 
možnost adaptace, která umožňuje rodičům společně se svými dětmi pobývat v mateřské škole. 
Snažíme se o přátelskou atmosféru, kde se děti i dospělí cítí spokojeně. Klima v mateřské škole 
má přímou souvislost se zdravím všech. 
Vytváříme a podporujeme legraci. Legrace přináší radost ze života, obohacuje a posiluje chuť 
k tvoření. Víme, že veselé děti a veselí dospělí jsou podmínkou dobrého dne. 
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Děti mají dostatek volnosti a osobní svobody. Je však třeba také dodržovat potřebný řád a učit 
děti pravidlům soužití. Pravidla a dohody tu nejsou proto, aby nám kradly osobní svobodu, ale 
aby vymezovaly, kam až mohu jít, co ještě mohu udělat, co už naopak není přijatelné a 
druhému může ublížit. Dodržování pravidel nám usnadní naše soužití v mateřské škole, zajistí 
bezpečnost a pohodu. 
Pravidla jsou podstatným prvkem, vytvářejí řád, který je pro život dítěte velmi podstatný a 
přináší mu pocit bezpečí a jistoty. Se stanovenými pravidly naší MŠ vždy děti v úvodu i 
v průběhu školního roku seznámíme. Pravidla jsou vzájemnou dohodou mezi dětmi a 
dospělými a platí pro všechny. Klademe důraz na prvotní pochopení nezbytnosti pravidel a na 
jejich přijetí. 

 
 
Pravidla pro vzájemnou dohodu, porozumění a přátelství 
 
Ve třídě 
Neběháme, chodíme pomalu. 
Jdeme-li na WC, nebo do šatny – řekneme to paní učitelce. 
Svačíme pouze u stolečků, po jídle po sobě uklidíme své místo a zasuneme židličku. 
Když něco rozlijeme, snažíme se po sobě uklidit, nebo požádáme o pomoc. 
Každá hračka má svoje místo, zacházíme s nimi šetrně a ukládáme je tam, kam patří. 
Pokud tvoříme s vodovými nebo temperovými barvami a lepidlem – použijeme podložku. 
 
V umývárně 
Šetříme vodou, mýdlem. Necákáme vodou, abychom neuklouzli. 
Dodržujeme hygienu, splachujeme po sobě, umýváme si ruce po WC. 
 
Na chodbě, schodech a v šatně 
Po schodech chodíme pomalu, neběháme, ze schodů neskáčeme. 
V šatně má každý své místo, kam si ukládá své věci. Udržujeme jej v pořádku a v čistotě podle 
svých možností. Můžeme požádat o pomoc dospělého. 
 
Pravidla, která platí všude 
Neničíme úmyslně kamarádovi hru ani práci, vážíme si všeho, co druhý vytvoří. Neničíme ani 
zařízení mateřské školy. 
Nezpůsobujeme zbytečný hluk, domlouváme se klidným hlasem, nekřičíme, abychom se 
vzájemně nerušili při hře. 
Umíme požádat o pomoc kamarády i dospělou osobu. 
Máme se rádi. Nežalujeme, neubližujeme si. Nemluvíme hrubě – jsme slušné děti. 
Nebereme si nic, co nám nepatří. Chceme – li si něco půjčit, požádáme o dovolení. 
Umíme pozdravit, poděkovat. Kouzelným slovíčkem „prosím“ nikdy nic nezkazíme. 
Rozdělanou práci dokončujeme. 
 U her a hraček se střídáme, při neshodě vyjednáváme mezi sebou, nebo požádáme o pomoc 
dospělého. Zodpovídáme za své hračky, které si přineseme z domova. 
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d. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
Rodičům, u jejichž dítěte se projevují příznaky některé specifické poruchy, učitelky mateřské 
školy doporučí návštěvu PPP, případně návštěvu logopeda, či jiného specialisty. Snaží se 
tomuto dítěti zajistit co nejoptimálnější podmínky k rozvoji jeho osobnosti. Vždy záleží 
především na druhu a stupni postižení, na konkrétních podmínkách v mateřské škole a na 
spolupráci rodičů postiženého dítěte. 
 
e. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných 
 
Úkolem naší MŠ je nadaným dětem umožnit a dát jim příležitost své schopnosti rozvinout.    
Nabídka činností vychází jednak z potřeby rozvíjet talent a schopnosti dětí, z poptávky po akti-
vitách pro nadané děti, které budou zařazené do vzdělávacího obsahu školního vzdělávacího 
programu. Vzdělávací obsah je upraven tak, aby děti nebyly přetěžovány a byla zajištěna pes-
trost a šíře vzdělávací nabídky. Běžné aktivity dětí jsou doplňovány o další činnosti dle zájmu a 
mimořádných schopností, nebo nadání dítěte. 
 
f. Vzdělávání dětí od dvou do tří let 
 
Předškolní období je zásadní pro utváření celoživotních návyků, respektování pravidel a norem. 
Ve věku dvou let je dítě zpravidla připraveno tyto aspekty rozeznávat a přijímat. Pokud se v 
mateřské škole vzdělávají děti mladší tří let, potřebují i podmínky, které reagují na vývojová 
specifika, individuální potřeby, zájmy a možnosti těchto dětí. Dítě ve věku od dvou do tří let má 
některé potřeby jiné nebo intenzivnější než děti starší. Potřebuje stálý pravidelný denní režim, 
dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, 
více individuální péče a srozumitelná pravidla. 
 

IV. ORGANIZACE 

 
a. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
 
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let. Ředitel mateřské školy 
stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dítěte 
do mateřské školy. 
Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se ředitel školy řídí: 

a) kritérii pro přijímání dětí do mateřské školy 

b) zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví – mateřská škola může přijmout 
pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je 
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 
zákona č.258/2000 Sb.). 

Dítě do mateřské školy přijímá ředitel na základě písemné žádosti rodičů, kterou si vyzvednou 
v mateřské škole, nebo u ředitele organizace. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o 
přijetí dítěte do MŠ. 
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b. Organizační chod MŠ 
 

Provozní doba mateřské školy je od pondělí do pátku od 6.00 do 16.00 hodin. 
 

  6.00 –   8.00   Scházení dětí ve třídě v přízemí, volné hry, individuální práce s dětmi 
  8.00 –   8.45   Úklid hraček, ranní cvičení, hygiena 
  8.45 –   9.00   Dopolední svačina 
  9.00 –   9.45   Řízená činnost dle tématu aktuálního integrovaného bloku 
  9.45 –   9.55   Příprava na pobyt venku 
  9.55 – 11.15   Pobyt venku 
11.15 – 11.35   Oběd ve školní jídelně -1.skupina 
11.35 – 11.50   Oběd ve školní jídelně -2.skupina 
11.50 – 12.30   Hygiena, příprava na odpočinek 
12.30 – 14.00   Spánek, odpočinek na lehátku, aktivity péro předškoláky 
14.00 – 14.10   Vstávání, hygiena 
14.10 – 14.30   Odpolední svačina 
14.30 – 16.00   Volné hry dětí venku nebo v MŠ, odchod dětí domů 
 
Časové údaje jsou orientační, přizpůsobujeme se aktuálnímu dění v MŠ i momentálním 
potřebám, náladě i nápadům dětí. 
 
c. Kapacita MŠ, uspořádání tříd 
 
Kapacita naší mateřské školy je 32 dětí. Děti ve věku od 3 do 7 let docházejí do dvou tříd (děti 
jsou sice děleny na mladší a starší, ale v rámci skupin dochází k heterogennímu uspořádání – 
věk cca 3 – 5 let a věk cca 5 – 7 let). Toto rozvržení přináší dětem množství výhod. Přijímány 
jsou přednostně děti předškolního věku. Povinnost předškolního vzdělávání je pro děti, které 
dosáhnou 5ti let věku do začátku daného školního roku. Zákonní zástupci mají povinnost 
přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání. Umožňuje-li kapacita MŠ, jsou s ohledem na 
zvládnutou sebeobsluhu přijímány i děti ve věku 2 let. 
Třídy se podílejí na spoustě společných aktivit, pobyt venku probíhá většinou společně a děti 
se učí soužití se staršími i mladšími kamarády, mladší se od starších učí, starší pak mladším 
kamarádům dokážou pomoci i poradit a jsou vedeny k radosti z pomoci ostatním. Ve třídě 
dbáme na soudržnost a spolupráci. 
 

d. Řízení mateřské školy 
 

Mateřská škola je řízena jako integrované zařízení základní školy – ředitelkou ZŠ. 
Jasně jsou stanoveny úkoly i kompetence jednotlivých pracovníků MŠ. Pravidelné pedagogické 
rady a provozní porady jsou předem stanoveny, termíny jejich konání se mohou měnit dle 
potřeby a aktuálnosti. Funguje informační systém mezi pracovníky MŠ (e-mail, tel., osobní 
pohovory). 
Mateřská škola spolupracuje s mateřskou školou v německém Deutschneudorfu, a to v rámci 
projektu „Od malička – Von klein auf“, který zajišťuje česko-německou spolupráci předškolních 
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zařízení. Stěžejní část spolupráce spočívá v organizaci společných aktivit – oslav svátků, 
společných výletů a vzájemných návštěv. Tato spolupráce je pak přínosem jak pro děti, které 
mají možnost se nenásilnou formou setkávat s odlišným jazykem i kulturou, ale také pro učitele, 
kterým vzájemná setkávání slouží především k výměně zkušeností, nápadů a také jako zdroj 
nové inspirace. Dalším subjektem, s nímž naše MŠ spolupracuje je PPP Litvínov – 
spolupracujeme na řešení výchovně-vzdělávacích obtíží našich dětí, zajišťujeme orientační 
vyšetření dítěte a taktéž spolupracujeme při vypracování individuálních vzdělávacích plánů. 

 

e. Personální a pedagogické zajištění 
 
Provoz MŠ zajišťují 3 pedagogové, v případě potřeby asistent pedagoga. Učitelky MŠ jsou 
kompetentní v oblasti výchovy a vzdělávání, zodpovídají za výsledky výchovně-vzdělávacího 
procesu. Učitelky se pravidelně zúčastňují dalšího vzdělávání, a to v rámci PC Ústí nad Labem, 
pracoviště Most, dále pak na seminářích a přednáškách v rámci celého Ústeckého kraje. Další 
vzdělávání probíhá v souladu s nabídkou školení a seminářů pořádaných v rámci celé ČR, který 
je vždy na začátku školního roku aktualizován a upravován dle aktuálních podmínek. Další 
vzdělávání je tak cíleně zaměřené a vychází z potřeb školy i jednotlivých učitelů. Ředitelka školy 
podporuje profesní růst pracovního týmu a vytváří podmínky pro další vzdělávání.  

 
g. Spoluúčast rodičů na výchovně-vzdělávacím procesu 
 
Vstup dítěte do mateřské školy s sebou přináší ze strany rodičů řadu obav, proto je důležité, 
aby rodina navázala s učitelkami vztah založený na vzájemné důvěře. Důraz klademe zejména 
na úzkou spolupráci v období adaptace dítěte, ještě před začátkem školního roku pořádáme 
informační setkání s rodiči, abychom se vzájemně poznali a dozvěděli se základní informace o 
nově nastupujících dětech. Dále jsou rodiče informováni o dění ve školce prostřednictvím 
nástěnek, internetových stránek či komunikací s učitelkami. 
Rodiče mají možnost vyjádřit své požadavky, přání, připomínky náměty a názory k činnosti MŠ, 
podílejí se i na hodnocení práce MŠ. 
Rodiče jsou zváni k účasti na mnohých akcích pořádaných MŠ. K těm již tradičním patří: 

 
➢ tvořivá odpoledne pro děti a rodiče 

➢ cvičení rodičů a dětí 
➢ zahradní slavnost 
➢ vánoční slavnost, besídky 

 
Rodiče mohou vstoupit do mateřské školy kdykoli, mohou si popovídat s učitelkou, získávat 
informace o svém dítěti. 
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V. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

  
Filosofie školy, hlavní myšlenky ŠVP, přístupy, formy a metody práce 

 
K vytvoření kurikula naší mateřské školy nás vede snaha „jít s dobou“, připravit dítě na svět, 
který se neustále mění. Pro dobu, ve které žijeme, je charakteristický rychlý rozvoj techniky, 
jsme obklopeni množstvím zboží, reklam, televizních pořadů, převažuje konzumní způsob 
života, upřednostňují se spíše hodnoty materiální než duchovní. Z toho vyplývá přecenění 
materiálních statků, roste bezohlednost a odcizení mezi lidmi. 
Kromě nepřeberného množství možností a příležitostí, které dnešní doba dětem a mladým 
lidem přináší je tu i celá řada rizik, k těm nejzásadnějším pak patří problematika závislosti na 
drogách a alkoholu. Jelikož považujeme za velmi podstatné seznamovat děti s těmito riziky od 
raného věku, zařazujeme do naší činnosti také preventivní opatření, těmi jsou zejména besedy 
a spolupráce s pracovníky složek bezpečnosti atd. 
Dalším významným bodem, který charakterizuje naši činnost, je důraz na pohybové vyžití dětí. 
Vzhledem k snížení tělesné aktivity dětí v dnešní době a k následným obtížím – zejména 
zdravotním, jakými jsou problémy s obezitou, se správným držením těla apod., ke kterým tento 
pokles pohybu vede, chápeme prostředí mateřské školy jako místo a období v životě dítěte 
s jedinečnou možností, aby se pohyb stal běžnou součástí denního režimu dítěte, aby si na něj 
dítě navyklo, pohyb mělo rádo, samo bylo aktivní a aby se pohyb stal určitou základnou 
zdravého životního stylu, kterou si dítě odnese i do dalšího života…. Prostředí naší MŠ 
umožňuje dětem všestranné pohybové vyžití, přispívá k tomu i menší tělocvična přímo 
v budově MŠ a dále pak možnost využívat plně vybavenou tělocvičnu základní školy. 
Snažíme se vytvořit dětem takové prostředí, ve kterém se budou cítit bezpečně, usilujeme o 
to, aby každé dítě zažívalo pocity úspěchu, aby si našlo přátele a začlenilo se do kolektivu, aby 
bylo období docházky dítěte do MŠ obdobím, na které budou rádi vzpomínat děti i jejich rodiče. 
Pro naplnění našich cílů využíváme zejména kooperativního učení a prožitkového učení hrou 
a činností dětí – zastáváme názor, že to, co si děti mohou vyzkoušet, si zapamatují a pochopí 
daleko lépe a snáze. Vše se tak snažíme zakládat na přímých zážitcích dětí, usilujeme o 
podporu a rozvoj přirozené zvídavosti dětí, o radostný prožitek z učení a osvojování si nových 
poznatků a dovedností. 
Využíváme situačního učení, snažíme se vycházet z aktuálního dění a zúročit zajímavé situace 
v životě dětí. V rámci možností pak uplatňujeme metodu přirozeného důsledku, usilujeme o 
to, aby si děti uvědomovaly, že veškeré jejich jednání a konání má důsledky, kterými ovlivňují 
nejenom sebe, ale i své okolí.  Vždy se snažíme vyzdvihnout i malý pokrok každého dítěte. 
Zařazujeme volné i řízené činnosti, které jsou vyvážené. Vytváříme podnětné prostředí, ve 
kterém bude mít každé dítě příležitost porozumět a poznávat samo sebe i vše kolem. 
Vzdělávání přizpůsobujeme potřebám dětí, při plánování vycházíme i z podnětů a nápadů dětí. 
Při práci je každému dítěti poskytována taková pomoc, kterou potřebuje. 
Snažíme se o to být dětem co nejlepšími vzory a jít jim příkladem. 
 
 
Prostřednictvím výše uvedeného pak usilujeme o naplňování rámcových cílů, které jsou 
v souladu s RVP PV: 
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➢ Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 
➢ Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 
➢ Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí     
 

Tyto cíle směřují k utváření základů klíčových kompetencí, neboť zasahuje-li vzdělávání 

zároveň oblast poznatků, hodnot a postojů, získává dítě dovednosti dokonalejší a prakticky 

využitelnější. V předškolním věku dítěte jsou vytvářeny základy klíčových kompetencí, sice 

elementární, avšak důležité a významné nejen z hlediska přípravy dítěte pro započetí 

systematického vzdělávání. 

Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence, 

ke kterým směřujeme: 

 

➢ kompetence k učení 

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

o uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení 
o má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě 

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

o 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 

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

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

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

 

➢ kompetence k řešení problémů 

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

o 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 

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



Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny 
Nám. Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny, okr. Most 

 

 

12 

 

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

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

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

o 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 

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

➢ kompetence komunikativní 

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

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

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

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

o ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 
o průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší 

komunikaci s okolím 
o dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně 

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

elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku 
 

➢ kompetence sociální a personální 

o samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 
o uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky 
o projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, 

rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a 
lhostejnost 

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

o napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází 
ve svém okolí 
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o spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné 
povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim 

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

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

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

 

➢ kompetence činnostní a občanské 

o učí se svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat 
o dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky 
o odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže   měnit   

cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem 
o chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí 

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

odpovědně; váží si práce i úsilí druhých 
o zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění 
o 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 

o 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 

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

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

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

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

na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 
 

VI. VZDĚLÁVACÍ OBSAH 

 
Celoroční vzdělávací projekt nese název „S Kateřinkou pojď si hrát, barevný svět poznávat“. 
Vzdělávací projekt, který je rozdělen do čtyř integrovaných bloků s podtématy, která se mohou 
průběžně měnit. Využívá fenologického uspořádání a vychází tak z přirozených změn v přírodě 
i lidské společnosti. Jednotícím prvkem celého projektu je nově holčička Kateřinka a krtek s 
kamarády, kteří děti provází po celý rok, prožívají s holčičkou a krtkovými kamarády veškerá 
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dobrodružství, jsou dětem pomocníky, ale občas také vyvedou nějakou neplechu, kterou jim 
děti pomohou napravit. 
  

Název ŠVP pro PV: „S Kateřinkou pojď si hrát, barevný svět poznávat“ 
 

 Motto: „S Kateřinkou krok za krokem, projdeme si celým rokem“ 

 
 

I. INTEGROVANÝ BLOK „Kateřinko, pojď si hrát, podzim s námi poznávat“  
 

První část bloku je zaměřena zejména na plynulé začlenění nově nastupujících dětí do stáva-

jícího kolektivu a na bezproblémový vstup do školky i u dětí, které už MŠ navštěvovaly v mi-

nulosti. Je akcentována práce na upevnění pozitivních vazeb vzájemně mezi dětmi a mezi 

dětmi a učitelkou. 

Cílem prvního integrovaného bloku je naučit se poznávat svoji značku, umět pozdravit i roz-

loučit se, poprosit a poděkovat. Naučit se základy hygieny (samostatně umývat ruce, používat 

toaletu, používat kapesník), svlékat a oblékat se, obouvat, uklízet hračky po skončení hry, 

používat lžíci a příbor atd. Společně vytvořit a naučit se dodržovat pravidla třídy.  

Dalším cílem je seznámit děti s charakteristickými znaky podzimu, naučit se poznávat jednot-

livé druhy ovoce a zeleniny, seznámit se s prací na zahradě, pracovat s barvami a přírodninami. 

Délka realizace bloku: přibližně tři měsíce (září - listopad)  
 
Dílčí části: 

 

➢ poznáváme naši školku 
➢ dračí rojení 
➢ barvy podzimu 

 
DÍTĚ A JEHO TĚLO 
Dílčí vzdělávací cíle: 

- uvědomění si vlastního těla 
- rozvoj pohybových dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky  
- rozvoj samostatnosti při stolování, osobní hygieně a sebeobsluze v oblékání 
- rozvoj a užívání všech smyslů 

 
Vzdělávací nabídka:  

- lokomoční pohybové činnosti (napodobování pohybů zvířat - chůze, běh, skoky a  
skoky, lezení) nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě)     
a jiné činnosti (základní gymnastika)  

- jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, 
    oblékání 

- příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření 
       zdravých životních návyků 
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- smyslové hry s plody zahrady, pole, lesa a psychomotorické hry  
 

Očekávané výstupy:  
- zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci ve známém prostředí 
- zachovávat správné držení těla  
- rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí  
- zvládat sebeobsluhu (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, oblékat 

se, svlékat se a obouvat) 
- zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, ukli-

dit si po sobě 
- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 

 
DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 
Dílčí vzdělávací cíle: 

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslou-
chání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, 
vyjadřování) 

- rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu 
- rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) 
- posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) 
- vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj 

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

identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 
- získání relativní citové samostatnosti 
- rozvoj schopnosti sebeovládání 
- rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat 
- rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky 

vyjádřit 
 
Vzdělávací nabídka 

- artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální čin-
nosti 

- společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, 
příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fan-
tazie, sdělování slyšeného druhým apod.) 

- komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv 
- samostatný slovní projev na určité téma 
- poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových pohádek či 

příběhů 
- vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo shlédlo 
- přednes, recitace, dramatizace, zpěv 
- spontánní hra, volné hry 
- námětové hry a činnosti 
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- smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, 
zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. 

- hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii 
- hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru a rovině 
- činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu 
- činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte 
- příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání 
- cvičení organizačních dovedností 
- sledování pohádek a příběhů obohacující citový život dítěte 
- cvičení v projevování citů, v sebekontrole a v sebeovládání 
- hry na téma přátelství 

 
Očekávané výstupy 

- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 
- pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 
- vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve 

vhodně zformulovaných větách 
- vést rozhovory 
- domluvit se slovy i gesty, improvizovat 
- porozumět slyšenému 
- naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnou 

jednoduchou dramatickou úlohu apod.) 
- učit se nová slova a aktivně je používat 
- sledovat a vyprávět pohádku, příběh 
- popsat situaci 
- záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornosti 
- poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 
- přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit 
- postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 
- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 
- odloučit se na určitou dobu od rodičů, blízkých, být aktivní i bez jejich opory 
- uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je 
- rozhodovat o svých činnostech 
- ve známých a opakujících se situacích ovládat svoje city 
- vyjádřit souhlas i nesouhlas 
- uvědomovat si své silné i slabé stránky 
- prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 
- vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 
- respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla 
- zorganizovat hru 
- být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 
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DÍTĚ A TEN DRUHÝ 
Dílčí vzdělávací cíle: 

- seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému 
- osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazo-

vání a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 
- posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské 

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

 
Vzdělávací nabídka: 

- běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospě-
lým 

- společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření 
- společná setkání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému 
- aktivity podporující sbližování dětí 
- činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupo-

dílení se na jejich tvorbě 
- hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se 

s ním, půjčit hračku, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod. 
- činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije - mateřská 

škola (prostředí, vztahy mezi dětmi a dospělými, kamarádi) 
- četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením 

 
 
Očekávané výstupy 

- navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komuni-
kovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho 

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

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

- chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vy-
padá, jinak se chová, něco jiného umí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti 
jsou přirozené 

- vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohledu-
plně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabíd-
nout mu pomoc apod.) 
 

DÍTĚ A SPOLEČNOST 
Dílčí vzdělávací cíle: 

- poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 
sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace 
obvyklým v tomto prostředí 
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- rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj 
schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se 
přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny 

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

- vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a 
umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 

- rozvoj společenského i estetického vkusu 
 
Vzdělávací nabídka: 

- aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy 
- běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 
- spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě 
- 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, pří-
běhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének) 

- setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateř-
skou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst 

- aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tole-
rance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, pravda, upřímnost, otevřenost 
apod.) v jednání lidí 

- 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 běž-
nými v jeho kulturním prostředí apod.) 
 

Očekávané výstupy: 
- adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i 

jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich 
a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, 
spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí po-
hody 

- porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých 
- začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlast-

nosti, schopnosti a dovednosti 
- uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými 

i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo 
až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn 
apod.) 

- chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez před-
sudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí 
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- dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair play 
- zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých vý-

tvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit 
z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) 

 
DÍTĚ A SVĚT 
Dílčí vzdělávací cíle: 

- seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije 
- rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

 
Vzdělávací nabídka: 

- přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, kulturních akcí, okolní pří-
rody, vycházky do okolí, výlety 

- aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci 
- sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé 
- přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a 

změn v přírodě (živá i neživá příroda, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, kra-
jina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období) 

 
 
Očekávané výstupy: 

- orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v bu-
dově mateřské školy, v blízkém okolí) 

- porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, že s těmito změnami je třeba v ži-
votě počítat, přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské 
škole 

- zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace, 
které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na 
veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.) 

- všímat si změn a dění v nejbližším okolí 
 
 

II.INTEGROVANÝ BLOK – „Zimní hrátky s Kateřinkou“ 
 

Hlavním záměrem je seznámit děti s vánočními zvyky a tradicemi, uvědomování si významu 

rodiny, umět prožívat radost v rodinném kruhu. Naučit se koledu, radostně prožívat vánoční 

atmosféru, vyrobit dárek pro své blízké, obohacovat citový život dětí pohádkami a příběhy. 

Také znát charakteristické znaky zimy, vědět, jak se oblékat a chránit před nachlazením. 

Užívat si sněhové nadílky a radovánek se sněhem, seznámit děti se zimními sporty. Ve spo-

lupráci s revírníkem prohlubovat u dětí kladný vztah k přírodě a starat se v zimě o lesní zvěř. 

 
Délka realizace bloku: přibližně tři měsíce (prosinec - únor). 
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Dílčí části: 
➢ Co to cinká za vrátky 
➢ Sněhové hrátky 
➢ Zdraví 

 
DÍTĚ A JEHO TĚLO 
Dílčí vzdělávací cíle: 

- rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné 
motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka) 

- osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě 
- vytváření návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 

 
Vzdělávací nabídka 

- zdravotně zaměřené činnosti – dechová, relaxační, protahovací a uvolňovací cvičení 
hudební a hudebně pohybové hry a činnosti  

- lokomoční i nelokomoční pohybové a jiné činnosti (zimní sporty) 
- činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí 
- činnosti směřující k prevenci úrazů, nemoci, nezdravých návyků a závislostí 

 
Očekávané výstupy 

- koordinovat lokomocí a další polohy a pohyby těla – sladit pohyb s rytmem a hud-
bou 

- uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky 
- pojmenovávat části těla, některé orgány a jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho 

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

zdravé výživy 
- chovat se tak, aby dítě neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svoji ani druhých dětí  
- zvládat pohyb v různém prostředí (překonání překážek, pohybovat se na sněhu a 

ledu, pohybovat se ve skupině dětí 
 
DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 
Dílčí vzdělávací cíle 

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslou-
chání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, 
vyjadřování) 

- rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného pro-
jevu 

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

- rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření 
- vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení 
- rozvoj schopnosti sebeovládání 
- rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat 
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- rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a pro-
žitky vyjádřit 

- rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání 
 
Vzdělávací nabídka 

- samostatný slovní projev na určité téma 
- komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv 
- artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální 

činnosti 
- společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace 
- poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových pohádek a 

příběhů 
- přednes, recitace, dramatizace, zpěv 
- vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo 
- námětové hry a činnosti 
- spontánní a volné hry a experimenty 
- smyslové hry, činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a 

sluchové paměti 
- hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii 
- řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých variant a možností 
- hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru a rovině 
- příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání 
- cvičení organizačních dovedností 
- spontánní hra 
- estetické a tvůrčí aktivity 
- sledování pohádek a příběhů obohacující citový život dítěte 

 
Očekávané výstupy 

- pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 
- vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve 

vhodně zformulovaných větách 
- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči 
- porozumět slyšenému 
- vést rozhovor 
- formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat 
- naučit se zpaměti krátké texty (říkanky, písničky, pohádky, jednoduchá dramatizace) 
- popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 
- chápat slovní vtip a humor 
- sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky 
- utvořit jednoduchý rým 
- poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 
- záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornosti 
- vědomě využívat všech smyslů 
- vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci 
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- postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 
- naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit 
- řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně 
- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 
- rozhodovat o svých činnostech 
- ve známých a opakujících se situacích ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své 

chování 
- uvědomovat si své možnosti i limity 
- prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 
- vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 
- zorganizovat hru 
- respektovat a dodržovat předem vyjasněná a dohodnutá pravidla 
- těšit se z hezkých a příjemných zážitků 
- zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybo-

vou či dramatickou improvizací apod.) 
 
DÍTĚ A TEN DRUHÝ 
Dílčí vzdělávací cíle 

- seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému 
- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) 

 
Vzdělávací nabídka 

- běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospě-
lým 

- sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohy-
bové hry, výtvarné hry a etudy 

- společná setkání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému 
- aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, 

vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.) 
- činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolu-

podílení se na jejich tvorbě 
- 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 

 
Očekávané výstupy 

- navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komu-
nikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho 

- porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 
- spolupracovat s ostatními 
- dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití 
- dodržovat herní pravidla 
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DÍTĚ A SPOLEČNOST 
Dílčí vzdělávací cíle 

- rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), 
přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a 
přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané 

- vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 
- rozvoj společenského i estetického vkusu 

 
Vzdělávací nabídka 

- běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 
- spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve 

třídě 
- přípravy a realizace společenských zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci 

zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.) 
- aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku a mravní hodnoty v jednání lidí 
- receptivní slovesné, literární výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, pří-

běhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének) 
- aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost 

 kultur 
 
Očekávané výstupy 

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

- vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení      
- dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair play  
- zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, 

s knížkami, s penězi apod. 
- vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem lite-

rární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky  
- vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat 

základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jed-
noduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus 

 
DÍTĚ A SVĚT 
Dílčí vzdělávací cíle 

- osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností 
péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte 
před jeho nebezpečnými vlivy 

 
Vzdělávací nabídka 

- kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vy-
právění, poslech, objevování) 

- poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se 
chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se 
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zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty a 
jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětr-
nostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím) 

 
Očekávané výstupy: 

- uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, mít povědomí o 
tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě po-
třeby obrátit o pomoc 

 
III . INTEGROVANÝ BLOK - Jaro už nás zase volá: „Kateřinko Hola! Hola! 
 
 
Cílem tohoto integrovaného bloku je seznámit děti se svátky jara, s jejich charakteristickými znaky i 

se změnami v přírodě. Umět správně pojmenovat a přiřadit mláďata, poznat některé druhy rostlin, 

připomenout jarní tradice spojené s Velikonocemi a vynášení Morany, Den Země a úklid v okolí 

MŠ. Zahrada nabídne činnosti spojené s pohybem a experimentováním. Poslech zvuků v přírodě, 

hry na badatele a ochranáře, vnímání změn počasí, přinese celkový environmentální rozvoj dítěte.  

U předškoláků se  intenzivněji zaměřit na přípravu pro vstup do ZŠ. 

 

 Délka realizace bloku: tři měsíce (březen-květen) 
 

 
Očekávané výstupy: 

- ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem  
- vnímat a rozlišovat svět svými smysly – vnímat různorodost barev 
- ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s grafickým a vý-

tvarným materiálem, např. tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, 
zacházet s jednoduchými hudebními nástroji 

- mít povědomí o některých způsobech ochrany a osobního zdraví a bezpečí 
- zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (udržovat pořádek, zvládat jednodu-

ché úklidové práce, práce na zahradě 
- zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami a pomůckami 

 
 
 

 
DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 
Dílčí vzdělávací cíle 

- osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj 
zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, 
hudební, pohybové, dramatické) 
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- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslou-
chání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, 
vyjadřování) 

- rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názor-
ného myšlení k myšlení slovně-logickému, rozvoj paměti a pozornosti, přechod od be-
zděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie 

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

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

- vytváření základů pro práci s informacemi 
- rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a city plně prožívat 
- rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky 

vyjádřit 
- rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

 
Vzdělávací nabídka 

- hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, ožívání gest 
- prohlížení a „čtení“ knížek 
- grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen 
- činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časo-

pisy, knihy, audiovizuální technika) 
- artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, slovní hádanky, vokální činnosti 
- samostatný slovní projev na určité téma 
- poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových pohádek a 

příběhů 
- přednes, recitace, dramatizace, zpěv 
- vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo 
- přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, 

rozhovor o výsledku pozorování 
- motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností 
- konkrétní manipulace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porov-

návání 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 
- 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 (pís-
mena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce) 

- hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i rovině 
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- činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými po-
jmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství 
apod.) 

- činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, vy-
jadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení 

- sledování pohádek a příběhů obohacující citový život dítěte 
- hry na téma rodiny, přátelství 
- výlety do okolí 
- dramatické činnosti, mimické vyjadřování nálad 
- činnosti vedoucí k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních 

 
Očekávané výstupy 

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

- poznat napsané své jméno 
- poznat některá písmena, číslice, popř. slova 
- sledovat očima zleva doprava 
- rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, ozna-

čení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci 
- poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma 
- sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 
- popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 
- sledovat a vyprávět pohádku, příběh 
- naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky) 
- učit se nová slova a aktivně je používat 
- pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 
- přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit 
- zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné 

znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteris-
tické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi) 

- vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení 
- postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 
- chápat základní číselné a matematické pojmy (porovnávat, uspořádat a třídit soubory 

předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, 
chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, méně, stejně, první, po-
slední apod.) 

- naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit 
- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, vý-

tvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 
- rozhodovat o svých činnostech 
- uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je 
- vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, ne-

bezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zaká-
zaných činnostech apod. 
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- přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hod-
notit svoje osobní pokroky 

- prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 
- uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky, rozlišovat citové projevy v dů-

věrném (rodinném) a cizím prostředí 
- být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 
- těšit se z příjemných a hezkých zážitků, z přírodních a kulturních krás i setkávání se s 

uměním 
- zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou 

či dramatickou improvizací apod.) 
 
DÍTĚ A TEN DRUHÝ 
Dílčí vzdělávací cíle 

- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) 
- rozvoj kooperativních dovedností 

 
Vzdělávací nabídka 

- sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohy-
bové hry, výtvarné hry a etudy 

- kooperativní činnosti ve dvojicích a skupinkách 
- aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy 

mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří 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 zví-
řat) - mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi a 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 

 
Očekávané výstupy 

- spolupracovat s ostatními 
- dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití 
- dodržovat herní pravidla 
- respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit 

si úkol s jiným dítětem apod. 
 
DÍTĚ A SPOLEČNOST 
Dílčí vzdělávací cíle 

- rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), 
přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a při-
jímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané 

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

- vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a 
umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 
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- rozvoj společenského i estetického vkusu 
 
Vzdělávací nabídka 

- běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 
- různorodé společenské hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, kon-

struktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich prů-
běhu i výsledcích 

- tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, 
dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyja-
dřování a tříbení vkusu 

- receptivní slovesné, literární výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, pří-
běhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének) 

- hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, ro-
dič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role) a osvojování si rolí, do nichž se 
dítě přirozeně dostává 

- praktické činnosti a hry 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 pomůckami a nástroji, provádění 
jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.) 

- aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost 
kultur 
 

Očekávané výstupy 
- uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými 

i s dětmi 
- pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, 

podle které je třeba se chovat 
- utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, 

co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle 
této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti) 

- chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez před-
sudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí 

- dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair play 
- uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat ne-

očekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých, odmítat spo-
lečensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agre-
sivitu) chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům (vyhý-
bat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají) 

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

- zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých vý-
tvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit 
z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) 
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DÍTĚ A SVĚT 
Dílčí vzdělávací cíle 

- vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém pro-
středí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

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

- pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšo-
vat, ale také poškozovat a ničit 

- rozvoj úcty k životu, ve všech jeho formách 
 

Vzdělávací nabídka 
- vnímat svět, že má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a růz-

norodý 
- pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů 

(les, louka, rybník apod.) 
- ekologicky motivované herní aktivity 
- smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní 

činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní pro-
středí, školní zahradu a blízké okolí 

- využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte 
k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi a naší republice 

- hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, 
kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých dal-
ších situacích, které mohou nastat 
 

Očekávané výstupy 
- mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si, že způso-

bem, jaký se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní pro-
středí 

- rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mo-
hou poškozovat, všímat si nepořádku a škod, upozornit na ně 

- pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhod-
ným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit 
přírodu v okolí, živé tvory apod.) 

 
 
IV. INTEGROVANÝ BLOK „ Za našimi vrátky, čekají nás letní hrátky“ 
 
Cílem je poznávat charakteristické znaky léta, dopravní prostředky, těšit se z nových po-

znatků a zážitků, prožívat radost s rodinou i kamarády a také připravit děti na možná rizika 

spojená s prázdninovým cestováním, pobytem v jiném prostředí (výlety, dovolené), se-

tkávání s neznámými lidmi, atd.  Vědět, na koho a jak se obrátit o pomoc. Činnosti jsou  
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v tomto bloku jdou směřovány ven, do přírody (lesa) a na školní zahradu. Děti tak mají 

větší prostor pro rozvoj svých pohybových dovedností, psychické i fyzické zdatnosti 

 

Délka realizace bloku: přibližně tři měsíc (červen-srpen) 
 
DÍTĚ A TĚLO 
Dílčí cíle 

- osvojení si praktických dovedností přiměřených věku dítěte  
- osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní po-

hody 
 
Vzdělávací nabídka 

- lokomoční i nelokomoční pohybové a jiné činnosti (turistika, letní sporty, míčové 
hry aj.)  

- činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním 
- činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí 
- aktivity a příležitosti směřující k prevenci úrazů při hrách, letních sportech 

 
Očekávané výstupy 

- zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci v různém prostředí 
(házet a chytat míč, užívat různá náčiní) 

- vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle po-
kynu 

- pečovat o svou čistotu a zdraví – prevence úrazů při letních hrách 
- ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty 

denní potřeby, s drobnými pomůckami, náčiním a materiálem) 
- zacházet s běžnými předměty denní potřeby, sportovním náčiním 

 
DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 
Dílčí vzdělávací cíle 

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

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslou-
chání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního pro-
jevu, vyjadřování) 

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

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

- získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 
- rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a 

prožitky vyjádřit 
- rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a city plně prožívat 
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Vzdělávací nabídka 

- artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, slovní hádanky a vokální činnosti 
- společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zá-

žitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle 
vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.) 

- komentování zážitků a aktivity 
- samostatný slovní projev na určité téma 
- přednes, recitace, dramatizace, zpěv 
- spontánní hra, námětové hry a činnosti 
- hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kogni-

tivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity) 
- řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností i variant 
- činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (pís-

mena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce) 
- hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru a v rovině 
- činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, 

běžnými proměnami a vývojem 
- cvičení organizačních dovedností 
- činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, 

vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení 
- cvičení v projevování citů, v sebekontrole a v sebeovládání 
- výlety do okolí 
- dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v 

různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, váž-
nost apod.) 

- činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních 
 
Očekávané výstupy 

- pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 
- vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve 

vhodně zformulovaných větách 
- domluvit se slovy i gesty, improvizovat 
- učit se nová slova a aktivně je používat 
- naučit se zpaměti krátké texty 
- sledovat a vyprávět příběh, pohádku 
- popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 
- chápat slovní vtip a humor 
- sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 
- utvořit jednoduchý rým 
- poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma, antonyma 
- rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu i jejich komunika-

tivní funkci 
- sledovat očima zleva doprava 
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- poznat některá číslice, písmena, popř, slova 
- poznat napsané své jméno 
- poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 
- postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 
- chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvis-

losti a podle potřeby je prakticky využívat 
- chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, 

vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, 
jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se ori-
entovat v čase 

- naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit 
- řešit problémy, situace a úkoly, myslet kreativně, předkládat „nápady“ 
- nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 
- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech i ve slovních výpo-

vědích k nim 
- ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje 

city a přizpůsobovat jim své chování 
- vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují, odmítnout se 

podílet na nedovolených či zakázaných činnostech apod. 
- uvědomovat si své možnosti i limity 
- prožívat radost ze zvládnutého, poznaného 
- zorganizovat hru 
- být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 
- těšit se z příjemných a hezkých zážitků, z přírodních i kulturních krás 
- zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybo-

vou či dramatickou improvizací apod.) 
 
DÍTĚ A TEN DRUHÝ 
Dílčí vzdělávací cíle 

- rozvoj kooperativních dovedností 
- vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, při-

způsobivosti apod.) 
 
Vzdělávací nabídka 

- kooperativní činnosti ve dvojicích a skupinkách 
- hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat 
      druhého 
- 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 

 
Očekávané výstupy 

- navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, ko-
munikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho 

- dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití 
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- dodržovat herní pravidla 
- chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vy-

padá, jinak se chová, něco jiného umí apod.), že osobní, resp. osobnostní odliš-
nosti jsou přirozené 

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

- uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajo-
vat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat 
kompromisy, řešit konflikt dohodou 
 

DÍTĚ A SPOLEČNOST 
Dílčí vzdělávací cíle 

- vytvoření podvědomí o existenci ostatních kultur a národností 
- rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, roz-

voj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a ak-
tivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny 

- rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet 
se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vní-
mat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané 

- vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 
 
Vzdělávací nabídka 

- běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 
- různorodé společenské hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, kon-

struktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich 
průběhu i výsledcích 

- přípravy a realizace společenských zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti 
v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.) 

- receptivní slovesné, literární výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, 
příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scé-
nek) 

- setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo ma-
teřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro před-
školní dítě 

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

- aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost 
kultur 

 
Očekávané výstupy 

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

- chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé 
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- vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v 
jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí) 

- utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských nor-
mách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích 
se podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti) 

- dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair play 
- zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, 

s knížkami, s penězi apod. 
- vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem lite-

rární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zají-
mavé, co je zaujalo 

- zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých 
výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, 
tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) 

- vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat 
základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet 
s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus) 
 

DÍTĚ A SVĚT 
Dílčí vzdělávací cíle 

- poznávaní jiných kultur 
- vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou příro-

dou, lidmi, společností, planetou Zemí 
 
Vzdělávací nabídka 

- práce s literárními texty s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších 
médií 

- praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i 
umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkuše-
nosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různým mate-
riálem a surovinami) 

- praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se 
kterými se dítě běžně setkává 

 
Očekávané výstupy 

- vnímat svět, že má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a 
různorodý – jak svět přírody, tak svět lidí (mít elementární povědomí o existenci 
různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.) 

- osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro 
ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další 
učení 

- mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém 
prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických 
ukázek v okolí dítěte 
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VII. EVALUAČNÍ SYSTÉM 

 
Díky systematickému vyhodnocování výchovně vzdělávacího procesu, situací a podmínek 
v naší MŠ, získáváme zpětnou vazbu, která nám ukazuje kvalitu naší práce. Tento hodnotící 
proces probíhá dle předem připraveného plánu. Cílem evaluačního procesu je zlepšování 
veškeré naší činnosti. 
 
a. Prostředky evaluace 

• průběžné sledování a hodnocení respektování podmínek (materiálních, hygienických, 
personálních, podmínek vhodné psychohygieny, organizace a provozu školy a 
podmínek k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí) - zápisy do knihy oprav, do 
zprávy BOZP, do hospitačních zápisů 

• vytvořit podmínky pro setkávání, společné plánování a hodnocení učitelů ve třídě 
• společné akce s rodiči a dětmi (schůzky, výlety, besídky) společně pro celou školu 
• pedagogické rady 4x ročně 
• metodická sdružení – dle potřeby 
• provozní porady min. 1 x ročně (popř. dle potřeby a situace) 
• příležitostná setkání při oslavách a jubileích 
• dotazníky a ankety 
• průběžná kontrola realizace hodnocení dětí a vedení diagnostických záznamů, řešení 

problematiky na pedagogických poradách 
• sledování a hodnocení spolupráce školy s ostatními institucemi a odborníky 
• kontroly dodržování vnitřních norem školy, pracovního a organizačního řádu školy a 

plnění pracovní náplně 
• individuální rozhovory s rodiči – průběžně, dle potřeby 

 
b.         Techniky a metody evaluace 

•  pozorování, opakované pozorování 
•  rozhovor s dítětem, rozhovor s rodiči, konzultace s ostatními odborníky 
•  diskuse 
•  rozbor herních aktivit dítěte 
•  rozbor procesu učení (vhodné využití didaktických her a testů) 
•  rozbor jazykových projevů (úroveň komunikace) 
•  rozbor, analýza prací - výtvorů dítěte (např. kresby, pracovních výrobků apod.) 
•  analýza vlastní pedagogické aktivity 
•  každodenní zápisy do třídní knihy 
•  evaluace uplynulého tematického celku a posun pro celky další (součást celoročního 

plánu práce) 
•  písemné záznamy individuálních pokroků každého dítěte – jednotliví učitelé 
•  společné hodnocení vybraných témat 
•  závěrečné hodnocení ŠVP a úprava podle vzniklých požadavků – ředitelka a učitelé 
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•  poradenský servis – konzultace, nabídky odborné literatury – průběžně 
•  na třídních schůzkách – formou diskuse (prostor k námětům, připomínkám) min. 1x 

ročně 
 

c.          Hodnocení ŠVP PV a naplňování jeho cílů 
• Hodnocení provádí ředitel školy a učitelé MŠ průběžně na pedagogických poradách a 

v evaluacích TVP 
 

d.         Hodnocení podmínek vzdělávání 
• Jedná se především o hodnocení materiálních, psychosociálních a organizačních 

podmínek školy 
• Hodnocení provádí ředitel školy, učitelky MŠ a to průběžně, dle aktuální potřeby 
• Výsledky hodnocení a další stanovené postupy a cíle jsou uvedeny v analýze činnosti 

školy 
• Integrované bloky hodnotí učitelky MŠ po jejich ukončení. Hodnotí, zda bylo 

dosaženo zamýšlených cílů, hodnotí spokojenost dětí s nabízenými aktivitami a 
celkový průběh a výsledky integrovaného bloku 
 

e.          Hodnocení učitelů 
• Provádí ředitel školy, a to především prostřednictvím rozhovorů, pozorování, 

hospitační činnosti, zpětnou vazbou od rodičů dětí 
• Hodnocení pak provádějí i učitelky MŠ navzájem, a to formou rozhovorů, pozorování 
• Ředitel školy sleduje při hodnocení učitelů tyto oblasti: 
• Plnění cílů ŠVP v souladu s filosofií MŠ 
• Vztah a přístup učitelek k dětem, respektování jejich práv a zájmů 
• Vystupování učitelek ve vztahu k rodičům 
• Vedení povinné dokumentace školy 
• Atmosféru školy 
• Pracovní soulad učitelek 
• Spokojenost dětí i rodičů 
• Úroveň spolupráce s rodiči, zřizovatelem i dalšími subjekty 

 
f. Sebehodnocení učitelů 

• Provádí každá z učitelek MŠ individuálně – rozborem své činnosti 
• Hodnocení probíhá průběžně, dle potřeby 
• Sebereflexe jednotlivých učitelů-průběžně - (porady. portfolia) 

 
g.         Hodnocení dětí, jejich vývoje a individuálních pokroků 

• Provádí jej učitelky MŠ, a to každá u dětí ve své skupině. 
• Děti nehodnotíme ve vztahu k určitým normám, ani mezi sebou, ale hodnotíme a  

 zaznamenáváme vždy individuální pokroky u každého dítěte. 
• Hodnocení dětí provádí učitelka nejčastěji dvakrát ročně (minimálně jednou). 
• Hlavními metodami pro hodnocení dětí jsou: pozorování, rozhovory, analýza produktů  

dětské činnosti, portfolia, rozbor herních aktivit dítěte, osobní anamnéza, atd. 
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Data získaná z výše uvedených metod učitelka vyhodnocuje a popisuje pokroky dítěte  
v těchto oblastech: 

• Hrubá a jemná motorika, grafomotorika 
• Komunikace, řeč, výslovnost 
• Lateralita 
• Smyslové vnímání, pozornost, paměť 
• Začlenění dítěte do kolektivu 
• Prosociální chování, navazování vztahů 
• Sebeobsluha a praktické dovednosti 

 
h.         Evaluace řízení MŠ 

• Kvalita personální práce (průběžná kontrola) - hospitace vedoucího učitele (ředitele 

školy) ve všech třídách – min. 2 x ročně-zodpovídá ředitelka školy 

• Hodnocení dokumentace – průběžně – zodpovídá ředitelka školy 

• Další vzdělávání pracovníků – min. 1 x ročně – zodpovídá ředitelka školy 

• Systém hodnocení pracovníků – průběžně – zodpovídá ředitelka školy 

 

 


