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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název školy:

Mateřská škola, Hořice, Husova 2166

Adresa školy:

Husova 2166, 508 01 Hořice

Právní forma:

příspěvková organizace

IČO:

70 188 921

Identifikátor zařízení:

600 092 054

IZO MŠ:

107 583 267

IZO ŠJ:

102 818 908

E – mail:

mshusova@horice.org

Telefon:

493 624 096

Web:

www.ms-husova.cz

ID DS:

57wkrm7

Zřizovatel:

Město Hořice
náměstí Jiřího z Poděbrad 342
508 01 Hořice
IČ: 00271560, DIČ: CZ00271560

Ředitelka školy:

Bc. Martina Knapová

Zástupkyně ředitelky:

Petra Marková

Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání:
MÁME SMYSLŮ PĚT, POZNÁVÁME SVĚT
Zpracovatel programu:

Bc. Martina Knapová, ředitelka školy a pedagogický kolektiv MŠ

Kapacita školy:

94 dětí

Počet tříd:

5

Provoz MŠ:

06:15– 16:15 hod.
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2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Mateřská škola se nachází blízko centra, při hlavní ulici. Areál školy obklopuje rozlehlá zahrada
se vzrostlou zelení. Byla otevřena v roce 1973 jako závodní zařízení n. p. Mileta. Toto zařízení
mělo pouze jednu třídu, od roku 1977 byla rozšířena o další dvě třídy. V roce 1990 vznikla
logopedická třída a v roce 2000 speciální třída pro děti s kombinovanými vadami. V roce 2003
škola přešla do právní subjektivity.
V současné době je škola pětitřídní s kapacitou 94 dětí. Ve škole pracuje celkem 23 zaměstnanců.
Tři třídy jsou běžné a dvě speciální. V hlavní budově v prvním poschodí je umístěna 1. a 2. třída,
ředitelna, výdejna jídla, v přízemí speciální třída, místnost pro individuální práci, šatny dětí
a kuchyň, která je součástí školy. Ve vedlejší budově je třída pro předškolní děti, v přízemí se
nachází šatna, školní jídelna, výdejna, sociální zařízení, v patře je herna. Speciální třída pro děti
se souběžným postižením více vadami je umístěna v prvním patře bývalé polikliniky na adrese
Husova 321, která přímo sousedí se zahradou mateřské školy.
V roce 2015 prošla škola celkovou rekonstrukcí (výměna oken, sanační práce, oprava střech,
zateplení budov, fasáda). Škola je obklopena rozsáhlou zahradou, která je rozdělena do několika
zón (herní, edukační, poloveřejná, volnočasová, multifunkční sportovní). Za školou je zahrádka
s pěstebními truhlíky a ovocnými stromky. Zadní část tvoří herní krajina s pahorky, hradem,
motorickými prvky (zážitkové chodníčky, lana, zóna pro hry s přírodninami…). Atmosféru této
části dotvářejí dřevěné sochy a atypický altán. Součástí zahrady je multifunkční mlhoviště, které
slouží dětem k pohybovým a smyslovým hrám a v letních měsících k osvěžení. Ke hrám děti
využívají tři funkční pískoviště, dřevěné herní prvky, zahradní nábytek, kuchyňku
s příslušenstvím, plochu s brankami k míčovým hrám, svah k sáňkování a pekáčování. Stín
zahradě dodávají letité vzrostlé stromy.
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3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ
3.1 Věcné podmínky
Mateřská škola je umístěna ve třech budovách. Jedna z nich slouží pro tři třídy (dvě běžné
a jednu speciální) a školní jídelnu. Nacházejí se v ní herny propojené s třídami, dále prostory
vyčleněné pro individuální péči a pracovna ředitelky školy. Ve druhé budově je samostatně
umístěna další třída, která má kromě prostorné herny také místnost pro výtvarné činnosti
a jídelnu. Speciální třída pro děti se souběžným postižením více vadami využívá prostory
budovy, ve které sídlí i jiné instituce. Poskytuje prostorové i materiální zázemí nejen
pro rozmanité činnosti včetně hry, ale i pro provádění rehabilitace. Pro nadstandartní péči díky
sponzorům byla zřízena multismyslová relaxační místnost snoezelen. Součástí mateřské školy je
rozlehlá školní zahrada, dobře vybavená zařízením pro hru, pohybové, sportovní i výtvarné
činnosti. Má celoroční využití a je v dobrém technickém stavu.
Všechny třídy jsou vybaveny židlemi a stoly pro děti, které jsou výškově rozlišené a proměnlivě
sestavitelné, barevně odlišené dle tříd. Na třídách jsou kuchyňky, herní koutky, sestavy nábytku,
které slouží k ukládání hraček a pomůcek pro děti i p. učitelky. Na vedlejší budově je zařízený
„Malovánek“, který děti využívají k výtvarným a pracovním aktivitám. Speciální třída,
prostorově malá, je vybavena funkčním nábytkem, zásuvky na hračky jsou dostupně umístěné
a děti s nimi mohou snadno manipulovat. Místnost pro individuální péči je vybavena velkým
množstvím didaktických pomůcek. V dalších třídách slouží k ukládání hraček policové sestavy,
to dětem umožňuje otevřený přístup k hračkám. Bohatá materiální nabídka je vytvořena
v několika menších hernách ve speciální třídě pro děti se souběžným postižením více vadami.
Děti zde mají rehabilitační bazén s míčky, osvětlenou pískovnici, bazén na vodu a písek.
K vybavení patří i velké množství didaktických, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
(polohovatelné židle, houpačka, světelný panel, rotoped, masážní chodníček, balanční pomůcky,
hmatové a zvukové pomůcky…).
Prostředí mateřské školy je vyzdobené výtvarnými pracemi dětí a dekorativními doplňky, které
zhotovují učitelky a děti. Třídy jsou barevně sladěné, působí veselým dojmem. Nábytek je v nich
účelně uspořádaný. Mateřská škola je udržovaná v čistotě a pořádku, přispívá k rozvoji
estetického cítění dětí.
Všechny třídy mají dostatečnou zásobu učebních a didaktických pomůcek, hraček, výtvarných
i doplňkových materiálů a knih, včetně dětských encyklopedií. Vybavení je postupně doplňováno
i s ohledem na zdravotní postižení dětí. Mateřská škola má k dispozici hudební nástroje, digitální
pomůcky, audiovizuální techniku a rozmanité sportovní náčiní a nářadí, které je dokupováno
podle nejnovějších nabídek. Mezi vybavení školy patří počítače, notebooky, dotyková televize,
iPady, tablety, které jsou využívány k individuální práci a logopedickým hrám. K diagnostice dětí
škola využívá diagnostický nástroj iSophi. Škola disponuje kopírovacími stroji a výpočetní
technikou s připojením na internet.
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Záměry: dle finančních podmínek modernizovat prostředí mateřské školy
- pořídit nový nábytek do šaten, obnovovat hrací koutky
- doplňovat a modernizovat vybavení počítačové techniky (výukové programy pro děti
předškolního věku, tablety, dotyková televize, digitální pomůcky…)
- obnovovat herní prvky na školní zahradu
- průběžné doplňovat pomůcky pro výchovně vzdělávací proces (didaktické, kompenzační,
rehabilitační, pomůcky pro pohybové aktivity a polytechnické vzdělávání)

3.2 Životospráva
 dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava
 je zachována vhodná skladba jídelníčku
 děti mají k dispozici během dopoledne ovoce a zeleninu v uzavíratelných plastových
krabičkách (v sezóně i z vlastní zahrádky)
 je dodržován pitný režim na třídách i při pobytu venku dostatek tekutin
 mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly
 děti nejsou do jídla nuceny
 pobyt venku je přizpůsoben aktuálním povětrnostním podmínkám a ročnímu období,
převažují spontánní činnosti, na školní zahradě děti využívají dřevěné hrací prvky (vlak,
kolotoč, skluzavky, houpačky, domečky, mlhoviště, motorický chodníček, bar
s kuchyňkou) a různorodé sportovní náčiní
 odpolední odpočinek je přizpůsoben věku dětí, děti mohou jen odpočívat s hračkou
na lehátku, k odpočinku je využívána relaxační hudba, zpěv, čtení knížek, děti s nižší
potřebou spánku mohou využít klidových činností
Záměry:
- vést děti ke zdravému životnímu stylu
- vést děti k spontánnímu využívání pitného režimu
- využívat vypěstovanou zeleninu a bylinky pro potřeby školy
- co nejvíce zařazovat přirozené pohybové aktivity

3.3 Psychosociální podmínky







rodičům je kdykoliv umožněn vstup do třídy, zejména v adaptačním období dítěte
děti mají dostatek času k seznámení s prostředím MŠ, s pravidly chování a režimem dne
pedagogové respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování
děti nejsou neúměrně zatěžovány, dostává se jim jasných a srozumitelných pokynů
ve třídách jsou respektována vztahová pravidla, jakékoliv podceňování a zesměšňování
dětí je nepřípustné
vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života
7



ve vztazích mezi dospělými a dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance,
ohleduplnost, vzájemná pomoc a podpora

Záměry:
- respektovat vývojové a věkové zvláštnosti dětí
- vytvářet podmínky pro optimální rozvoj celkové osobnosti dítěte
- stavět na silných stránkách dítěte
- soustředit se na efektivní komunikaci
- upevňovat dodržování pravidel, vést děti ke vzájemné spolupráci

3.4 Organizace chodu školy
Provoz školy je ve třech budovách, ne vzájemně propojených. Provoz na 1. a 2. budově začíná
v 06:15 hod., končí v 16:15 hod. Na hlavní budově se děti scházejí ve třídě Paraplíčka, v době
od 07:00 do 07:30 hod. (podle služby učitelek) přecházejí do ostatních tříd. Rozcházení dětí
probíhá ve třídě Paraplíčka, kam v době od 14:30 do 15:30 hod. přicházejí děti z ostatních tříd
a děti z vedlejší budovy. Provoz ve speciální třídě Sluníčko (1. patro polikliniky) je od 07:00 hod.
do 15: 00 hod.

REŽIM DNE
Je flexibilní s ohledem na individuální možnosti dětí, na jejich zájem o činnosti a jejich potřeby.
Děti nacházejí potřebné zázemí, klid a bezpečí. Uvedené časy jsou orientační a mohou být
přizpůsobeny potřebám dětí, provozu MŠ.
1. TŘÍDA JABLÍČKA (děti 2 - 4 leté)
07:00 – 09:30 hod.
Dopolední blok pro spontánní aktivity a dětské hry, vycházející z přirozeného zájmu dětí,
pohybové a vzdělávací činnosti, které vedou formou vhodné motivace k možnosti
poznávat, přemýšlet a prožívat vše nové, ranní svačina, hygiena.
09:30 – 11:30 hod.
Pobyt venku.
11:30 – 14:00 hod.
Návrat z pobytu venku, hygiena, oběd, hygiena, odpolední klidové činnosti (odpočinek,
pohádka, prohlížení knížek, poslech hudby...).
14:00 – 15: 30 hod.
Svačina, odpolední hry a zábavné činnosti podle výběru dětí. Při pěkném počasí pobyt
8

venku
2. TŘÍDA PARAPLÍČKA (děti 4-5 leté)
06:15 – 09:40 hod.
Dopolední blok pro spontánní aktivity a dětské hry, vycházející z přirozeného zájmu dětí,
pohybové a vzdělávací činnosti, které vedou formou vhodné motivace k možnosti
poznávat, přemýšlet a prožívat vše nové, ranní svačina, hygiena.
09:40 – 11:40 hod.
Pobyt venku.
11:40 – 14:00 hod.
Návrat z pobytu venku, hygiena, oběd, hygiena, odpolední klidové činnosti (odpočinek,
pohádka, prohlížení knížek, poslech hudby…).
14: 00 – 16:15 hod.
Svačina, odpolední hry a zábavné činnosti podle výběru dětí. Při pěkném počasí pobyt
venku.
3. TŘÍDA TROJLÍSTEK (děti 5-6 leté a s OŠD)
06:15 – 09:50 hod.
Dopolední blok pro spontánní aktivity a dětské hry, vycházející z přirozeného zájmu dětí,
pohybové a vzdělávací činnosti, které vedou formou vhodné motivace k možnosti
poznávat, přemýšlet a prožívat vše nové, ranní svačina, hygiena.
09:50 – 11:50 hod.
Pobyt venku.
11:50 – 14:00 hod.
Návrat z pobytu venku, hygiena, oběd, hygiena, odpolední klidové činnosti (odpočinek,
pohádka, prohlížení knížek, poslech hudby…).
14:00 – 15:20 hod.
Svačina, odpolední hry a zábavné činnosti podle výběru dětí. Při pěkném počasí pobyt
venku.
15:20 – 15:30 hod.
Přechod na budovu č. 1- II. třída, hry a činnosti dle výběru, při pěkném počasí pobyt
venku.
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SPECIÁLNÍ TŘÍDA - POHÁDKA (věkově smíšená třída)
07:15 – 09:50 hod.
Dopolední blok pro spontánní aktivity a dětské hry, vycházející z přirozeného zájmu dětí,
individuální a skupinová práce zaměřená na rozvíjení motoriky a řeči, pohybové
a vzdělávací činnosti, které vedou formou vhodné motivace k možnosti poznávat,
přemýšlet a prožívat vše nové, ranní svačina, hygiena.
09:50 – 11:50 hod.
Pobyt venku.
11:50 – 14:00 hod.
Návrat z pobytu venku, hygiena, oběd, hygiena, odpolední klidové činnosti (odpočinek,
pohádka, prohlížení knížek, poslech hudby, individuální péče v oblasti potřeby
jednotlivých dětí...).
14:00 – 14:30 hod.
Svačina, odpolední hry a zábavné činnosti podle výběru dětí, hry zaměřené
na logopedickou prevenci. Při pěkném počasí pobyt venku.

SPECIÁLNÍ TŘÍDA PRO DĚTI SE SOUBĚŽNÝM POSTIŽENÍM VÍCE VADAMI SLUNÍČKO (věkově smíšená třída)
07:00 – 09:20 hod.
Dopolední blok pro spontánní aktivity a dětské hry, pohybové a vzdělávací činnosti –
rehabilitační, logopedické, ergoterapie, muzikoterapie, individuální péče, svačina,
hygiena.
09:20 – 11:20 hod.
Pobyt venku spojený s integrací, hygiena, oběd.
11:20 – 15:00 hod.
Hygiena, oběd, odpolední klidové činnosti (odpočinek, pohádka, prohlížení knížek,
poslech hudby...).
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PODÁVÁNÍ JÍDLA
Ranní svačina:
08:30 hod. na jednotlivých třídách
Oběd:
Třída Jablíčka
Třída Paraplíčka
Třída Trojlístek
Třída Pohádka
Třída Sluníčko

–
–
–
–
–

11:30 hod.
11:40 hod.
11:50 hod.
11:50 hod.
11:20 hod.

Odpolední svačina:
14:00 – 14:30 hod. dle odchodu dětí domů

3.5 Řízení mateřské školy




povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny
je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř mateřské školy, tak navenek
při vedení zaměstnanců ředitel vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje
spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí
a respektuje jejich názor; podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu
na rozhodování o zásadních otázkách školního programu
 ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje
a podporuje jejich vzájemnou spolupráci
 pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče
 plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční, opírá se o předchozí
analýzu a využívá zpětnou vazbu
 ředitelka vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními členy týmu;
kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou
smysluplné a užitečné; z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci
 ředitelka vypracovává roční plán školy, hodnocení školního roku
Záměry:
- pravidelně aktualizovat webové stránky
- podporovat profesní růst učitelek
- vést profesní portfolio (všechny učitelky)
- vést učitelky k sebereflexi – 1 x ročně hodnotící rozhovory se zaměstnanci
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3.6 Personální a pedagogické zajištění
V mateřské škole pracuje jedenáct plně kvalifikovaných pedagogických pracovnic, z toho pět
učitelek s titulem Bc. Ve škole jsou čtyři asistenti pedagoga. Ve speciální třídě Sluníčko pracuje
fyzioterapeutka s titulem Dis. Součástí týmu je školní asistent financován ze Šablon. Všechny p.
učitelky se vzdělávají na seminářích vzdělávacích center pro pedagogické pracovníky (presenčně
i online).
O čistotu a pořádek se starají tři provozní pracovnice (školnice, dvě uklízečky), stravu zajišťují
tři pracovnice školní jídelny (vedoucí ŠJ, vedoucí a pomocná kuchařka).
Deset pedagogických pracovnic jsou zaměstnáno na 100 % úvazek, jedna na úvazek 0,29.
Provozní pracovnice pracují na plný úvazek, pracovnice školní jídelny na 90 % úvazku.
Pracovní doba učitelek je organizována tak, aby při všech činnostech byla dětem zajištěna
potřebná péče. Dle možností a podmínek školy je zajištěno překrývání přímé pedagogické
činnosti učitelek ve třídě, optimálně alespoň v rozsahu 2,5 hodiny (kromě speciálních tříd).
Záměry:
- vzájemné hospitace učitelek
- maximálně využívat týmové spolupráce, sdílet zkušenosti
- vést profesní portfolio, vést k sebehodnocení učitelek

3.7 Spolupráce s rodiči a dalšími partnery
SPOLUPRÁCE S RODIČI











informativní a rodičovské schůzky
účast rodičů dětí ze speciálních tříd na konzultacích s poradenskými zařízeními (SPC)
denní kontakt s pedagogickými pracovnicemi v jednotlivých třídách
vstup rodičů kdykoliv do třídy, sledování nástěnek a dětských prací
akce pro rodiče a děti – společné dílny, výlety, karnevaly, oslavy (zahradní slavnost)
besedy pro rodiče
brigády na školní zahradě, příležitostná pomoc při opravě např. hraček
dotazníky pro rodiče
konzultační hodiny pro rodiče dětí s řečovými problémy v rámci školy
informace pro rodiče na webových stránkách

SPOLUPRÁCE S PORADENSKÝMI ZAŘÍZENÍMI (PPP, SPC)
 spolupráce s Pedagogicko- psychologickou poradnou v Jičíně (vyšetření školní zralosti)
 konzultace se speciálními pedagogy z center pro děti s různými vadami – SPC Janské
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Lázně, Jičín, Hradec Králové
 Raná péče Liberec, Hradec Králové

SPOLUPRÁCE SE ZUŠ






vánoční koncert
účast na vystoupeních
hudební průzkum u předškoláků
taneční, výtvarný a pohybový průzkum
pracovní dílny, výstavy

SPOLUPRÁCE SE ZŠ
 setkání s dětmi, které odešly z naší mateřské školy do ZŠ – září – návštěva školáků v MŠ
(individuální)
 návštěva předškoláků v první třídě
 setkání se školáky v rámci akcí pořádaných ve městě
 návštěvy škol při příležitosti Dnů otevřených dveří
 vystoupení a účast dětí ze ZŠ v MŠ k různým příležitostem (zdobení stromečku, vánoční
koncert, divadlo…)
SPOLUPRÁCE S DOMEM DĚTÍ
 účast dětí při akcích (dny otevřených dveří, soutěže ke Dni dětí, veřejná vystoupení)
 využívání tvořivých dílen
SPOLUPRÁCE SE SOŠ A GYMNÁZIEM HOŘICE
 program studentek při Čertím rejdění a při oslavě Dne dětí na školní zahradě
 souvislá praxe studentek SOŠ
 individuální návštěvy studentek ke hrám s dětmi

3.8 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami (SVP) a s přiznanými podpůrnými opatřeními
V mateřské škole jsou zřízeny dvě speciální třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona. Ve třídě
Sluníčko jsou vzdělávány děti se souběžným postižením více vadami; ve třídě Pohádka převážně
děti se závažnými vadami řeči. Na doporučení poradenských zařízení jsou dětem vytvořeny
podmínky dle druhu, typu a stupně postižení, individuálních potřeb a podpůrných opatření
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(kompenzační, didaktické, rehabilitační pomůcky, jiné další materiální vybavení, úprava
prostředí, úprava komunikace). V těchto třídách zajišťují přímou pedagogickou činnost speciální
pedagogové, asistenti pedagoga a fyzioterapeut.
I do běžných tříd jsou integrovány děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Při vzdělávání dětí se SVP přizpůsobujeme cíle tak, aby maximálně vyhovovaly dětem, jejich
potřebám i možnostem. Vytváříme optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte,
k učení i ke komunikaci s ostatními a vedeme je k samostatnosti. Maximálně využíváme
vzdělávací potenciál každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti.
Pro úspěšnost vzdělávání těchto dětí volíme vhodné vzdělávací metody a prostředky, které jsou
v souladu se stanovenými podpůrnými opatřeními a uplatňujeme profesionálních postojů učitelů
i ostatních pracovníků, kteří se na péči o dítě a jeho vzdělávání podílejí. Důležitá je spolupráce
s rodiči, citlivá komunikace s nimi a předávání potřebných informací.
Při vzdělávání dětí se SVP spolupracujeme s dalšími odborníky, využíváme služeb školských
poradenských zařízení.
Podmínky pro vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními stanovuje školský zákon
a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných.
Podle ŠVP se uskutečňuje vzdělávání všech dětí mateřské školy.

3.9 Jazyková příprava 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.
Mateřská škola poskytuje dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka jazykovou přípravu
pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání.
Zvláštní právní úprava platí pro mateřské školy, kde jsou alespoň 4 cizinci v povinném
předškolním vzdělávání v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání (v případě lesní
mateřské školy v jednotlivém území, kde zejména probíhá pedagogických program a kde má
škola zázemí). V takovém případě zřídí ředitel mateřské školy skupinu nebo skupiny
pro bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání
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v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu je rozděleno do dvou nebo více bloků v průběhu
týdne.
Ředitel 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.
Při přechodu na základní školu by děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka měly mít takové
jazykové a sociokulturní kompetence v českém jazyce, které jim umožní se zapojit do výuky
a dosáhnout školního úspěchu.
Podpůrným materiálem při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka je Kurikulum
češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání, který lze využívat
při individualizované práci s dětmi s nedostatečnou znalostí českého jazyka již od nástupu
do mateřské školy.

3.10 Podmínky vzdělávání dětí nadaných
Vyhledávání dětí nadaných probíhá zejména pomocí pozorování a zpracovávání pedagogické
diagnostiky. Zjistíme-li, že by se mohlo jednat o nadané dítě, je rozvíjen jeho potenciál,
vypracován plán pedagogické podpory podle individuálních potřeb dítěte. Nejdéle po třech
měsících je navázána spolupráce s poradenským zařízením k dalšímu odbornému posouzení.
Na doporučení poradenského zařízení uzpůsobíme dál podmínky vzdělávání potřebám dítěte,
spolupracujeme s rodiči.

3.11 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let
V případě nenaplnění kapacity školy mateřská škola poskytuje vzdělávání i dětem dvou
až tříletým. Práce s takovými dětmi má svá specifika a klade větší nároky na učitele.






mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček
a pomůcek vhodných pro dvouleté děti, které jsou uloženy na bezpečných místech
ve třídě jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček
a pomůcek
prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí,
umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění potřeby
průběžného odpočinku
mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte
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je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost,
dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek)
mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními
potřebami
dítěti je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty
vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb
a volby dětí
učitel uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímá
v mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné
důvěře a spolupráci s rodinou.
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4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ
4.1 Vnitřní uspořádání školy a charakteristika tříd
V naší mateřské škole probíhá vzdělávací proces v pěti třídách, třech běžných a dvou speciálních.
Uspořádání dětí se mění dle složení dětí v daný školní rok. Děti jsou rozděleny do běžných tříd
podle věku. Ve speciálních třídách jsou děti věkově smíšené.
HLAVNÍ BUDOVA
Třída Jablíčka pro nejmladší děti, 3 – 4 leté, podle potřeby 2 – 3 leté. Zaměřuje na adaptaci dětí,
získávání základů kompetencí k učení, vytváření základních hygienických a sebeobslužných
návyků, na kulturu stolování. Podporuje utváření vztahů dítěte k jiným dětem či dospělým.
Je využíváno situačního učení, prožitků a činností dětí k zahájení vzdělávání.
Třída Paraplíčka pro děti zpravidla od 4 -5 let. Zaměřuje se na přirozené sociální potřeby,
spolupráci mezi dětmi, vytváření kladných citových vazeb, na rozvoj sebeobslužných
a hygienických návyků a dovedností, rozvoj kulturních návyků. Činnosti se zaměřují k pokládání
základů klíčových kompetencí.
Třída Pohádka poskytuje péči dětem věkově smíšeným, zejména s těžkou vadou řeči a jinými
oslabeními (poruchy pozornosti, ADHD…). Naplňuje se zpravidla do počtu 10 dětí. Poskytuje
individuální i kolektivní logopedickou, speciálně pedagogickou péči.
VEDLEJŠÍ BUDOVA
Třída Trojlístek pro děti zpravidla od 5- 6 let a děti s odkladem školní docházky. Úroveň
nabídky činností je náročnější, navazuje na předchozí vědomosti, dovednosti a návyky, je
zaměřena na přípravu dětí na vstup do ZŠ. Využívá individuálního přístupu a skupinových
činností, zaměřených na rozvoj předčtenářské a předmatematické gramotnosti, rozvoj jemné
motoriky a grafomotoriky. Nabídka činností podporuje samostatné rozhodování a tvořivost dětí.
Počty dětí ve třídách jsou v souladu s Vyhláškou č. 14/2005 Sb.
BUDOVA POLIKLINIKY (Husova 321)
Třída Sluníčko pro děti věkově smíšené, naplňuje se zpravidla do 8 dětí. Poskytuje komplexní
speciálně pedagogickou a rehabilitační péči dětem s důrazem na rozvoj kompenzačního systému
a osvojení specifických dovedností. Převažují individuální a skupinové činnosti. Poznatky,
dovednosti a postoje si děti osvojují především metodou kooperativního učení, prožitky a hrou.
Dětem je denně poskytována rehabilitační péče, 1x za 14 dnů canisterapie, hipoterapie.
K relaxaci a senzorické stimulaci slouží dětem snoezelen.
17

Na třídách je zajištěno souběžné působení dvou učitelek, na běžných třídách zpravidla od 09:15
do 12:30 hod., ve speciálních třídách od 08:00 hod. V tomto čase se obě učitelky podílejí
na činnostech plánovaných učitelkou ranní směny. Jedná se o činnosti – řízené činnosti, cvičení,
pobyt venku, hygienu, oběd. Ve speciálních třídách probíhá individuální práce.

4.2 Přijímací řízení
Děti jsou přijímány do mateřské školy v souladu s platnou legislativou na základě žádosti
zákonných zástupců. Zápis do mateřské školy na následující školní rok probíhá od 2. –
16. května, přesný termín je stanoven po dohodě se zřizovatelem. Děti jsou přijímány podle
kritérií, ve správním řízení. Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od tří
do šesti let. Pokud by nebyla kapacita školy naplněna, mohou být přijímány i děti mladší tří let.
Pokud je volné místo, mohou být přijímány děti i v průběhu školního roku.
Do běžných tříd jsou děti zařazovány podle věku (heterogenní třídy) zpravidla do počtu 24 dětí,
při vřazení dítěte s přiznaným podpůrným opatřením se počet dětí snižuje (viz § 2 Vyhlášky
o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb.). Do speciálních tříd jsou zařazovány děti se
speciálními vzdělávacími potřebami – dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb., a na žádost zákonných
zástupců. Výjimku z počtu dětí povoluje zřizovatel – rada města.
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5.CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu nazvaného „Máme smyslů pět,
poznáváme svět“, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání. Nabízí uplatnění všem dětem, klade důraz na respektování individuálních možností
dětí a spolupráci s rodinou. Školní vzdělávací program je rozpracován do pěti integrovaných
bloků. Vede k využívání progresivních metod a forem práce, upřednostňuje prožitkové,
kooperativní, situační učení a učení hrou. Jeho součástí jsou i speciální vzdělávací cíle, které
zajišťují kompletní péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, dětem dvou až tří letým,
dětem nadaným.
Školní vzdělávací program je dále rozpracován do třídních vzdělávacích programů, východiskem
je charakteristika dětské skupiny i jednotlivců, jímž je určen a také možnosti, zkušenosti a způsob
práce učitelky v dané třídě.
Respektovány jsou i zvláštnosti dětské skupiny – dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, dítě
s odlišným mateřským jazykem, dítě ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí, dítě dvou
až tří leté, dítě talentované, dítě s odkladem školní docházky.

„Nač má člověk smyslů pět? Aby mohl poznat svět. Hmatem pozná, co je hladké, chuť nám
poví, co je sladké. Čich ten vždycky vyzvoní, když mi něco nevoní. Zrak mi slouží ke koukání
a sluch zase k naslouchání.“
Činnosti nabízíme dětem v rámci tematických celků, jelikož tento způsob vzdělávání je pro děti
předškolního věku motivující a umožňuje integrované vzdělávání i globální pohled ne svět. Díky
tomu můžeme sledovat rozvíjení znalostí a dovedností dětí, pokrok v jejich osvojování a rozvoji
a pak zhodnotit, zda zvolené činnosti byly vhodným prostředkem vzdělávání.

5.1 Cíle vzdělávacího programu
Pohoda je základní podmínkou pro spokojený pobyt dítěte v MŠ






uspokojovat a respektovat každodenní potřeby – přizpůsobené věku, individualitě,
případně specifické potřebě dítěte
vytvářet prostor a čas pro spontánní hru, vycházet z přirozených potřeb a zájmů dítěte
vést k ochraně zdraví svého i ostatních – předcházet úrazům a vyvarovat se nástrah, které
vytváří dnešní společnost
pečovat o zdravou výživu, která ovlivňuje tělesnou a duševní pohodu dítěte
posilovat a povzbuzovat sebedůvěru, chránit dítě před situacemi, které nezvládá,
navozovat kladné citové vztahy, chválit
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vytvářet kladný vztah k životnímu prostředí, uvědomit si souvislosti lidského chování
a jeho dopadů na životní prostředí
vést ke vnímání krásy místa, kde žijeme, k tradicím města, krás naší země
rozvíjet spolupráci MŠ a rodiny
vytvořit podmínky pro komunikaci s vrstevníky, vést dítě k správnému vztahu k sobě
i k druhým, vytvářet si pořadí hodnot, učit se tolerovat a přijatelnou formou se umět
prosadit
zajišťovat základní diagnostickou péči a podle možností vytvářet podmínky pro děti
s odloženou školní docházkou, děti ze znevýhodněného sociálního prostředí a dalšími
specifickými potřebami
ve speciálních třídách zajistit dětem péči adekvátní jejich postižení a schopnostem,
vytvářet podnětné, láskyplné prostředí, pocit sounáležitosti
při různých příležitostech děti s handicapem integrovat mezi vrstevníky (oslavy, kulturní
akce, pobyt venku)

5.2 Metody a formy vzdělávání
 prožitkové učení - založeno na citovém prožívání a osobních zkušenostech, podporuje
dětskou zvídavost
 kooperativní učení - klade důraz na spolupráci
 situační učení – učení prostřednictvím příběhu, založené na vytváření a využívání situací,
které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí
 spontánní sociální a emocionální učení – založené na principu přirozené nápodoby,
identifikace s postavou, sebereflexe a sebehodnocení
 aktivity spontánní i řízené – jsou vzájemně provázané a vyvážené, v poměru
odpovídajícím potřebám a možnostem předškolního dítěte
 individuální činnosti
 skupinové činnosti
 frontální činnosti

5.3 Průběh vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí
nadaných
Vzdělávání dětí se řídí vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných. Základem pro realizaci vzdělávání jsou přiznaná podpůrná opatření
(PO) školským poradenským zařízením, tj. pedagogicko – psychologickou poradnou (PPP) nebo
speciálně pedagogickým centrem (SPC).
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Plán pedagogické podpory (PLPP 1. stupeň podpory)
Škola:
 identifikuje speciální vzdělávací potřeby dítěte
 navrhuje podpůrná opatření
 realizuje PLPP (učitel charakterizuje žáka a jeho obtíže, stanoví cíle k rozvoji dítěte
a navrhuje metody, úpravy organizace vzdělávání, volí pomůcky, hodnotí dítě,
spolupracuje s rodiči)
 vyhodnocuje PLPP
V případě, že škola zjistí, že PO stačí k naplnění speciálních vzdělávacích potřeb žáka, dále je
používá do té doby, po kterou jsou efektivní.
Pokud by k naplnění vzdělávacích potřeb dítěte nepostačovalo poskytování podpůrných opatření
1. stupně, doporučí škola dítěti využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení
za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb.
Individuální vzdělávací plán (IVP 2. - 5. stupeň podpory)
 zpracovává škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka na základě doporučení
školského poradenského zařízení
 je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, vychází
z ŠVP
 obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření, identifikační údaje dítěte
a údaje o pedagogických pracovnících podílejících se na vzdělávání dítěte. V IVP jsou
uvedeny zejména informace o:
- úpravách obsahu vzdělávání dítěte,
- časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání,
- úpravách metod a forem výuky a hodnocení dítěte,
- případné úpravě výstupů ze vzdělávání dítěte
 je zpracován učiteli bez zbytečného odkladu nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy
škola obdržela doporučení, může být doplňován a upravován v průběhu celého školního
roku
 za zpracování IVP odpovídá ředitel školy
 škola seznámí s IVP všechny vyučující dítěte a zákonného zástupce dítěte, který tuto
skutečnost potvrdí svým podpisem. Poskytování vzdělávání podle IVP lze pouze
na základě písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce dítěte
 škola vyhodnocuje plán dle potřeby, 2x ročně
 ŠPZ ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování IVP
a poskytuje dítěti, zákonnému zástupci a škole poradenskou podporu
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5.4 Průběh vzdělávání dětí od dvou do tří let
Ve vzdělávání dětí mladších tří let převládají spontánní činnosti nad řízenými. Důraz je kladen
na volnou hru, akceptujeme vývojová specifika dětí, volíme vhodné formy a metody práce –
učení nápodobou, situační, prožitkové učení, opakování, učení hrou a činnostmi.
Zaměřujeme se na tyto priority:
 zařazení adaptačního programu vedoucího k postupné adaptaci na režim třídy
 jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti (výběr, úklid hraček, svlékání, oblékání)
 základní hygienická pravidla (osobní hygiena, použití WC, stolování)
 reakce na pokyn dospělého
 reakce na své jméno
 zajišťování podnětů k aktivnímu rozvoji a učení dítěte
 respektování individuálních možností a potřeb jedince
 stimulace motorických dovedností
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6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH
Obsah ŠVP MÁME SMYSLŮ PĚT, POZNÁVÁME SVĚT, koresponduje s hlavními záměry
RVP PV. Naplňováním dílčích vzdělávacích cílů dochází k vytváření základů klíčových
kompetencí, které se budují celoživotně – kompetence k učení, k řešení problémů,
komunikativních kompetencí, sociálních a personálních kompetencí a kompetencí činnostních
a občanských. Je zpracován pro celou věkovou skupinu společně. Vzdělávací nabídka je
přizpůsobena věku dětí, jejich konkrétním možnostem a potřebám, naplňuje všechny vzdělávací
oblasti:
DÍTĚ A JEHO TĚLO
DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA
DÍTĚ A TEN DRUHÝ
DÍTĚ A SPOLEČNOST
DÍTĚ A SVĚT

Nabídka je konkretizována tak, aby činnosti byly mnohostranné a maximálně pestré, témata se
vzájemně prolínají, ovlivňují, podmiňují.
Integrované bloky tvoří propojené celky, poskytují učitelkám prostor pro tvořivou práci a jsou
společné pro celou školu. Jsou základem pro jednotlivé třídní vzdělávací programy.
Svá specifika má vzdělávací nabídka ve speciálních třídách – pro děti s vadami řeči a pro děti
s kombinovanými vadami. Převládají zejména činnosti ve formě skupinové a individuální práce
s dětmi, s přihlédnutím k druhu a stupni postižení, schopnostem, možnostem a dovednostem dětí.
Zařazovány jsou netradiční formy práce:

terapie rehabilitace

arteterapie

ergoterapie

muzikoterapie

logopedie

pleoptická cvičení

canisterapie, hipoterapie a další formy práce vedoucí k reedukaci, kompenzaci,
k osvojování kompetencí a jejich postupnému zdokonalování
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6.1 Integrovaný blok ,,HOLA HOLA HEJ, DEJ MI RUKU DEJ“
Záměr:
Seznámit děti s prostředím mateřské školy, učitelkami i zaměstnanci. Adaptovat se na nové
prostředí, zvykat si na odloučení od rodičů. Navazovat kontakty se svými vrstevníky, vzájemně
se s nimi poznávat a rozvíjet své komunikativní dovednosti. Společně si vytvářet bezpečná
pravidla pro soužití v mateřské škole. Budovat plnohodnotné mezilidské vztahy založené
na vzájemné úctě a respektu. Vytvářet prostředí pohody pro prožívání pocitu souladu, harmonie,
pozitivního naladění a bezpečí. Podporovat a rozvíjet pozitivní a zdravé sebepojetí u každého
dítěte. Učit děti chránit své tělo, zdraví s ohledem na další lidské bytosti. Upevňovat návyky
sebeobsluhy, hygienické návyky a návyky při stolování.
Návrhy tematických celků: Za pohádkou do školky. U nás ve školce. Můj den. Pojď si se
mnou hrát. Kdo, co, čím.
Dosažitelné klíčové kompetence:
kompetence k učení
- odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
- 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
kompetence k řešení problémů
- 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
- zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá
elementární matematické souvislosti
kompetence komunikativní
- ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky,
sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
- průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci
s okolím
kompetence sociální a personální
- samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
- uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
- projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším,
rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
- napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém
okolí
kompetence činnostní a občanské
- odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty
a přizpůsobovat se daným okolnostem
- učí se svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
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-

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

Dílčí vzdělávací cíle:
5.1 DÍTĚ A JEHO TĚLO
rozvoj a užívání všech smyslů

Očekávané výstupy:
5.1.6 Vnímat a rozlišovat pomocí všech
smyslů

osvojení si věku přiměřených praktických 5.1.8 Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní
dovedností
kulturně hygienické a zdravotně preventivní
návyky
5.1.9 Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní
úkony
NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ
- 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

-

jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování,
oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.

Dílčí vzdělávací cíle:
5.2 DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA
rozvoj řečových schopností a jazykových
dovedností receptivních (vnímání, naslouchání,
porozumění) i produktivních (výslovnosti,
vytváření
pojmů,
mluvního
projevu,
vyjadřování)
posilování přirozených poznávacích citů
(zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

Očekávané výstupy:
5.2.1.1 Správně vyslovovat, ovládat dech,
tempo i intonaci řeči

5.2.2.1. Vědomě využívat všech smyslů,
záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si
(nového, změněného, chybějícího)

poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů 5.2.3.1 Odloučit se na určitou dobu od rodičů
ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní a blízkých, být aktivní i bez jejich opory
identity, získání sebevědomí, sebedůvěry,
osobní spokojenosti)
5.2.3.4 Ve známých a opakujících se situacích,
kterým rozumí, se snažit ovládat svoje city
a přizpůsobovat jim své chování
vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním 5.2.2.6 Vnímat, že je zajímavé dozvídat se
činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu nové věci, využívat zkušeností k učení
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o učení
získání schopnosti záměrně řídit svoje chování 5.2.3.5 Vyjádřit svůj souhlas, umět říci ne
a ovlivňovat vlastní situaci
v konkrétní situaci
5.2.3.11 Podílet se na organizaci hry a činnosti
NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ
- artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální
činnosti
-

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

-

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

-

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

-

smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání,
zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti 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

Dílčí vzdělávací cíle:
Očekávané výstupy:
5.3 DÍTĚ A TEN DRUHÝ
seznamování s pravidly chování ve vztahu 5.3.1 Navazovat kontakty s dospělým
k druhému
osvojení si elementárních poznatků, schopností 5.3.5 Uvědomovat si svá práva ve vztahu
a dovedností důležitých pro navazování k druhému, přiznávat stejná práva druhým
a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
a respektovat je
NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ
- 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

-

aktivity podporující sbližování dětí
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Dílčí vzdělávací cíle:
5. 4 DÍTĚ A SPOLEČNOST
poznávání pravidel společenského soužití
a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného
sociokulturního
prostředí,
porozumění
základním projevům neverbální komunikace
obvyklým v tomto prostředí
rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních
lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet
k tomuto společenství (ke třídě, k rodině,
k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní
hodnoty v tomto společenství uznávané

Očekávané výstupy:
5.4.1 Uplatňovat návyky v základních formách
společenského chování ve styku s dospělými
i s dětmi
5.4.6 Adaptovat se na život ve škole, aktivně
zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy
5.4.4 Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své
vrstevníky, respektovat jejich rozdílné
vlastnosti, schopnosti a dovednosti

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ
- 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

-

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.)

Dílčí vzdělávací cíle:
Očekávané výstupy:
5.5 DÍTĚ A SVĚT
seznamování s místem a prostředím, ve kterém 5.5.1 Orientovat se bezpečně ve známém
dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k prostředí i v životě tohoto prostředí
němu
NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ
- přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních
i technických objektů, vycházky do okolí, výlety
-

aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy
obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů)

-

sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé

27

6.2 Integrovaný blok ,,VŠECHNY BARVY PODZIMU“
Záměr:
Nadále upevňovat u dětí sebeobsluhu a hygienické návyky. Probouzet v dětech vztah k přírodě
a její ochraně. Pozorovat krásy měnících se barev, přibližovat dětem sklizeň na zahrádkách,
polích a v sadech. Pozorovat, co roste v lese a kdo v něm žije. Sledovat změny počasí
a zjišťovat, proč se tak děje. Seznamovat děti s přípravou přírody, zvířat i lidí na zimu.
Návrhy tematických celků: Na zahradě, na poli. Podzim čaruje. Co vidí drak z výšky. Poklady
z lesa. Kdo žije v lese.
Dosažitelné klíčové kompetence:
kompetence k učení
- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá
při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
- uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení
kompetence k řešení problémů
- všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších
problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
- 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
kompetence komunikativní
- ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
kompetence sociální a personální
- 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
- dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
- 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
- ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm
podílí a že je může ovlivnit

Dílčí vzdělávací cíle:
5.1 DÍTĚ A JEHO TĚLO
rozvoj
pohybových
schopností
a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé
i jemné motoriky (koordinace a rozsahu
pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka
apod.),
ovládání
pohybového
aparátu

Očekávané výstupy:
5.1.2 Zvládnout základní pohybové dovednosti
a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu
v různém prostředí
5.1.14 Zacházet s běžnými předměty denní
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a tělesných funkcí

potřeby, hračkami,
a materiály

pomůckami,

nástroji

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ
- 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, sezonní činnosti, míčové hry apod.)
-

smyslové a psychomotorické hry

-

příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých
životních návyků

-

hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině

Dílčí vzdělávací cíle:
5.2 DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA
rozvoj řečových schopností a jazykových
dovedností receptivních (vnímání, naslouchání,
porozumění) i produktivních (výslovnosti,
vytváření
pojmů,
mluvního
projevu,
vyjadřování)
rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení
problémů, tvořivého sebevyjádření)

Očekávané výstupy:

získání relativní citové samostatnosti

5.2.3.2 Uvědomovat si svou samostatnost,
orientovat se ve skupině

5.2.1.2 Pojmenovat většinu toho, čím je
obklopeno

5.2.2.5. Zaměřovat se na
z poznávacího hlediska důležité

to,

co

je

5.2.2.9 Chápat prostorové pojmy, elementární
časové pojmy
rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového 5.2.2.10 Orientovat se v prostoru i v rovině,
vnímání, přechod od konkrétně názorného částečně se orientovat v čase
myšlení
k
myšlení
slovně-logickému
(pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti,
přechod od bezděčných forem těchto funkcí
k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti
a fantazie
získání schopnosti záměrně řídit svoje chování 5.2.2.11 Řešit problémy, úkoly a situace,
a ovlivňovat vlastní situaci
myslet kreativně
získání schopnosti záměrně řídit svoje chování 5.2.2.12 Nalézat nová řešení nebo alternativní
a ovlivňovat vlastní situaci
k běžným
rozvoj schopnosti sebeovládání

5.2.3.7 Přijímat pozitivní ocenění i svůj
případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se
hodnotit
svoje
osobní
pokroky
(sebehodnocení)

29

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ
- komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv
-

samostatný slovní projev na určité téma

-

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

-

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.

-

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

Dílčí vzdělávací cíle:
Očekávané výstupy:
5.3 DÍTĚ A TEN DRUHÝ
posilování prosociálního chování ve vztahu 5.3.9 Spolupracovat s ostatními
k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole,
v dětské herní skupině apod.)
NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ
- společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření
-

kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách

Dílčí vzdělávací cíle:
Očekávané výstupy:
5.4 DÍTĚ A SPOLEČNOST
rozvoj základních kulturně společenských 5.4.8 Utvořit si základní dětskou představu
postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj o pravidlech
chování
a společenských
schopnosti projevovat se autenticky, chovat se normách, co je v souladu s nimi a co proti nim
autonomně, prosociálně a aktivně se a ve vývojově odpovídajících situacích se
přizpůsobovat
společenskému
prostředí podle této představy chovat
a zvládat jeho změny
NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ
- různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní
a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu
i výsledcích
-

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

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

Dílčí vzdělávací cíle:
5.5 DÍTĚ A SVĚT
vytváření elementárního povědomí o širším
přírodním, kulturním i technickém prostředí,
o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých
proměnách

Očekávané výstupy:
5.5.4 Osvojit si elementární poznatky
o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké,
pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu
pochopitelné a využitelné pro další učení
a životní praxi

osvojení si poznatků a dovedností potřebných 5.5.10 Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví
k vykonávání jednoduchých činností v péči okolního prostředí podporovat a které je
o okolí
při
spoluvytváření
zdravého mohou poškozovat
a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před
jeho nebezpečnými vlivy
NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ
- 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

6.3 Integrovaný blok ,,KOHO SLYŠÍŠ V ZIMĚ?“
Záměr:
V tomto období seznámit děti s adventními a vánočními tradicemi, rozvíjet pocit sounáležitosti,
podělit se o radost s ostatními. Umožnit dětem prožít předvánoční čas, vnímat jeho atmosféru
všemi smysly, využívat fantazii, představivost a tvořivost.
Rozvíjet informace o zimní přírodě, vytvářet si k ní vztah a uvědomovat si její proměnlivost.
Využít sněhových podmínek k zimním sportům a rozvíjení pohybových dovedností a tělesné
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zdatnosti. Učit se chránit své zdraví, upevňovat znalosti o lidském těle, o běžných nemocech.
Návrhy tematických celků: Adventní čas (změny v přírodě, zima přichází). Mikuláš. Kouzlo
Vánoc. Sněhuláci (zimní sporty, oblečení). Dvanáct měsíčků. Jak přezimují zvířátka. Kdo nám
zpívá za oknem. Nebojme se doktora. Karneval.
Dosažitelné klíčové kompetence:
kompetence k učení
- učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění
kompetence k řešení problémů
- nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu
kompetence komunikativní
- dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky
(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
- komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že
být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
kompetence sociální a personální
- 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
kompetence činnostní a občanské
- má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje
odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
- 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

Dílčí vzdělávací cíle:
5.1 DÍTĚ A JEHO TĚLO
uvědomění si vlastního těla

Očekávané výstupy:

rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

5.1.4 Vědomě napodobit jednoduchý pohyb
podle vzoru

5.1.1 Zachovávat správné držení těla

osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, 5.1.12 Mít povědomí o významu péče o čistotu
o pohybových činnostech a jejich kvalitě
a zdraví, aktivního pohybu a zdravé výživy
5.1.10 Pojmenovat části těla a některé orgány,
znát základní
pojmy užívané ve spojení
se zdravím, pohybem a sportem
5.1.11 Rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu
škodí
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NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ
- konstruktivní a grafické činnosti
-

hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

-

činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí

Dílčí vzdělávací cíle:
5. 2 DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA
rozvoj
komunikativních
dovedností
(verbálních i neverbálních) a kultivovaného
projevu
rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového
vnímání, přechod od konkrétně názorného
myšlení
k
myšlení
slovně-logickému
(pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti,
přechod od bezděčných forem těchto funkcí
k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti
a fantazie

Očekávané výstupy:
5.2.1.3 Vyjadřovat samostatně a smysluplně
myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně
zformulovaných větách
5.2.3.9 Vyvinout volní úsilí, soustředit se
na činnost a její dokončení
5.2.2.10 Naučit se nazpaměť krátké texty,
záměrně si zapamatovat a vybavit

5.2.3.13 Prožívat a dětským způsobem
projevovat, co cítí, snažit se ovládat své
afektivní chování
rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, 5.2.3.15 Těšit se z hezkých a příjemných
rozvíjet je a city plně prožívat
zážitků, přírodních a kulturních krás
i setkávání se s uměním
rozvoj a kultivace mravního i estetického 5.2.3.12 Uvědomovat si příjemné a nepříjemné
vnímání, cítění a prožívání
citové prožitky
posilování přirozených poznávacích citů 5.2.1.20 Projevovat zájem o knížky,
(zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat
divadlo, film
NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ
- vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo
-

přednes, recitace, dramatizace, zpěv

-

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

-

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
záporných emocí, např. hněvu, zlosti, úzkosti)
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Dílčí vzdělávací cíle:
Očekávané výstupy:
5.3 DÍTĚ ATEN DRUHÝ
rozvoj interaktivních a komunikativních 5.3.8 Přirozeně a bez zábran komunikovat
dovedností verbálních i neverbálních
s druhým dítětem
rozvoj kooperativních dovedností
5.3.9 Spolupracovat s ostatními
NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ
- společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
-

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

Dílčí vzdělávací cíle:
Očekávané výstupy:
5.4 DÍTĚ A SPOLEČNOST
vytvoření povědomí o mezilidských morálních 5.4.2 Pochopit, že každý má ve společenství
hodnotách
(v rodině, ve třídě, v herní skupině) svoji roli,
podle které je třeba se chovat
5.4.11 Uvědomovat si, že ne všichni lidé
respektují pravidla chování, učit se odmítat
společensky nežádoucí chování
seznamování se světem lidí, kultury a umění, 5.4.13 Vnímat umělecké a kulturní podněty,
osvojení si základních poznatků o prostředí, v hodnotit svoje zážitky
němž dítě žije
5.4.15
Vyjadřovat
se
prostřednictvím
hudebních a hudebně pohybových činností,
zvládat základní hudební dovednosti vokální
i instrumentální
NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ
- přípravy a realizace společných 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 scének)

Dílčí vzdělávací cíle:
Očekávané výstupy:
5.5 DÍTĚ A SVĚT
rozvoj
schopnosti
přizpůsobovat
se 5.5.7 Všímat si změn a dění v nejbližším okolí
podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
5.5.8 Porozumět, že změny jsou přirozené
a samozřejmé, přizpůsobovat se jim
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NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ
- přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn
v přírodě (živá i neživá příroda, 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)

6.4 Integrovaný blok ,, JAK VONÍ JARO?“
Záměr:
Záměrem tohoto integrovaného bloku je učit děti vnímat krásu ročního období s jeho typickými
znaky, objevovat probouzející se přírodu ve všech jejích barvách a vůních, společně prožívat
těšení se na jaro a jeho vítání. Učit děti vnímat přírodu, která je obklopuje, rozvíjet v dětech
pocit sounáležitosti s ní, probouzet citlivý vztah k živé a neživé přírodě, lásku ke zvířatům. Vést
děti k povědomosti o tom, jak přírodu chránit. Rozvíjet zvídavost, zájem a radost dětí
z objevovaného. Seznamovat děti s jarními svátky, tradicemi a zvyky, umožnit jim společné
spoluprožívání. Rozvíjet u dětí estetické cítění, pohybovou zdatnost, slovní zásobu a řečové
schopnosti.
Návrhy tematických celků: Kde jsi jaro, kde jsi? Petrklíč, jara klíč. Velikonoce. Co roste
v trávě? Čas mláďat. Na suchu, ve vodě, ve vzduchu. Moje rodina (svátek maminek). Rej
čarodějnic.
Dosažitelné klíčové kompetence:
kompetence k učení
- 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
kompetence k řešení problémů
- řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu,
zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé
možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní
zkušenosti, fantazii a představivost
- rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže
mezi nimi volit
kompetence komunikativní
- domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
kompetence sociální a personální
- spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti;
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dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim
kompetence činnostní a občanské
- zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění
- uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé
mají stejnou hodnotu

Dílčí vzdělávací cíle:
Očekávané výstupy:
5.1 DÍTĚ A JEHO TĚLO
osvojení si věku přiměřených praktických 5.1.13 Mít povědomí o některých způsobech
dovedností
ochrany zdraví a bezpečí
5.3.13 Chovat se obezřetně při setkání s cizími
a neznámými osobami
NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ
- 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

Dílčí vzdělávací cíle:
5. 2 DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA
osvojení si některých poznatků a dovedností,
které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu
o psanou podobu jazyka i další formy sdělení
verbální i neverbální (výtvarné, hudební,
pohybové, dramatické)

Očekávané výstupy:
5.2.1.4 Vést rozhovor, formulovat otázky,
odpovídat, slovně reagovat
5.2.1.5 Domluvit se slovy

5.2.1.6 Porozumět slyšenému
vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním 5.2.2.2 Záměrně se soustředit a udržet
činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu pozornost
o učení
5.2.2.13 Vyjadřovat svou představivost
a fantazii
v
tvořivých
činnostech
(konstruktivních, výtvarných, hudebních,
pohybových či dramatických)
5.2.2.5 Zaměřovat se na to, co je
z poznávacího hlediska důležité
rozvoj schopnosti sebeovládání
5.2.3.6 Uvědomovat si svoje možnosti a limity
rozvoj poznatků, schopností a dovedností 5.2.3.16 Zachytit a vyjádřit své prožitky
umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky
vyjádřit
osvojení
si
elementárních
poznatků 5.2.2.8 Chápat základní číselné a matematické
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o znakových systémech a jejich funkci pojmy, elementární matematické souvislosti
(abeceda, čísla)
a dle potřeby je využívat
rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového 5.2.2.13 Vyjadřovat svou představivost
vnímání, přechod od konkrétně názorného a fantazii
v
tvořivých
činnostech
myšlení
k
myšlení
slovně-logickému (konstruktivních, výtvarných, hudebních,
(pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, pohybových či dramatických)
přechod od bezděčných forem těchto funkcí
k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti
a fantazie
získání schopnosti záměrně řídit svoje chování 5.2.3.9 Vyvinout volní úsilí, soustředit se
a ovlivňovat vlastní situaci
na činnost i její dokončení
NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ
- grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen
-

prohlížení a „čtení“ knížek

-

hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné
a pojmové)

-

činnosti zaměřené na vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování,
objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii
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

Dílčí vzdělávací cíle:
Očekávané výstupy:
5.3 DÍTĚ A TEN DRUHÝ
vytváření prosociálních postojů (rozvoj 5.3.7 Uplatňovat své individuální potřeby,
sociální
citlivosti,
tolerance,
respektu, přání a práva s ohledem na druhého, učit se
přizpůsobivosti apod.)
přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt
dohodou
5.3.10 Respektovat potřeby jiného dítěte
5.3.6 Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou
hodnotu, přestože je každý jiný, že osobní,
resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené
NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ
- 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,
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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)

Dílčí vzdělávací cíle:
Očekávané výstupy:
5.4 DÍTĚ A SPOLEČNOST
vytváření povědomí o existenci ostatních 5.4.15
Vyjadřovat
se
prostřednictvím
kultur a národností
hudebních a hudebně pohybových činností,
zvládat základní hudební dovednosti vokální
i instrumentální
vytvoření základů aktivních postojů ke světu, 5.4.14 Zachycovat skutečnosti ze svého okolí
k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a vyjadřovat své představy pomocí různých
a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto výtvarných činností, dovedností a technik
vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ
- setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou
školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě
-

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

Dílčí vzdělávací cíle:
5.5 DÍTĚ A SVĚT
poznávání jiných kultur

Očekávané výstupy:
5.5.5 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

pochopení, že změny způsobené lidskou 5.5.9 Mít povědomí o významu životního
činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, prostředí (přírody i společnosti) pro člověka,
ale také poškozovat a ničit
uvědomovat si, že způsobem, jakým se lidé
chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní
prostředí
5.5.11 Pomáhat pečovat o okolní životní
prostředí
NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ
- pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les,
louka, rybník apod.)
-

ekologicky motivované herní aktivity (ekohry)
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-

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

6.5 Integrovaný blok ,,CHUTĚ LÉTA“
Záměr:
Záměrem integrovaného bloku je rozvíjet pozitivní vztah a lásku k přírodě, k blízkému okolí,
prožívat radost a možnost pobývat co nejvíce v prostředí zahrady nebo okolí mateřské školy.
Seznamovat s jinými kulturami, poznávat jiné země, zaměřovat se na poznávání všeho, co nás
v okolním světě obklopuje. Snažit se dětem přiblížit svět umění, vědy, techniky. Rozvíjet jejich
fantazii a představivost.
Návrhy tematických celků: Sladké ovoce. Slané moře. Na louce (brouci, motýli). Hurá
na výlet. Exotická zvířata. Den dětí. Prázdniny.
Dosažitelné klíčové kompetence:
kompetence k učení
- 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
kompetence k řešení problémů
- 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
kompetence komunikativní
- dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává
(knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
- ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny
elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku
kompetence sociální a personální
- se chová při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; nevhodné
chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
- je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem
a jedinečnostem
kompetence činnostní a občanské
- chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také
odpovídá
- dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé
a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)
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Dílčí vzdělávací cíle:
5.1 DÍTĚ A JEHO TĚLO
rozvoj
pohybových
schopností
a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé
i jemné motoriky (koordinace a rozsahu
pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka
apod.),
ovládání
pohybového
aparátu
a tělesných funkcí

Očekávané výstupy:
5.1.3 Koordinovat lokomoci a další polohy
a pohyby těla
5.1.5 Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb
se zpěvem

5.1.7 Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout
jemnou motoriku
vytváření zdravých životních návyků a postojů 5.1.13 Mít povědomí o některých způsobech
jako základů zdravého životního stylu
ochrany zdraví a bezpečí
NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ
- manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním,
materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují, a jejich praktickým
používáním
-

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, sezonní činnosti, míčové hry apod.)

Dílčí vzdělávací cíle:
5. 2 DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA
rozvoj řečových schopností a jazykových
dovedností receptivních (vnímání, naslouchání,
porozumění) i produktivních (výslovnosti,
vytváření
pojmů,
mluvního
projevu,
vyjadřování)
osvojení
si
elementárních
poznatků
o znakových systémech a jejich funkci
(abeceda, čísla)
vytváření základů pro práci s informacemi

Očekávané výstupy:
5.2.1.10 Sledovat a vyprávět příběh, pohádku
5.2.1.11
Připravuje
se
pro
v mnohojazyčné evropské společnosti

život

5.2.1.16 Rozlišovat některé obrazné symboly
a porozumět jejich významu a funkci

5.2.2.4 Přemýšlet, uvažovat, a své myšlenky
i úvahy vyjádřit
rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení 5.2.2.7 Postupovat a učit se podle pokynů
problémů, tvořivého sebevyjádření)
a instrukcí
vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním 5.2.2.11 Řešit problémy, úkoly a situace,
činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu myslet kreativně
o učení
posilování přirozených poznávacích citů 5.2.3.8 Prožívat radost ze zvládnutého
(zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) a poznaného
NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ
- hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
-

činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny,
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časopisy, knihy, audiovizuální technika)
-

činnosti zaměřené na seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy
a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství apod.)
a jejich smysluplnou praktickou aplikaci

-

činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena,
číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce)

-

dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka
v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zloba, údiv, vážnost
apod.)

-

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

Dílčí vzdělávací cíle:
Očekávané výstupy:
5.3 DÍTĚ A TEN DRUHÝ
ochrana osobního soukromí a bezpečí 5.3.4 Odmítnout komunikaci, která je dítěti
ve vztazích s druhými dětmi i dospělými
nepříjemná
NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ
- 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

Dílčí vzdělávací cíle:
5.4 DÍTĚ A SPOLEČNOST
rozvoj společenského i estetického vkusu

Očekávané výstupy:
5.4.13 Vnímat umělecké a kulturní podněty,
hodnotit svoje zážitky

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ
- 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 seznamujících dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky
běžnými v jeho kulturním prostředí apod.)

Dílčí vzdělávací cíle:
5.5 DÍTĚ A SVĚT
vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se
světem, se živou a neživou přírodou, lidmi,
společností, planetou Zemí
rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Očekávané výstupy:
5.5.6 Vnímat, že svět má svůj řád, že je
rozmanitý a pozoruhodný
5.5.10 Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví
okolního prostředí podporovat a které je
mohou poškozovat
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NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ
- 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

6.6 Doplňující programy a projekty
Tyto programy doplňují hlavní vzdělávací nabídku. Mají formu zájmové činnosti, rozvíjejí
schopnosti a dovednosti, plní preventivní funkci.

6.6.1 Program rozvíjející pohybové dovednosti – „Sportovní školička“
Cíl: všeobecný pohybový rozvoj dětí
Doba a způsob realizace: sportovní školička probíhá zpravidla v I. pololetí, v dopoledních
hodinách ve sportovní hale Gymnázia. Pod vedením zkušených trenérů děti absolvují 7 lekcí. Je
rozvíjena celková zdatnost, obratnost, koordinace pohybů, je podporována jejich sebedůvěra
a sebevědomí. Mohou si vyzkoušet základy různých druhů sportů (florbal, volejbal, atletika…).
Aktivita je hrazena rodiči, partnerem je VZP.

6.6.2 Program rozvíjející plavecké dovednosti – „Plavecká škola“
Cíl: seznamování s předplaveckými dovednostmi
Doba a způsob realizace: určen pro děti 5 – 6 leté, zajišťuje ho sportovní zařízení města Hořice –
plavecká škola. Pod vedením plavčíků probíhá výuka v 10 lekcích hravým způsobem. Aktivita je
hrazena rodiči.

6.6.3 Program rozvíjející lyžařské dovednosti – „Pohádkové lyžování“
Cíl: zábavnou, pro děti přijatelnou formou, seznámit děti se základy lyžování
Doba a způsob realizace: pět dní v lyžařském areálu Mladé Buky, zajišťuje Lyžařská škola
Pohádkové lyžování. Děti během aktivity mají možnost zvládnout a správně ovládat techniku
lyžování, naučí se manipulovat s lyžemi a pohybovat se na nich. Aktivita je hrazena rodiči.
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7. EVALUAČNÍ SYSTÉM
Evaluace je proces systematického shromažďování informací a analýzy informací podle předem
stanovených kritérií za účelem dalších rozhodnutí. Slouží jako nástroj řízení a tím i zkvalitňování
veškeré práce školy. Jejím cílem je ověřit a zlepšit kvalitu práce a dosáhnout potřebné změny.
Ověření znamená zjištění aktuální situace a zlepšení kvality znamená nalézt opatření, která budou
efektivní a účinná.

7.1 ŠVP – soulad s požadavky RVP PV




vhodnost programu vzhledem k podmínkám školy
metoda: analýza vnějších a vnitřních podmínek školy
hodnocení: čtvrtletně na pedagogických radách
viz. zápisy z pedagogických rad

zodp.: učitelky, ředitelka

zpracování vzdělávacího obsahu
metoda: rozhovor, diskuse
hodnocení: čtvrtletně na pedagogických radách
viz. zápisy z pedagogických rad

zodp. učitelky, ředitelka

7.2 Podmínky ke vzdělávání


věcné podmínky (prostory a vybavení), psychosociální podmínky, životospráva,
organizační podmínky
metoda: rozhovor, diskuse, pozorování
hodnocení: čtvrtletně na pedagogických radách
viz. zápisy z pedagogických rad
zodp. učitelky, ředitelka



kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
metoda: rozhovor, diskuse, analýza hospitací
hodnocení: čtvrtletní na pedagogických radách



spoluúčast rodičů – spolupráce, komunikace
metoda: rozhovor, dotazník
hodnocení: 1x ročně
viz. hodnocení školy
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zodp. učitelky, ředitelka

zodp. ředitelka, zástupkyně řed.

7.3 Průběh vzdělávání


hodnocení práce učitelek
metoda: monitoring, hospitace, kontrola třídní dokumentace
hodnocení: dle plánu hospitací
viz, hospitační záznam

zodp.ředitelka

7.4 Výsledky vzdělávání


naplňování kompetencí, individuální výsledky dětí
metoda: analýza produktů (dětské práce, portfolia dětí…)
hodnocení: průběžně po tematických celcích v třídní knize (1x týdně)
viz. hodnocení integr. bloků, diagnostika dítěte
zodp. učitelky
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