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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 NÁZEV ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: 

Oficiální název:    Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

Motivační název:    Máme se rádi, jsme dobří kamarádi  

Zaměření MŠ:    environmentální 

 PŘEDKLADATEL: 

Název školy:     Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14,  

     příspěvková organizace 

Adresa školy:    Staňkova 14, 602 00 Brno 

     IČO: 62 157 094 

     IZO:  062 157 094 

     RED_IZO: 600 108 503 

Ředitelka školy:   Mgr. Jana Hlaváčková 

Zástupkyně řed. pro MŠ:  Mgr. Jana Kratochvílová 

Koordinátorka tvorby ŠVP:  Mgr. Jana Kratochvílová 
 

Kontakty:    telefon: 533 433 880 – MŠ, 541 422 022 – ZŠ 

     tel./fax: 541 219 992 

     e-mail: msstankova@email.cz, zsstankova@volny.cz 

     web:  www.ms.zsstankova.eu  
 

 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO    

     Městská část Brno-Královo Pole 

     Palackého tř. 59, 612 93 Brno 

     IČ: 44 992 785 

     telefon: 541 588 111 

     e-mail: podatelna@krpole.brno.cz 

     http://kralovopole.brno.cz/ 

 AKTUALIZACE:  SRPEN 2022 

 PLATNOST DOKUMENTU OD: 1. ZÁŘÍ 2022 

 

 

 

ŠVP pro školní rok 2022/2023 byl schválen školskou radou dne 13. 10. 2022. 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

          Mgr. Jana Hlaváčková

                           ředitelka školy  
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2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

2.1 JAK TO U NÁS VYPADÁ 

 

 

 
Dne 1. 7. 2009 došlo ke sloučení příspěvkové organizace Základní škola, Brno, Staňkova 14 

s příspěvkovou organizací Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 v jeden právní subjekt, 

kdy se mateřská škola stala součástí základní školy. 
  

Dvoutřídní mateřská škola vzhledem k neodpovídajícím hygienickým požadavkům na konci 

školního roku 2010/2011 ukončila svůj provoz. Přestavbou budovy bývalého gymnázia byla 

vybudována na ul. Rybníček 9 zcela nová mateřská škola s jídelnou-výdejnou stravy, která 

zahájila svůj provoz dne 1. 9. 2011. Ve 2. NP je komunikační propojení se sousední budovou 

základní školy. Mateřská škola se nachází v klidném prostředí v blízkosti parku Lužánky 

a Hokejové haly dětí a mládeže, s dobrou dostupností městské hromadné dopravy i dopravy 

z přilehlých částí Brna. MŠ má čtyři třídy s celkovou kapacitou 100 dětí. Věkově heterogenní 

třídy naplňujeme do počtu 25 dětí na třídu. Nabízíme integraci dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami za přítomnosti asistenta pedagoga (na základě doporučení SPC). 
 

RYBNÍČEK se tematicky prolíná s názvy tříd i s vnitřním interiérem budovy. Logo 

se nachází na vstupních dveřích i brance. Hlavní vchod umožňuje rodičům a dětem vstup 

do zelené třídy „Žabky“ a žluté třídy „Vážky“. 

Druhý vchod slouží jako vstup do modré třídy „Rybky“ a červené třídy „Labutě“. Výtah 

umožňuje bezbariérový přístup do všech pater mateřské školy. Třídy zdobí na stěnách krásné 

malby rybníčku, rákosí a loga jednotlivých tříd podle jejich názvu. Vytvořili jsme pohádkové 

a barevné prostředí pro děti, aby se v naší školce cítily co nejlépe. 
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Součástí mateřské školy je také zahrada s přírodními prvky, jež je oceněna certifikátem 

Přírodní zahrada. Převažují zde přírodní materiály a prvky. Větší část zahrady přiléhá k nové 

mateřské škole, je oplocena společnou linií. Ve spodní části pod svahem se skluzavkou jsou dvě 

samostatná pískoviště s pryžovým povrchem a s textilní stínovkou. Na zahradě jsou hrací prvky 

(houpadla, domeček, dřevěný stan, průlezka, barevné dlaždice v trávníku), pěstební záhony, 

hmatový stůl, relaxační koutek a živý plot. Ve druhé části zahrady jsou habrové a akátové altány, 

tunely, zelené stany, linie, zázemí pro broučky, nádoba na sběr dešťové vody, kompost, hmatový 

chodník, stínovka a síťová průlezka. 
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3 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 

 VĚCNÉ (MATERIÁLNÍ) PODMÍNKY 

 Prostory mateřské školy, hygienická zařízení, kuchyňky, nábytek, osvětlení, 

vzduchotechnika atd. odpovídají bezpečnostním a hygienickým předpisům, zdravotním 

požadavkům pro předškolní zařízení. Vše podléhá pravidelným revizím. Kontroly jsou 

zaprotokolovány v dokumentaci školy. 

 Dětský nábytek, stolky a židličky odpovídají antropometrickým požadavkům.  Prostory 

určené dětem, pomůcky, materiál, nářadí, nábytek a vybavení jsou jim dostupné. 

Uspořádání ve třídách je v kompetenci učitelek tak, aby bylo vytvořeno podnětné prostředí 

v herních koutcích pro děti. Drobné náčiní na cvičení je v dostatečném množství 

ve třídách. 

 Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samostatně 

brát, jsou stanovena pravidla pro jejich využívání dětmi i pedagogy. Vybavení hračkami 

a pomůckami je průběžně doplňováno. 

 Děti se podílejí vlastními výtvory a výrobky na výzdobě interiéru budovy, dětské práce 

mohou zhlédnout i jejich rodiče. 

 K zájmové činnosti děti využívají školního dvora, víceúčelového hřiště a školní zahrady, 

které se nacházejí bezprostředně u mateřské školy.  

 Na základě rozpočtových plánů zajišťujeme doplňování vybavení školy. 
 

Záměry: 

 rozšíření zahradních koutů o centra herních aktivit – využití travnaté ve dvoře. Plánované 

dokončení červen 2023. 

 Revitalizace přírodní zahrady, úprava hmatového chodníku a zázemí pro broučky. 

Plánovaná realizace jaro 2023. 

 

 

 ŽIVOTOSPRÁVA DĚTÍ 

 Strava je do mateřské školy dovážena ze ŠJ Košinova 22. Je zachována vhodná skladba 

jídelníčku, za zdravou technologii odpovídá ředitelka ZŠ Košinova. Je nepřípustné násilně 

nutit děti do jídla. 

 Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je flexibilní a odpovídá vždy aktuální 

situaci. Dětem se během dne podávají tři jídla: oběd a dvě svačiny. Dopolední svačina 

se podává v 9.00 hod., odpolední ve 14.30 hod. a oběd ve 12.00 hodin. 

 Jídelníček je rodičům k dispozici po celý týden na nástěnce v šatnách jednotlivých tříd 

a na webových stránkách mateřské školy. 

 Má-li dítě dietu (např. bezlepkovou), školní jídelna nemůže připravit dietní stravu, 

ale situaci lze řešit přímo v mateřské škole – je možné ohřívání přineseného jídla 

v mikrovlnné troubě. 

 Strava dětí je bohatá na ovoce a zeleninu.  

 Během celého dne je zajištěn pro děti pitný režim.  

 Škola vítá připomínky rodičů, týkající se stravování dětí. Případné náměty předkládáme 

vedoucí školní jídelny. 

 Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, program činností je přizpůsobován 

okamžité kvalitě ovzduší. 

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

či v tělocvičně základní školy. 
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 Je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku, je nabízen klidný 

program pro děti, které nespí. Děti nejsou nuceny ke spánku. 

 Pedagogové poskytují dětem přirozený vzor a chovají se podle zásad zdravého životního 

stylu. 

Záměry: 

 Snaha uspokojit rodiče, jejichž děti mají potravinovou dietu, ve spolupráci s paní vedoucí 

ŠJ Košinova. Realizace dietní stravy plánována do konce školního roku 2023/2024. 

 

 PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY 

 Snahou je, aby se děti cítily v naší mateřské škole dobře, spokojeně a bezpečně. 

 Nové děti mají možnost postupně se adaptovat na nové prostředí, mohou pobývat s rodiči 

v mateřské škole podle předem dohodnutých pravidel. 

 Pedagogové respektují potřeby dětí, jednají přirozeně a citlivě, navozují situace pohody, 

klidu, relaxace, zajišťují vstřícné a podnětné prostředí. 

 Všechny děti mají rovnocenné postavení, nesmějí být podceňovány a zesměšňovány. 

 Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážená s nezbytnou mírou omezení, která jsou 

vymezena v pravidlech školního řádu. 

 Děti nejsou zbytečně organizovány, není podporováno nezdravé soutěžení. 

 Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí 

a samostatným rozhodováním dítěte. 

 Pedagogové se snaží nepoužívat negativní slovní komentáře, reagují přiměřeně pozitivním 

oceněním činností dětí. 

 Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, 

ohleduplnost, zdvořilost, vzájemná pomoc a podpora. 

 Pedagog se věnuje neformálním vztahům ve třídě a nenásilně je ovlivňuje (prevence 

šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí). 

 Rodiče jsou informováni o dění ve škole prostřednictvím webových stránek, třídních 

schůzek, nástěnek, výstavkou dětských prací, osobním jednáním. 
 

Záměry: 

 Aktivní příspěvky na webové stránky o dění v mateřské škole, vkládání článků 

jednotlivých tříd každý měsíc. Realizace v průběhu školního roku 2022/2023. 

 

 ORGANIZAČNÍ CHOD 

 Je zaveden pružný denní řád, který umožňuje reagovat na individuální možnosti a potřeby 

dětí. 

 Každodenně jsou zařazovány zdravotně preventivní pohybové aktivity. 

 Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. 

 Děti mají potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. 

 Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován adaptační režim. 

 Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Učitelky 

jednotlivých tříd si vytvářejí třídní vzdělávací program, který je v souladu se ŠVP PV tak, 

aby svým obsahem odpovídal věku, možnostem, zájmům a potřebám dětí konkrétní třídy 

a svou formou způsobu práce pedagogů. 

 Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, mohou ji dokončit, nebo v ní později 

pokračovat, mohou pracovat svým tempem. 

 Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. 

 Děti se mohou uchýlit do klidného koutku, nemusí se účastnit společných činností, 

ale dodržují určitá pravidla, která spoluvytváří společně s učitelkami a ostatními dětmi. 
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 Učitelky vytváří dětem prostředí s podnětnými hračkami a pomůckami, stávají se 

průvodcem her v dětských koutcích, při pobytu venku, motivují a probouzí zájem 

o vzdělávací činnosti. 

 Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě, maximální počet dětí ve třídě 

je stanoven na 25 dětí, spojování tříd je maximálně omezeno.  

 V době pracovní neschopnosti pedagogických pracovníků je možné upravit spojování tříd.  

 Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním možnostem.  

 Zahrada je převážně z přírodních materiálů a prvků. Jsou zde pěstební záhony, živé ploty, 

habrové altány, stany, tunely, zázemí pro broučky, dřevěné kůly. Na zahradě jsou také 

herní prvky – průlezky, houpadla, skluzavka, domeček, dřevěný stan, dvě pískoviště, 

barevné dlaždice v trávníku. 
 

Záměry: 

 Minimalizovat spojování tříd v průběhu školního roku 2022/2023. 
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3.4.1 ORGANIZACE DNE… aneb jak to u nás chodí 
 

Provozní doba mateřské školy je od 6.30 do 16.30 hodin. 
 

6.30 – 9.30 hod. spontánní hry, aktivity a vlastní plány dětí – rozvíjí vědomosti, 

dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty, 

 vzdělávací činnosti založené na prožitkovém, kooperativním, 

situačním a spontánním sociálním učení, 

 zdravotně pohybové preventivní aktivity v průběhu celého dne 

v budově školy i při pobytu venku 

9.00 – 9.20 hod.  osobní hygiena, svačina, pitný režim – je zajištěn po celý den 

9.30 – 9.45 (10.00) hod. postupná příprava na pobyt venku 

9.45 – 11.45 (12.00) hod. pobyt venku dle počasí, v této době 

mohou probíhat kulturní akce 

(11.45) 12.00 – 12.30 hod. příprava na oběd, osobní hygiena, oběd 

12.30 – 13.00 hod.  hygiena, příprava na odpočinek 

13.00 – 14.30 hod. odpolední odpočinek – spánek, pokud dítě neusíná, odpočívá 

při četbě pohádek ½ hod., následují klidové činnosti (skládání, 

kreslení, pracovní listy, prohlížení knih, encyklopedií apod.) 

14.30 – 15.00 hod.  osobní hygiena, svačina 

15.00 – 16.30 hod.  volné činnosti dětí ve třídě nebo na zahradě MŠ 

 

 ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 Mateřská škola je v právním subjektu se ZŠ Staňkova 14, příspěvkové organizace, škola 

je řízena ředitelkou školy a zástupkyní ředitelky pro mateřskou školu. 

 Povinnosti, pravomoci a náplně všech pracovníků jsou jasně vymezeny. 

 Je vytvořen funkční informační systém – webové stránky, nástěnky, třídní schůzky, dny 

otevřených dveří. 

 Je podporována spoluúčast členů na řízení mateřské školy, jsou respektovány názory všech 

pracovníků. 

 Je vyhodnocována práce všech zaměstnanců. 

 Pravidelně probíhají provozní a pedagogické porady. 

 Pravidelně probíhá kontrolní činnost – hospitace. 

 Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče. 

 Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční, opírá se o analýzu 

a využívá zpětné vazby. 

 Zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu aktualizuje školní vzdělávací program 

ve spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu. 

 Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace, spolupracuje 

s rodiči, se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy, popřípadě s jinými organizacemi. 

 

Záměry:  

 Vytvoření profesní vize jednotlivých pedagogů dle principů spokojenosti s vlastní 

prací, motivace, prožívání úspěchu. Realizace v průběhu školního roku 2022/2023.   

 

 PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ 

 Všechny pedagogické pracovnice mají kvalifikaci pro práci s dětmi předškolního věku. 

Kvalifikaci si neustále doplňují studiem a účastí na seminářích – viz „Plán dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků“. 
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 Ředitelka podporuje sebevzdělávání a vytváří podmínky pro jejich další systematické 

vzdělávání. 

 Kontrolní a evaluační činnost je realizována systematicky podle plánu a přináší 

pedagogům zpětnou vazbu. 

 Učitelka je iniciátorem a průvodcem dítěte při jeho činnostech, které přímo nebo nepřímo 

řídí. 

 Navozuje, motivuje, umožňuje a hodnotí, podněcuje a rozvíjí přirozenou všímavost 

a zvídavost dětí, jejich chuť objevovat i odvahu projevit se a ukázat, co všechno zvládnou. 

Tyto žádoucí projevy pak přiměřeně oceňuje. 

 Jedná, chová se a pracuje v souladu se společenskými pravidly. 

 Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zajišťovány ve spolupráci 

s příslušnými odborníky. 

 Učitelky využívají další vzdělávání k rozšiřování poznatků ve všech oblastech 

předškolního vzdělávání. 

 Učitelky chrání soukromí rodiny, jednají ohleduplně s vědomím, že pracují s důvěrnými 

informacemi, navazují s rodiči partnerský vztah. 
 

Záměry: 

 Doplnění pedagogické literatury o aktuální tituly. Realizace v prvním pololetí školního 

roku 2022/2023. 

 

 

Vedení ZŠ a MŠ   Funkce    Úvazek  

 Mgr. Jana Hlaváčková ředitelka ZŠ a MŠ   1,00 

 Mgr. Jitka Zábranská  statutární zástupkyně řed. pro ZŠ 1,00  

 Mgr. Jana Kratochvílová zástupkyně ředitelky pro MŠ  1,00 

 Ing. Ivana Lančaričová zástupkyně pro ekonomiku  0,75 

 

Administrativní a spisová pracovnice 

 Ing. Aneta Horová  asistentka    0,50 

 Ing. Tereza Svobodová asistentka    0,50 

 

Provozní pracovníci MŠ 

 Romana Konečná  školnice, výdej stravy   1,00 

 Eva Grossmannová  provozní pracovnice + výdej stravy 1,13 

 Magda Grossmannová provozní pracovnice   1,00 

     

 EKONOMICKÉ PODMÍNKY 

 Mateřská škola je součástí Základní školy a Mateřské školy, Brno, Staňkova 14, 

příspěvkové organizace. 

 Provozní náklady jsou zajišťovány díky příspěvkům na provoz od zřizovatele Statutárního 

města Brna, městské části Brno-Královo Pole. 

 Prostředky na mzdy pedagogických i nepedagogických pracovníků jsou přidělovány 

Odborem školství a mládeže Krajského úřadu Jihomoravského kraje na základě 

normativního financování. 

 Dalšími možnými zdroji jsou dary od rodičů nebo přátel školy. 
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 SPOLUÚČAST RODIČŮ 

 Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost 

a ochota spolupracovat.   

 Rodiče mají možnost spolupodílet se na dění školy, účastnit se různých programů, výroby 

dárečků, dotazníků, půjčovat si odbornou literaturu atd. 

 Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte, domlouvají se s nimi 

o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. 

 Pedagogové a ostatní pracovníci zajišťují rodičům kontakt s informacemi, chrání soukromí 

rodiny, jednají s rodiči ohleduplně, taktně, varují se přílišné horlivosti a poskytování 

nevyžádaných rad, neposkytují informace o dítěti nepovolaným osobám. 

 Spolupráce rodičů a mateřské školy je na dobré úrovni. 

 

Záměry: 

 Aktivní zapojení rodičů do chodu mateřské školy – využití profesních znalostí 

a dovedností, spoluúčast na akcích mimo mateřskou školu (společné výlety, exkurze 

apod.), brigády na zahradách školy, aktivní účast na neformálních setkáváních v MŠ. 

Realizace v průběhu školního roku 2022/2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://msstankova.rajce.idnes.cz/Labute_-_Sazeni_muskatu_15.3.2
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4 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

 MŠ má 4 třídy pro děti věkově heterogenní, s celodenním provozem. Celková kapacita 

školy je 100 dětí. Pedagogické pracovnice naší mateřské školy jsou všestranně zaměřené. 

Ve své práci využívají znalostí a dovedností z oblasti speciální pedagogiky, asistentství, 

environmentálního vzdělávání, výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. Uplatňují 

dovednosti jazykové, hudební a výtvarné. 

 

 Hlavní zaměření jednotlivých tříd je environmentální výchova a vzdělávání. Pedagogové 

zde podporují především oblast zdraví, aby děti pochopily, že prostředí je vše kolem nás, 

lidé, společnost i příroda. Snaží se, aby děti byly schopny orientovat se v jednoduchých 

jevech a dějích, které ho bezprostředně obklopují, aby je dovedly zhodnotit, zvažovat 

rizika a přínosy, aby se učily odpovědnosti za důsledky svého chování ve vztahu 

k prostředí, aby rozvíjely dovednosti k jeho ochraně a tvorbě a podílely se na péči 

o prostředí. Rozvíjí děti po stránce psychické, fyzické a sociální.  

Základními metodami a formami práce v naší mateřské škole jsou prožitkové 

a kooperativní učení, které se zakládají na přímých zážitcích dítěte. 

 

4.1. Přijímání dětí do mateřské školy 

Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však děti 

od dvou let věku. Třídy se naplňují do počtu 25 dětí na třídu. Pokud zájem o zapsání dítěte do MŠ 

přesahuje počet volných míst, provádí ředitelka školy výběrové řízení dle kritérií stanovených 

pro přijímací řízení. Naše škola nabízí integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí 

nadaných. 

Ředitelka stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí 

dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok.  

 V době zápisu nových dětí probíhá ve škole tzv. „Den otevřených dveří“ pro zájemce 

o přijetí dítěte. O termínu je veřejnost informována prostřednictvím vývěsky MŠ, 

Královopolských listů a webových stránek školy: www.ms.zsstankova.eu.  

 O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka ve správním řízení na základě žádosti zákonných 

zástupců dítěte. 

 Zákonným zástupcům dítěte vydává ve lhůtě 30 dnů správní rozhodnutí. 

 Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným 

zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíců.  

 K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce 

před zahájením povinné školní docházky. 

 K předškolnímu vzdělávání je přijato dítě, které je podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví, řádně očkováno. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání 

povinné, nepožaduje škola doklad o očkování. 

 Zástupkyně ředitelky pro MŠ písemně stanoví po dohodě s rodiči docházku dítěte 

do mateřské školy a zároveň písemně dohodne způsob a rozsah stravování. 

 Po přijímacím řízení svolává zástupkyně ředitelky pro MŠ schůzku pro rodiče nově 

přijatých dětí. 

 Rodiče při zápisu obdrží žádost a evidenční list dítěte. Tyto řádně vyplněné tiskopisy 

zákonní zástupci vrátí v určeném termínu k rukám zástupkyně ředitelky pro MŠ. 

 Proti rozhodnutí se mohou zákonní zástupci odvolat ve lhůtě 15 dnů v souladu s poučením 

uvedeným na rozhodnutí. 

 Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, je-li volná kapacita. 

http://www.ms.zsstankova.eu/
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4.2 Individuální vzdělávání 
 

 Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě 

v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě 

individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen 

toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu 

školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, 

kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, 

kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. 

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat: 

 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, 

v případě cizince místo pobytu dítěte, 

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, 

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte. 

 

 Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech 

a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. 

 Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní 

termíny na první polovinu prosince, Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen 

individuálně, nebo s nimi dohodnut. 

 Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte 

u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, 

ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte 

u ověření, a to ani v náhradním termínu. 

 Odvolání proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání 

dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě 

opětovně individuálně vzdělávat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program 

 

 

 

Strana 13/45 

5 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 KAM SMĚŘUJÍ NAŠE KROKY 

„Nikdy nebudeme vědět, kolik dobra může přinést prostý úsměv...  

Přináší do našeho života něco z Boží skutečnosti.“       

(Matka Tereza) 

 

 Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické a sociální.  

 Doplňujeme rodinnou výchovu v úzké vazbě a nabízíme dětem prostředí s dostatkem 

mnohostranných podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. 

 Prostředí má vliv na zdravotní a psychický stav, chování a prožívání. Je pro nás důležité 

zkvalitnit prostředí mateřské školy z preventivních důvodů. Prostory naší mateřské školy jsou 

zabydlené, útulné, příjemné, harmonické a poskytují dostatek podnětů, prožitků a poznávacích 

zážitků.  

 Učitelky přibližují rodičům život dětí v mateřské škole a nabízejí jim možnost ovlivňovat chod 

školy, spolupodílet se. Všechny kroky zaznamenáváme do portfolia školy. 

 Děti se vzdělávají ve věkově smíšených třídách, které nabízí pestřejší kontakty, více sociálních 

rolí a strategií, které si mohou osvojit. Mají více příležitostí k přirozené nápodobě, k rozvoji 

jazyka a komunikace. Učí se, jak obstát mezi ostatními, vstoupit do hry, prosadit se, sdělit svá 

přání, pomoci, přizpůsobit se, podřídit a podruhé vést. Vznikají první kamarádské vztahy, 

přátelství, formují se postoje – souhra, soucit, soucítění, spolupráce. Děti se od sebe navzájem 

učí, předávají si zkušenosti a dovednosti. Starší děti jsou pro mladší inspirací. Zvyšuje se 

sebevědomí a odpovědnost starších dětí ve vztahu k mladším, uvědomují si vyspělost. 

Vzájemné ovlivňování her mladších a starších dětí vede k přirozenému rozvoji. Bohatost 

a pestrost sociálního prostředí má vliv na rozvoj tvořivosti a fantazie.  

 Rozvíjíme osobnost dítěte, podporujeme jeho tělesný rozvoj a zdraví, aktivní pohyb, jeho 

osobní spokojenost a pohodu, napomáháme k chápání okolního světa a motivujeme děti 

k dalšímu poznávání a učení. 

 Učíme děti žít ve společnosti ostatních a přibližujeme jim normy a hodnoty touto společností 

uznávané. 

 Podporujeme individuální možnosti dětí, umožňujeme, aby všechny děti byly aktivní, mohly 

se realizovat, dělaly činnosti samy a učily se „děláním“. 

 Klíčové kompetence jsou pro nás cílovou kategorií. Osvojování těchto předpokládaných 

vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot začíná v předškolním vzdělávání 

a dotváří se v dalším průběhu života. Klíčové kompetence tvoří základ našeho vzdělávání 

a k jejich utváření směřuje veškerý vzdělávací obsah, aktivity a činnosti. 

 Naše mateřská škola se zaměřuje na environmentální výchovu a vzdělávání. Nenásilnou 

formou učíme děti hodnotám v životě, a především vztahům k ostatním a lásce k přírodě. 
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V přátelské atmosféře vedeme děti k samostatnosti, společenství, ke schopnosti umět 

se rozhodnout a k radosti z učení a poznávání nového. 

 Nabízíme integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných. 

 Naši pedagogové rozvíjí při své práci tyto rámcové cíle a záměry: 

 

1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání. 

2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. 

3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí. 

 

 METODY A FORMY PRÁCE 

 Nabízíme vzdělávací prostředí, pro dítě vstřícné, podnětné a obsahově bohaté, v němž se dítě 

cítí radostně a které mu umožňuje bavit se a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. 

Učitelka je průvodcem, probouzí aktivní zájem naslouchat a objevovat, iniciuje vhodné 

činnosti, předkládá dostatek pomůcek, materiálu, nářadí a podnětných hraček, nabízí dětem 

příležitosti, jak poznávat, přemýšlet a chápat. Motivuje děti tak, aby měly zájem a chuť 

do činností. Do hry učitelka vstupuje jako partner a zasahuje citlivě tam, kde je třeba. 

 Základní metody a formy práce v naší mateřské škole – prožitkové, činnostní, tematické 

a kooperativní učení, které jsou založené na přímých, přirozených, srozumitelných 

činnostech i zážitcích dítěte. Vzájemná spolupráce podporuje dětskou zvídavost a potřebu 

objevovat, podněcuje radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat, získávat zkušenosti a další 

dovednosti, které může prakticky využít. 
 

Dětem nabízíme: 

 

1. Spontaneitu – motivujeme děti, aby měly zájem, zaujetí, chuť do činností, vzbuzujeme 

emoce dětí. 

2. Objevnost – podněcujeme děti k samostatnému objevování souvislostí a vztahů 

na základě přímých zkušeností a zážitků. 

3. Komunikativnost – podporujeme zpětnou vazbu, navozujeme kontakt se všemi dětmi, 

dodržujeme pravidla komunikace, klademe rozvíjející otázky a podporujeme činnosti 

na spolupráci. 

4. Aktivitu a tvořivost – nabízíme dětem možnost vybrat si z většího množství nabídek, 

podporujeme samostatnost, vlastní nápady dětí, umožňujeme, aby všechny děti byly 

aktivní, mohly se realizovat, rozvíjíme představivost, fantazii a tvořivost, dáváme 

dětem možnost dokončit činnost v individuálním tempu. 

5. Konkrétní činnosti – zajišťujeme názornost, dostatek příležitostí k pozorování 

a k nápodobě, umožňujeme dětem přímou účast na dění, předkládáme dostatek 

materiálu a pomůcek v takové míře, aby děti mohly manipulovat a experimentovat. 

6. Rozmanitost – dbáme, aby nabízené činnosti zapojovaly co nejvíce dětských smyslů, 

rozmanitost nabídky promýšlíme z hlediska různých typů inteligencí. 
 

 Využíváme situační učení založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti 

praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům 

v okamžiku, kdy je potřebuje, a lépe tak chápalo jejich smysl. 

 Využíváme spontánní sociální učení založené na principu přirozené nápodoby. 

Poskytujeme dětem vzory chování a postojů. 

 Uplatňujeme aktivity spontánní a řízené, vzájemně provázané a vyvážené. 

 Nabízíme didakticky cílenou činnost, v níž je zastoupeno spontánní a záměrné učení. 

 Diagnostika dětí je pro nás podkladem pro další plánování. 
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 Využíváme přirozeného toku dětských myšlenek a nápadů, poskytujeme dostatek prostoru 

pro spontánní aktivity a vlastní plány dětí. Aktivity probíhají především formou nezávazné 

dětské hry. Dítě ve hře prožívá události, realizuje své potřeby, řeší, poznává, objevuje, 

experimentuje, získává zkušenosti a dovednosti. Hru rozvíjíme především formou 

dětských koutků – hudební, knižní, divadelní, tělovýchovný, výtvarný, stavební, 

manipulační, experimentování, kuchyňka a domácnost, obchůdek, dílnička.  

 Podporujeme aktivní pohyb dětí. 

 Klademe důraz na uspořádání dne a rytmický řád. Podmínkou zdravého vývoje dítěte 

je sladit a vzájemně vyvážit potřebu svobody a potřebu řádu, aby si dítě uvědomovalo 

odpovědnost ve snaze být samostatné, hranice svých možností, prostoru a času. 

 Podporujeme zdravý životní styl, vedeme děti k postojům, které spočívají k úctě ke zdraví, 

a praktickým dovednostem chránícím zdraví. 

 Plánujeme podle Gardnera, aby aktivity nabízené dětem uspokojovaly všechny typy 

inteligencí. Dítě si svobodně volí, která činnost je mu blízká, a rozvíjí svoji nejsilnější 

inteligenci. Pět oblastí RVP PV se překrývá s osmi inteligencemi Gardnera, učitelka 

vychází z osobnosti dítěte. 

 

Záměry: 

 Pedagogický tým směřuje ve svém vývoji k posílení environmentální výchovy. Zaměříme 

se na oblast podpory zdraví, aby dítě pochopilo, že prostředí je všechno kolem nás, lidé, 

společnost i příroda, aby bylo schopno orientovat se v jednoduchých jevech a dějích, které 

ho bezprostředně obklopují, aby je dovedlo zhodnotit, zvažovat rizika a přínosy, 

aby se učilo odpovědnosti za důsledky svého chování ve vztahu k prostředí, aby rozvíjelo 

dovednosti k jeho ochraně a tvorbě a podílelo se na péči o prostředí. Děti pěstují 

na záhoncích bylinky, květiny, ovoce a zeleninu, pečují o zahradu a zapojují 

se do projektů. Všechny kroky zaznamenáváme do portfolia školy. 

 Mateřská škola je od školního roku 2013/2014 aktivně zapojena do celostátního projektu 

„Celé Česko čte dětem“, jejichž kampaň se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti 

dětí a mládeže a také na propagaci hodnotné literatury.  

 Pedagogický tým mateřské školy Rybníček aktivně spolupracuje se Střední pedagogickou 

školou (Školský komplex, Mendlovo náměstí, Brno) od roku 2017/2018. Cílem praxe je 

získávání praktických dovedností a jejich aplikace pod vedením zkušeného pedagoga, 

seznámení s úkoly, cíli a hlavními činnostmi učitele MŠ a školy. 

 

 PRAVIDLA PRO TVORBU TŘÍDNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ (TVP PV) 

ŠVP je společným východiskem pro práci pedagogů v rámci jednotlivých tříd.  Na jeho 

základě a v souladu s ním pedagogové na třídách v rámci vzájemné spolupráce připravují svůj 

třídní vzdělávací program tak, aby svým obsahem odpovídal věku, možnostem, zájmům 

a potřebám dětí konkrétní třídy, aby se odvíjel od nejbližšího a známého ke vzdálenějšímu 

a neznámému, aby již osvojené poznatky a dovednosti byly postupně prohlubovány a dále 

rozvíjeny a aby svou formou odpovídal způsobu práce pedagoga. Pedagogové si je připravují 

průběžně a operativně dotváří a upravují, přičemž respektují dynamiku i stupeň rozvoje a učení 

dětí ve třídě. Jedná se tedy o plán otevřený. TVP PV je dokladem plánovité práce pedagogů, avšak 

není povinností dodržet veškerou předem připravenou nabídku. Plán je neustále konfrontován 

s jeho realizací. Využívány jsou přitom situace, které se neočekávaně naskytnou a které dovolují 

využívat reálných souvislostí. Pružně jsou zařazována témata, která právě v tom kterém okamžiku 

děti přirozeně osloví a zaujmou. Přímé pozorování na základě prožitku a situačního učení 

pak umožňuje, že děti samy navrhují činnosti. 
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TVP jednotlivých tříd je po dohodě zpracováván v písemné podobě. Grafické ztvárnění 

a rozsah závisí na volbě a potřebách jednotlivých pedagogů. Zpravidla však jednotlivé bloky TVP 

PV obsahují:   

- nabídku konkrétních témat a činností propojenou s konkrétními cíli a záměry, klíčovými 

kompetencemi, popř. očekávanými výstupy bloku (vychází z cílů a výstupů v ŠVP PV), 

- přehled o konkrétních prostředcích,  

- přehled evaluačních činností (nač se zaměří, podle čeho bude hodnotit uplatňovaný postup 

i dosahované výsledky vzdělávání apod.). 

 Plně vyhovující a efektivnější je příprava bloku pouze bezprostředně následujícího, 

a to v návaznosti na výsledky bloku předchozího. Pedagogové na počátku své práce zjišťují 

a vyhodnocují podmínky a konkrétní potřeby dětí. Vzdělávací nabídka, tedy konkrétní činnosti, 

které pedagog dětem nabídne, vychází z integrovaného bloku převzatého z ŠVP PV, na jehož 

základě konkretizuje jeho cíle i obsah. Volí odpovídající formy, metody a prostředky, co bude 

sledovat a čeho si bude všímat, aby měl zpětnou vazbu a mohl plánovat další postup. Po každém 

bloku následuje jeho písemné hodnocení, ve kterém pedagog zvažuje a vyhodnocuje, 

co se zdařilo, či nezdařilo, jak postupovat, nač dát pozor, čeho se vyvarovat. Tato evaluace 

je klíčovým východiskem pro další plánování pedagogické činnosti. 

 

 

 

6 VZDĚLÁVACÍ OBSAH 

Vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků. Obsah bloků vychází ze života dítěte. 

Integrované bloky dále rozpracováváme na úrovni TVP PV, a to tak, že zohledňujeme všech pět 

vzdělávacích oblastí: 
 

1. Dítě a jeho tělo 

2. Dítě a jeho psychika 

3. Dítě a ten druhý 

4. Dítě a společnost 

5. Dítě a svět 
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 INTEGROVANÉ BLOKY 
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ŽIJI VE SPOLEČNOSTI LIDÍ, NEJSEM NA SVĚTĚ SÁM  

 

Charakteristika integrovaného bloku:  
 

Vzdělávacím záměrem je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, 

posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto 

vztahů, osvojovat si hodnoty a normy touto společností uznávané. 

 

Klíčové kompetence: 

1/1 odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých 

1/2 rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedou k cíli), a řešení, která funkční nejsou,  dokáže 

mezi nimi volit 

1/3 samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 

1/4 uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky 

1/5 spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné 

 povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim 

1/6 je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem 

 a jedinečnostem 

1/7 dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky 

1/8 odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty 

 a přizpůsobovat se daným okolnostem 

1/9 dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem  na zdravé 

a bezpečné okolní prostředí 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

 rozvoj schopnosti sebeovládání 

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

 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

 osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování 

a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 

 posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, 

v dětské herní skupině apod.) 

 vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, 

přizpůsobivosti apod.) 

 rozvoj kooperativních dovedností 

 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 

 

Téma: Co je to být kamarád 

Děti se adaptují v novém prostředí MŠ. Seznamují se s novými kamarády, dospělými 

v MŠ, s jejich prací. Spoluvytvářejí pravidla společného soužití. Postupně docházejí k poznání, 

že i v dosud neznámém prostředí se mohou cítit bezpečně. Vytváříme elementární povědomí 

o nejbližším okolí i o okolním světě. 
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Vzdělávací nabídka: 

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

 hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry 

 společné činnosti nejrůznějšího zaměření, společenské hry 

 kooperativní činnosti 

 společná setkávání, povídání 

 hry, přirozené modelové situace, které vedou k ohleduplnosti k druhému, ochotě, pomoci, 

schopnosti vyřešit spor apod. 

 četba, vyprávění a poslech pohádek, prohlížení knih, kognitivní činnosti 

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

učitelka, role dané pohlavím, profesní role, herní role) 

 

Očekávané výstupy: 

 přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská 

přátelství 

 navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, komunikovat s ním vhodným 

způsobem 

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

a respektovat je 

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

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

a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou 

 dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití 

 spolupracovat, respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se o hračky, vnímat, co druhý 

potřebuje, nabídnout pomoc 

 bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování 

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

 

Téma: Jak jsem se narodil 

Tímto tématem dítě proniká hlouběji do poznání své rodiny i svých kamarádů. Představí 

nám členy své rodiny. Současně dětem téma umožňuje vytvořit si postoj k místu, kde bydlí a žijí, 

rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí a vnímat a přejímat základní hodnoty. 

 

Vzdělávací nabídka: 

 hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii 

 prohlížení knih, encyklopedií 

 vycházky do okolí MŠ, hledání cesty domů 

 společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému 

 výstava fotografií, výtvarné a konstruktivní projekty 

 dramatické, hudební, pohybové činnosti 

 pracovní listy 

 hry na téma rodiny, přátelství 

 činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, pozorování, čím se lidé mezi 

sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti dané 

pohlavními rozdíly, věkem) 
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Očekávané výstupy: 

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

či dramatickou improvizací) 

 být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

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

 projevovat zájem o knížky 

 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 

výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 

 pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle 

které je třeba se chovat 

 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 

 

Téma: Město, ve kterém žiji 

Téma zahrnuje seznámení s městem, ve kterém žijí, s jeho historií, zvyky, tradicemi. Děti 

získají praktickou orientaci ve svém okolí – jdeme na návštěvu, k lékaři, kam chodíme nakupovat. 

Přineseme dětem radostné prožitky z rozmanitého prostředí – pojedeme na výlet. Budeme rozvíjet 

samostatnost dětí při řešení konkrétních poznávacích situací – pozor děti, červená, dopravní 

prostředky. 

 

Vzdělávací nabídka: 

 návštěva divadel, výstav 

 návštěva Policie ČR 

 prohlížení knih, encyklopedií, obrázkový materiál 

 přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolí přírody, kulturních 

i technických objektů, vycházky do okolí, výlety 

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

obchodů, budov a dalších pro dítě významných objektů) 

 hry a aktivity na téma dopravy, bezpečné chování v dopravních situacích 

 kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí) 

 námětové hry, dramatizace, konstruktivní projekty 

 činnosti podněcující tvořivost – výtvarné, hudební, hudebně pohybové 

 experimentování 

 činnosti zajišťující spokojenost a radost, vyvolávající veselí a pohodu 

 

Očekávané výstupy: 

 zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých 

výtvarných dovedností a technik (kreslit, malovat, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, 

vyrábět z různých materiálů, přírodnin) 

 vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní 

hudební dovednosti (zazpívat píseň, zacházet s hudebními nástroji, rytmizovat) 

 orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí 

 zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, chovat 

se přiměřeně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.) 

 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

 těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních a kulturních krás 
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ZNÁM SÁM SEBE A VÍM, KAM PATŘÍM  
 

Charakteristika integrovaného bloku: 

Záměrem vzdělávacího úsilí je uvést dítě do společenství ostatních lidí, uvést je do světa 

materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné 

dovednosti, návyky, postoje a podílet se na vytváření pohody ve svém prostředí.  

 

Klíčové kompetence: 

2/1 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá 

při tom jednoduchých pojmů, znaků, symbolů 

2/2 má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který děti obklopuje, 

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

žije 

2/3 všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších 

 problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

2/4 zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá 

 elementární matematické souvislosti 

2/5 domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci 

2/6 dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává 

 (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika apod.) 

2/7 získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení 

2/8 uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni 

 lidé mají stejnou hodnotu 

2/9 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: 

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

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

 vytváření základů pro práci s informacemi 

 vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 

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

k němu 

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

o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

 poznávání jiných kultur 

 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

 rozvoj základní 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 

 

Téma: Nastal adventní čas 

Děti se prostřednictvím tématu seznámí s tradicemi a zvyky Vánoc, významem adventu, 

s pranostiky, oslavíme Mikuláše, seznámíme děti s lidovými mikulášskými obchůzkami 

a využijeme prožitků dětí k rozvíjení současných tradic a nadělování. S rodiči oslavíme svátky 

vánočním posezením u stromečku, podpoříme tvořivost a fantazii dětí při výrobě vánočních 

ozdob, dárků. 
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Vzdělávací nabídka: 

 poslech pohádek, příběhů obohacující citový život dítěte 

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

emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti – např. návštěva Mikuláše a čerta) 

 přípravy, realizace společné zábavy a slavností 

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

příběhů podle skutečnosti i podle obrázkového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování 

slyšeného druhým) 

 přednes básniček, zpěv, hudební a pohybová dramatizace 

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

zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. 

 výtvarné činnosti a práce s různým materiálem 
 

Očekávané výstupy: 

 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

 formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat 

 přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit 

 uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost 

i strach, smutek, odmítání) 

 naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit 

 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní 

potřeby, s grafickým a výtvarným materiálem a jednoduchými hudebními nástroji) 

 začlenit se do třídy a zařadit se mezi vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, 

schopnosti a dovednosti 
 

Téma: Hody, hody, doprovody 

Prostřednictvím tohoto tématu děti prožívají oslavu jara (odemykání zahrady, vynášení 

Morany) a velikonočních svátků. Přirozeným způsobem děti seznámíme s různými tradicemi 

a zvyky a prostřednictvím aktivit dětem přiblížíme svět kultury a umění. 
 

Vzdělávací nabídka: 

 aktivity přibližující svět kultury a umění (výtvarné, hudební, dramatické činnosti, 

sportovní aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních akcích, návštěvy výstav, divadelních 

představení) 

 vycházky, pozorování přírody, vynášení Morany 

 běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 

 společenské hry a společné činnosti nejrůznějšího zaměření 

 činnosti vyžadující samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, 

rozhodování a sebehodnocení 

 komentování zážitků a aktivit, kognitivní činnosti 

 hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit 

hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod. 
 

Očekávané výstupy: 

 vnímat umělecké a kulturní podněty, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební 

představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo) 

 všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

 adaptovat se na život ve škole, zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy (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 prostředí pohody) 
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 uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je 

 zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, výtvarnými pomůckami 

a materiály 

 chovat se obezřetně při setkání s cizími lidmi, v případě potřeby požádat o pomoc 
 

Téma: Je nám spolu dobře 

Záměrem tématu je prožívat události všemi smysly, radost, pohodu, veselí a sounáležitost 

ve společenství dětí i rodičů. Budeme se těšit na karneval, oslavíme narozeniny a společný svátek 

Den dětí. Posílíme citové vztahy k mamince přípravami na oslavu Dne matek ve školce. 

Rozloučíme se s předškoláky na zahradní slavnosti, budeme podporovat aktivní pohyb dětí – 

sportovní dopoledne. 
 

Vzdělávací nabídka: 

 realizace společné zábavy 

 spontánní hra, vlastní plány a aktivity dětí, experimentování 

 sportovní aktivity, výlety do okolí 

 námětové hry na téma rodiny a přátelství 

 koordinovat lokomoci a další pohyby a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem hudbou 

 hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, 

výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity) 

 výlety do okolí, přírody 

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

 setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo školu, 

návštěva zajímavých akcí 
 

Očekávané výstupy: 

 rozhodovat o svých činnostech 

 vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení 

 chápat slovní vtip a humor 

 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 

 dodržovat pravidla her a jiných činností 

 mít povědomí o významu aktivního pohybu 

 vyjádřit souhlas i nesouhlas, v situacích, které to vyžadují (v nebezpečných či neznámých 

situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech apod. 

 

 

CHCI BÝT UŽITEČNÝ A POTŘEBNÝ  
 

Charakteristika integrovaného bloku: 
 

Záměrem tohoto bloku je podporovat rozvoj osobnosti dětí, jejich citů i vůle, kreativity 

a sebevyjádření, osvojovat si vědomosti, dovednosti a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání 

a učení. Umožníme dětem, aby byly aktivní, mohly se realizovat a učily se děláním. 

 

 

 

Klíčové kompetence: 



Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program 

 

 

 

Strana 24/45 

3/1 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 

3/2 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 

3/3 ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, 

sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog 

3/4 dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky 

 (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

3/5 průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci 

 s okolím 

3/6 při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně, nevhodné 

 chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 

3/7 zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění 

3/8 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 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, 

porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, 

vyjadřování) 

 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 

 rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky 

vyjádřit 

 rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání 

 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

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

 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 

 

Téma: Každý něco umí 

Téma vede k osvojení si věku přiměřených vědomostí, praktických dovedností, k rozvoji 

pozitivních citů ve vztahu k sobě, získávání sebevědomí, sebedůvěry, aby se dítě vlastním úsilím 

samo cítilo úspěšné a uznávané. Seznámíme se s různými druhy povolání a s tím spojenými 

činnostmi, osvojíme si dovednosti – např. hru na hudební nástroje. Na zahradě MŠ jsme 

vybudovali pěstební záhon, děti si osvojí manipulaci s dětským nářadím a pěstování. 
 

Vzdělávací nabídka: 

 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.) 

 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

 hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest 
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 estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové 

a další 

 příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání 

 spontánní hry a vlastní plány zaměřené na rozvoj tvořivosti, představivosti a fantazie 

 konstruktivní a grafické činnosti 

 

Očekávané výstupy: 

 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 

 vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 

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

změněného, chybějícího) 

 ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat 

jim své chování, zacházet s běžnými předměty denní potřeby, jednoduchými hudebními 

nástroji, běžnými pracovními pomůckami 

 nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

 

Téma: Chci někomu udělat radost 

Záměrem tohoto tématu je rozvíjet představivost, fantazii a kreativitu dětí. Budeme 

podporovat individuální možnosti, posilovat sebevědomí dítěte a důvěru ve vlastní schopnosti. 

Děti získají představu o orientaci v čase, vyrobí dárky pro své kamarády, rodiče, předškoláky, 

kteří odcházejí do školy, a mohou experimentovat v koutcích přírody. Prostřednictvím různých 

činností se budou formovat postoje (souhra, soucítění) a děti si navzájem předají zkušenosti 

a dovednosti. 

 

Vzdělávací nabídka: 

 spontánní hra, experimenty 

 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 

 činnosti nejrůznějšího zaměření přiměřené silám a schopnostem dítěte s viditelným cílem 

a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné 

 kooperativní činnosti, společenské hry 

 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) 

 skupinové aktivity (hudební, pohybové, námětové hry, dramatizace, konstruktivní 

a výtvarné projekty) 

 

Očekávané výstupy: 

 prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (souhra, soucit, radost, náklonnost), snažit  

se ovládat své afektivní chování 

 chápat elementární časové pojmy (teď, dnes, večer, zítra, ráno, rok, jaro, léto, podzim), 

orientovat se v prostoru i v rovině 

 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

 učit se hodnotit svoje osobní pokroky 

 zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, 

vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy 

předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi 
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Téma: Co mi povíš, pohádko  
 

Pohádky povzbuzují dětskou představivost a fantazii, přinášejí dětem poznání o rozdílném 

způsobu života pohádkových postav, nadpřirozených bytostí, učí se rozlišovat, co je zlé a dobré, 

co znamená láska, radost, smutek, pomocí pohádkového příběhu podporujeme vítězství dobra 

nad zlem i v reálném životě. Probouzíme smysl pro mravní hodnoty v životě, děti obohacují 

své jazykové a vyjadřovací schopnosti. Děti prožívají citové prožitky a rozvíjí dovednosti – 

jazykové, výtvarné, dramatické, hudební a pohybové. 

 

Vzdělávací nabídka: 

 dramatické činnosti (předvádění, napodobování různých typů chování člověka v různých 

situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, vážnost apod.) 

 aktivity přibližující dětem mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, 

otevřenost apod.) 

 sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, námětové hry, hudební 

a hudebně pohybové hry, výtvarné projekty 

 receptivní slovesné, literární, výtvarné a dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, 

veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací a hudebních scének) 

 vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo 

 prohlížení a „čtení“ knížek 

 sledování pohádek a příběhů obohacující citový život dítěte 

 

Očekávané výstupy: 

 přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním 

 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.) 

 porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej 

ve správných větách) 

 vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka 

i obsah, ptát se) 

 sledovat a vyprávět příběh, pohádku, domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

 

CHCI BÝT ZDRAVÝ  

 

Charakteristika integrovaného bloku: 

Záměrem tohoto bloku je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, 

aktivní pohyb, fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou i pohybovou zdatnost a zdravotní 

kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným 

dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům. 

 

Klíčové kompetence: 

4/1 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 

4/2 v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými, chápe, 

 že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 

4/3 dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším,  rozpozná 

 nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu  a lhostejnost 
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4/4 ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá 

 a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla 

 společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat 

 kompromisy 

4/5 napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém 

 okolí 

4/6 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 

4/7 svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat 

4/8 chápe, že se může o tom, co dělá, rozhodovat svobodně, ale že za své rozhodnutí také 

 odpovídá 

4/9 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 

4/10 spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu  a chápe 

 potřebu je zachovávat 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

 uvědomění si vlastního těla 

 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 

 rozvoj fyzické a psychické zdatnosti 

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

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

i pohody prostředí 

 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 

 získávání relativní citové samostatnosti 

 získávání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 

 pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, 

ale také poškozovat a ničit 

 osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči 

o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho 

nebezpečnými vlivy 

 

Téma: Já a moje tělíčko 

Téma děti seznámí se základními poznatky o svém těle v souvislosti s pocity, smysly 

(co cítím) a potřebami (vzduch, voda, potrava a jejich kvalita). V souvislosti s ročním obdobím 

si osvojíme správné oblékání, abychom si chránili své zdraví, prevenci běžných dětských 

onemocnění. 

 

Vzdělávací nabídka: 

 činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí 

 prohlížení knih, encyklopedií 

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

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

používáním 

 smyslové a psychomotorické hry, spontánní hry 

 řešení myšlenkových a praktických problémů 
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 činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, pozorování, čím se lidé mezi 

sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, vlastnosti dané pohlavními rozdíly, 

věkem) 

 výtvarné projekty 

 

Očekávané výstupy: 

 pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít 

povědomí o těle a jeho vývoji, o narození, růstu těla a jeho proměnách, znát základní 

pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem 

 zachovávat správné držení těla 

 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

 uvědomovat si své možnosti i limity 

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

 zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní 

návyky, zvládat pracovní úkony, jednoduchou sebeobsluhu 

 

Téma: Co je zdraví 

Prostřednictvím tohoto tématu si děti osvojí poznatky o tom, že co nám chutná, nemusí být 

zdravé, vliv potravin, prostředí, hygieny na naše zdraví. Dětem přiblížíme, co nám prospívá 

(správná životospráva, otužování, pohyb, sport, předcházení nemocem) a co nám naopak škodí 

(kouření, alkohol, užívání léků, televize, exhalace ve městě, nebezpečí v dopravě, o prázdninách, 

důvěřivost k cizím lidem). Děti si osvojí sebeobslužné návyky. 

 

Vzdělávací nabídka: 

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

cvičení) 

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

úklidu, úpravy prostředí apod. 

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

životních návyků 

 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 

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

 poučení o možných nebezpečných situacích, jak se chránit (dopravní situace, manipulace 

s předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, požár, povodeň a jiné 

nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání praktických 

ukázek varující dítě před nebezpečím 

 

Očekávané výstupy: 

 uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, 

jak se prakticky chránit (na ulici, hřišti, v obchodě, u lékaře apod.) 

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

uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní 

zdraví i životní prostředí 

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

poškozovat, všímat si nepořádku a škod, upozornit na ně 

 chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé 
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 zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní 

návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se 

o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.) 

 rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby v situacích pro dítě 

běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 

 mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, 

kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem 

apod.) 

 

Téma: Sportujeme pro zdraví 

Téma přinese dětem poznatky o tom, jak důležitý je aktivní pohyb pro tělesný rozvoj 

a zdraví. Dítě se potřebuje neustále pohybovat, rozvíjet obratnost, sebeovládání, důvěru, odvahu. 

Pohybová činnost také rozvíjí inteligenci, soustředěnost, pozornost, koordinaci hrubé a jemné 

motoriky. Naším záměrem je respektování biorytmu a zařazování relaxačního cvičení.  

 

Vzdělávací nabídka: 

 lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti 

(změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, aerobik, 

turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod.) 

 činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí 

 manipulace s předměty, činnosti na rozvoj jemné motoriky 

 hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině 

 společné diskuse, rozhovory na téma „Který sport mám rád“, „Jak sportujeme v zimě, 

v létě“ 

 výtvarné, hudební, hudebně pohybové, dramatické, literární činnosti 

 

Očekávané výstupy: 

 zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu 

v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat 

se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ve vodě, v písku) 

 vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 

 řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady 

 pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

 postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí, soustředit na činnost a udržet pozornost 

 

POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS A PŘÍRODU, KTEROU CHRÁNÍME  
 

Charakteristika integrovaného bloku: 

Záměrem tématu v environmentální oblasti je založit u dítěte elementární povědomí 

o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí. Děti si osvojí poznatky o  místu, 

ve kterém žijí, o své zemi, jiných zemích, o přírodě, zeměkouli, vesmíru. Vytvoří si elementární 

základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. 

 

Klíčové kompetence: 

5/1 získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení 

5/2 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 

5/3 pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí  
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5/4 problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, 

 zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé 

 možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady), využívá při tom dosavadních 

 zkušeností, fantazii a představivost 

5/5 při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických 

 i empirických postupů, pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací 

 a využívá je v dalších situacích 

5/6 nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 

5/7 ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

5/8 má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje 

 odpovědně, váží si práce i úsilí druhých 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

 rozvoj a užívání všech smyslů 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

 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) 

 rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) 

 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) 

 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, 

společností, planetou Zemí 

 

Téma: Barevný svět kolem nás 

Prostřednictvím tohoto tématu si děti vytvoří povědomí sounáležitosti se světem, s živou 

a neživou přírodou. Společně budeme pečovat o okolní životní prostředí, starat se o záhonky, 

chránit přírodu, živé tvory, spoluvytvářet pohodu prostředí. Děti si osvojí dovednosti a poznatky 

o ročních obdobích – podzim (dozrávání ovoce a zeleniny, zamykání zahrady, podzimníček a listí, 

práce na zahradě, změny počasí, ukládání zvířátek k zimnímu spánku), zima (zimní sporty 

a radovánky, změny přírody, počasí), jaro (odemykání zahrady, změny v přírodě – všechno kvete, 

krásně voní, pěstební práce na záhonkách mateřské školy, počasí), léto (prázdniny a cestování). 

Prostřednictvím aktivit ekologického centra a výletů do přírody umožníme dětem prožívat přímý 

kontakt s přírodou. 

 

Vzdělávací nabídka: 

 přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn 

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

ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období) 

 pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, 

louka, rybník apod.) 

 ekologicky motivované hry a aktivity  

 aktivity přibližující dětem pravidla vzájemného styku (spolupráce, tolerance, zdvořilost, 

ohleduplnost) 

 spontánní hra, experimenty 
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 hraní rolí, dramatické činnosti, pohybové hry, hudební činnosti, výtvarné projekty 

s různými materiály 

 pobyty v přírodě, práce na zahradě (pěstební záhonky) 

 

Očekávané výstupy:   

 mít povědomí o širším přírodním prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností 

a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte 

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

uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní chovají, ovlivňují vlastní zdraví 

i životní prostředí 

 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným 

způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu 

v okolí, živé tvory apod.) 

 chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, dospělým i k lidem, bez předsudků, 

s úctou k sobě, vážit si jejich práce a úsilí 

 zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 

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

 

Téma: Naše planeta Země 

Prostřednictvím tohoto tématu dětem přiblížíme zákonitosti přežití na Zemi (slunce, voda, 

vzduch), odkud se vzala naše planeta, jaká je, kde se nacházejí jiné planety (encyklopedie, 

návštěva planetária). Děti získávají povědomí o existenci různých zemí, národů, rozmanitosti 

kultur, etnik. Osvojíme si hodnoty a dovednosti – jak mohu pomoci naší planetě (péče o okolí, 

ochrana přírody, zdravý životní styl, šetření energií, třídění odpadu, recyklace papíru). 

 

Vzdělávací nabídka: 

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

časopisy) 

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

objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, encyklopedií, obrázkovým materiálem, 

s médií apod.) 

 činnosti vedoucí k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních 

 společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému 

 spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití 

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

k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice 

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

životních postojů 

 činnosti center Mateřídouška a Lipka – třídění odpadů, recyklace papíru 

 tvůrčí činnosti literární, dramatické, hudební, výtvarné, pohybové 

 

Očekávané výstupy: 

 vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý, pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý 

– jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů 

a kultur, různých zemí, o planetě Zemi, vesmíru apod.) 

 připravovat se pro život v mnohojazyčné evropské společnosti 

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

se dítě běžně setkává 

 odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 
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 poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma 

 uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat 

nečekaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu a bezpečí druhých, odmítat 

společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost 

či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům 

(vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají) 

 

Téma: Máme rádi zvířata 

Téma děti seznamuje s různými druhy zvířat z říše živočichů, kteří žijí s lidmi doma, 

na dvorku, na poli, v lese. Děti si osvojí vědomosti a poznatky o těchto zvířatech. Upozorníme 

na problematiku ohrožených zvířat a různorodost prostředí, ve kterém žijí. Děti se také seznámí 

s životem exotických zvířat, která můžeme navštívit v ZOO. Děti pak poznávají, jak exotická 

zvířata vypadají, čím se živí, jak se chovají, proč mohou být některá zvířata nebezpečná. Zařadíme 

program canisterapie a ukázku dravých ptáků. 

 

Vzdělávací nabídka: 

 přímé pozorování zvířat, pojmenování, charakteristické znaky 

 rozhovory, společné diskuse na téma „Domácí a hospodářská zvířata“, „Kde mají svůj 

domeček“, „Čím se živí“, „Můj pes a moje kočka“, „Zvířátka jsou naši kamarádi“, 

„I zvířata mohou být nemocná“, „Exotická zvířata“ 

 prohlížení knih, encyklopedií 

 samostatný projev na určité téma 

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

 přímé pozorování blízkého prostředí a života v něm 

 tvůrčí činnosti literární, dramatické, výtvarné, hudební, pohybové 

 

Očekávané výstupy: 

 respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné 

povinnosti 

 poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

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

 učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí) 

 rozlišovat některé obrázkové symboly (orientační značky, označení nebezpečí apod.) 

 mít povědomí o širším věcném, přírodním prostředí i jeho dění v rozsahu praktických 

zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte 

 

Téma: Co vyroste ze semínka 

Prostřednictvím tohoto tématu děti získají poznatky o tom, co všechno vyroste ze semínka 

– rostliny, bylinky, keře, stromy a jejich plody. Seznámíme děti s významem vody, slunce 

a vzduchu pro život na Zemi, s ekosystémy, koloběhem vody (odkud se voda bere a kam teče) 

a s vlivy teploty (déšť, mráz, sníh, led). Téma podporuje experimentování – pokusy, bádání, 

pěstování. 

 

Vzdělávací nabídka: 

 encyklopedie, diskuse, rozhovory, kognitivní činnosti 

 spontánní hry, vlastní plány a experimenty, manipulační činnosti, projekty v přírodě 

 přímé pozorování změn a rozmanitostí v přírodě (živá a neživá, přírodní jevy a děje, 

rostliny, krajina, ráz) 

 pěstování trvalek, bylin a zeleniny na záhoncích, zalévání přírodní zahrady 

 poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů 
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 artikulační řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky 

 přímé pozorování přírodních, technických objektů a jevů v okolí dítěte, rozhovor o jeho 

výsledku pozorování 

 záměrné pozorování, určování a pojmenovávání vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, 

dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků 

 činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy 

a jejich symbolikou (číselná řada, množství) 

 tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, literární, hudební, pohybové) 

 

Očekávané výstupy: 

 zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit 

po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.) 

 naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat pohádky, říkanky, písničky) 

 popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

 sluchově rozlišit začáteční a koncové slabiky, utvořit jednoduchý rým 

 zorganizovat hru 

 porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se vyvíjí, proměňuje 

a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se běžně proměnlivým 

okolnostem 

 vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově 

rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem 

apod.) 

 chápat prostorové, základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické 

souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (vlevo, vpravo, dole, nahoře, uprostřed, 

za, pod, nad, apod., porovnávat a třídit podle určitého pravidla, orientovat se 

v elementárním počtu cca do šesti, poznat více, méně, stejně, první, poslední) 
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 DÍLČÍ PROJEKTY A PROGRAMY 

 Ekologické aktivity a pobyty v přírodě center Lipka, Kamenačky, Ekocentrum, SVČ 

Lužánky, přírodní zahrada Smrk, Otevřená zahrada pod Špilberkem 

 Zamykání zahrady – podzimní uspávání zahrady 

 Drakiáda – společná akce pro děti a rodiče 

 Týden barev – týdenní akce celé mateřské školy ve spolupráci s rodiči 

 Mikulášská nadílka – ve spolupráci se základní školou 

 Vánoční posezení u stromečku – společná akce pro děti a rodiče (besídky, dílničky) 

 Karneval v MŠ – karnevalový rej v maskách a zábavné, taneční dopoledne 

 Vynášení Morany – vítání jara aneb loučení se zimou 

 Jarmarky – společně připravíme prodejní velikonoční nebo vánoční výstavku, kterou 

mohou obohatit i rodiče 

 Noc s Andersenem – pohádkové nocování v mateřské škole 

 Den Země – společná akce rodičů a dětí 

 Vstávej semínko – sázení ve třídě i na záhoncích přírodní zahrady 

 Oslava svátku Dne matek – dílny a vystoupení pro maminky 

 Sportovní dopoledne – zábavné sportování s odměnami k příležitosti Dne dětí 

 Zahradní slavnost aneb loučení s předškoláky – společná akce rodičů a dětí  

 Společné vystoupení a aktivity se základní školou 

 Spolupráce se záchrannými složkami – Policie ČR, hasiči, zdravotní záchranná stanice 

 Sportovní dopoledne – oslava svátku Dne dětí 

 Společný výlet 

 Kulturní akce, divadla a výstavy pro děti 

 Škola v přírodě – ozdravný pobyt 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://msstankova.rajce.idnes.cz/Plody_nasi_zahradky-uskladneni_30.10.2
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 NABÍDKA NADSTANDARDNÍCH ČINNOSTÍ DLE PŘÁNÍ RODIČŮ 

 
Nadstandardní činnosti a aktivity dle přání rodičů vedou pedagogové naší mateřské školy, 

kteří mají potřebné osvědčení a kvalifikaci. Tyto aktivity probíhají mimo pracovní dobu pedagogů 

a nejsou uplatňovány na úkor výchovně vzdělávací činnosti. Slouží k rozvoji vědomostí, 

dovedností, schopností a hodnot dětí a také prohlubují spolupráci s rodiči. 

 

 Angličtina pro předškoláky: seznámení se základy anglického jazyka prostřednictvím her 

a jiných zábavných činností (písně, říkanky, výtvarné a pohybové činnosti), jenž děti 

přirozeně motivují. 

 Edukativně stimulační skupiny pro předškolní děti: program rozvoje předškolních dětí, 

které jsou potenciálně ohroženy počátečním školním neúspěchem. Hravou formou se zde 

rozvíjí schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí čtení, psaní a počítání. 

 Výtvarné dílničky: kreativní činnosti pro děti předškolního věku zaměřené na rozvoj 

tvořivosti a fantazie, seznámení se s rozmanitými výtvarnými technikami a osvojení si 

jejich principů. 

 Sportovní nadstandardní aktivity: rozvoj hrubé motoriky, postřehu a obratnosti formou her 

a cvičení v prostorách třídy i venkovního školního hřiště. 

 Taneční nadstandardní aktivity: rozvoj pohybové nadání a smyslu pro rytmus a estetického 

sladění hudby a těla v prostorách třídy. 
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7 VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI 

VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A DĚTÍ MIMOŘÁDNĚ 

NADANÝCH 

Mateřská škola Rybníček umožňuje a realizuje výchovu a vzdělávání dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami i dětí nadaných.  

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí dítě, které k naplnění svých 

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

s ostatními dětmi potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními jsou 

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

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

poskytování podpůrných opatření, která jsou uvedena v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření 

realizuje mateřská škola.  

 

Nadaným dítětem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje s vrstevníky 

vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, 

uměleckých nebo sociálních dovednostech. Za mimořádně nadané dítě se považuje takové dítě, 

jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu 

činností, nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností. Mateřská škola je povinna zajistit 

realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání a mimořádného nadání 

podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory. 

 

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti 

stupňů. Různé druhy nebo stupně podpůrných opatření lze kombinovat v souladu se zjištěnými 

speciálními vzdělávacími potřebami dítěte. Konkrétní druh podpůrného opatření lze poskytovat 

pouze v jednom stupni. 

 

Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení 

školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Představují 

minimální úpravu metod, organizace a hodnocení vzdělávání. Jsou poskytována dítěti, u kterého 

se projevuje potřeba úprav ve vzdělávání nebo školských službách a zapojení do kolektivu. 

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského 

poradenského zařízení po projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte. Pravidla pro použití 

podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb. 

 

 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A DĚTÍ 

NADANÝCH 

 

 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, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky pro vzdělávání dětí však musí odpovídat jejich 

individuálním potřebám. Tyto podmínky pak zajišťuje učitel mateřské školy s ohledem 

na vývojová a osobnostní specifika těchto dětí.  
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Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je potřeba zabezpečit: 

 uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování 

a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání; 

 realizaci všech stanovených podpůrných opatření  při vzdělávání dětí; 

 osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám  

a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické 

návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení; 

 spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v případě 

potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství; 

 snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy; 

 přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření. 

 

Záměry: 

 Aktivní spolupráce s odborníky v rámci organizace přednášek pro pedagogy a rodiče 

v prostředí mateřské školy. Realizace od školního roku 2022/2023. 

 

Mateřská škola má ve svém školním vzdělávacím programu vytvořeny podmínky 

k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. 

To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných. 

 

 ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A DĚTÍ 

NADANÝCH 

 

 Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se 

na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel 

chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání také 

napomáhá vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání 

a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Mateřská 

škola zároveň stimuluje rozvoj potenciálu u dětí nadaných, aby se tato nadání mohla ve škole 

projevit a nejlépe dále rozvíjet a uplatnit. 

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. 

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných je nutné jejich 

naplňování přizpůsobovat tak, aby co nejvíce vyhovovalo dětem, jejich individuálním potřebám 

a možnostem. Podmínkou úspěšnosti předškolního vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí nadaných je volba vhodných vzdělávacích metod a prostředků, které jsou 

v souladu se stanovenými podpůrnými opatřeními. Účelem podpory vzdělávání těchto dětí je plné 

zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého dítěte. Při vzdělávání zahrnuje 

učitel do svých vzdělávacích strategií podpůrná opatření. 

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných spolupracuje 

učitel s dalšími odborníky a využívá služby školských poradenských zařízení. Snahou každého 

pedagoga je vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení, 

ke komunikaci s ostatními a pomoci mu dosáhnout co největší samostatnosti. Nadaným dětem 

lze v souladu s vývojem jejich schopností a dovedností rozšířit obsah vzdělávání nad rámec 

stanovený příslušným vzdělávacím programem. 

 

 SYSTÉM PÉČE O DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A DĚTÍ NADANÝCH 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP dítěte se speciálními 

vzdělávacími potřebami 
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Plán pedagogické podpory (PLPP) je zpracováván při podpůrných opatřeních prvního 

stupně, slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve výchově a vzdělávání dítěte a navrhují jej 

pedagogičtí pracovníci. PLPP sestavuje učitel třídy, kterou dítě navštěvuje, ten také informuje 

zákonné zástupce dítěte a zprostředkovává s nimi další potřebnou komunikaci.  

PLPP má písemnou podobu, která zahrnuje popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb 

v rámci podpůrných opatření prvního stupně, cíle rozvoje dítěte, způsob vyhodnocování a také 

obsahuje podpisy osob, které s ním byly seznámeny. Školní poradenské pracoviště PLPP 

aktualizuje a průběžně vyhodnocuje. Nejpozději po 3 měsících je vyhodnoceno naplnění 

stanovených cílů. V případě přetrvávajících obtíží jsou provedeny změny v PLPP nebo 

je doporučeno zákonným zástupcům využít pomoci školského poradenského zařízení. 

Před zpracováním PLPP budou probíhat rozhovory mezi učiteli s cílem stanovení, např. 

metod práce s dítětem, způsobů kontroly osvojení potřebných dovedností, návyků a postojů. 

Zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu stanoví termín přípravy PLPP a učitelka tříd, do které 

dítě dochází, zorganizuje společnou schůzku se zákonnými zástupci dítěte. 

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP dítěte se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

 Na základě doporučení školského poradenského zařízení v rámci podpůrných opatření 

druhého a vyššího stupně a žádosti zákonných zástupců dítěte zpracovává škola individuální 

vzdělávací plán (IVP). IVP je závazným dokumentem, který vychází ze školního vzdělávacího 

programu a je součástí dokumentace dítěte. IVP sestavuje učitelka třídy, kterou dítě navštěvuje, 

za pomoci zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu, výchovného poradce a speciálního 

pedagoga.  

 IVP je tvořen bezodkladně, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne, kdy škola 

obdržela doporučení a žádost zákonného zástupce dítěte. IVP má písemnou formu 

a při sestavování jeho obsahu vycházíme z vyhlášky č. 27/2016 Sb., v platném znění. Tento 

dokument je vždy doplněn písemným informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte, 

bez kterého nemůže být IVP prováděn. ŠPZ ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou 

ročně vyhodnocuje naplňování IVP a poskytuje zákonnému zástupci dítěte a škole poradenskou 

pomoc. Individuální vzdělávací plán může být doplňován a upravován v průběhu celého školního 

roku. 

 

Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) naší organizace je tvořeno zástupkyní 

ředitelky pro mateřskou školu, výchovnou poradkyní, která koordinuje činnost ŠPP, školní 

psycholožkou, školní metodičkou prevence a školní speciální pedagožkou. Zástupkyně ředitelky 

pro mateřskou školu, výchovná poradkyně a školní psycholožka jsou pedagogickými pracovníky, 

kteří jsou pověřeni spoluprací se školským poradenským zařízením (PPP, SPC). 
 

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP dítěte nadaného 

Plán pedagogické podpory (PLPP) je zpracováván při podpůrných opatřeních prvního 

stupně a navrhují jej pedagogičtí pracovníci. PLPP sestavuje učitelka třídy, kterou dítě navštěvuje, 

ta také informuje zákonné zástupce dítěte a zprostředkovává s nimi další potřebnou komunikaci.  

PLPP má písemnou podobu, která zahrnuje popis úprav ve vzdělávání, jež stimulují 

procesy objevování dítěte, cíle rozvoje dítěte, způsob vyhodnocování a také obsahuje podpisy 

osob, které s ním byly seznámeny. Školní poradenské pracoviště PLPP aktualizuje a průběžně 

vyhodnocuje. Nejpozději po 3 měsících je vyhodnoceno naplnění stanovených cílů.  

Před zpracováním PLPP budou probíhat rozhovory mezi učiteli s cílem stanovení, např. 

metod práce s dítětem, způsobů kontroly osvojení potřebných dovedností, návyků a postojů. 

Zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu stanoví termín přípravy PLPP a učitelka tříd, do které 

dítě dochází, zorganizuje společnou schůzku se zákonnými zástupci dítěte. 
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Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP dítěte nadaného 

Tvorba IVP nadaného a mimořádně nadaného dítěte vychází z doporučení školského 

poradenského zařízení a žádosti zákonných zástupců dítěte a vychází z vyhlášky č. 27/2016 Sb., 

v platném znění. Individuální vzdělávací plán je závazným dokumentem, který zpracovává škola, 

vychází ze školního vzdělávacího programu a je součástí dokumentace dítěte. IVP sestavuje 

učitelka třídy, kterou dítě navštěvuje, za pomoci zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu, 

výchovné poradkyně a speciální pedagožky.  

 IVP je tvořen bezodkladně, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne, kdy škola 

obdržela doporučení a žádost zákonného zástupce dítěte. Tento dokument je vždy doplněn 

písemným informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte, bez kterého nemůže být IVP 

prováděn. ŠPZ ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování 

IVP a poskytuje zákonnému zástupci dítěte a škole poradenskou pomoc. Individuální vzdělávací 

plán může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku. 
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8 VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD DVOU DO TŘÍ LET 

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se 

na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel 

chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Vytváří základní předpoklady 

pro pokračování ve vzdělávání a napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem 

do základního vzdělávání. 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. 

 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI OD DVOU DO TŘÍ LET 

Pokud se v mateřské škole vzdělávají děti mladší tří let, je nutné zajistit kromě požadavků 

vymezených v kapitole 3 další podmínky, které reagují na vývojová specifika, individuální 

potřeby, zájmy a možnosti těchto dětí. Pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí 

ve věku od 2 do 3 let je třeba ve škole přijmout opatření týkající se zajištění bezpečnostních, 

hygienických, psychosociálních, materiálních a personálních podmínek, životosprávy včetně 

stravování, organizace vzdělávání, obsahu vzdělávání, financování a spolupráce.   

Uzpůsobení podmínek pro vzdělávání je plně v kompetenci ředitelky školy. Ředitelka 

školy v souladu s § 164 školského zákona rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se 

poskytování vzdělávání a školských služeb, dle § 165 školského zákona pak stanovuje organizaci 

a podmínky provozu školy.   

 

Vyhovující podmínky vzdělávání pro děti od dvou do tří let: 

 Vybavení školy dostatečným množstvím podnětných hraček, pomůcek, náčiní, materiálů 

a doplňků pro děti mladší tří let s ohledem na bezpečnost a zdraví dětí.  

 Ve věkově heterogenních třídách jsou znepřístupněny bezpečnost ohrožující předměty. 

V jednotlivých třídách jsou dětem nastavena srozumitelná pravidla pro používání 

a ukládání hraček. 

 Prostředí je upraveno tak, aby byl dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, vybavení 

umožňuje variabilitu v uspořádání prostoru a je zabezpečena potřeba průběžného 

odpočinku. 

 Mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte.  

 Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení 

a hygienické potřeby. 

 Režim dne respektuje potřeby dětí mladší tří let, zejména pravidelnost, dostatek času 

na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek. 

 Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte zcela individuálně dle potřeb 

konkrétního dítěte.  

 Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně dle potřeb 

a volby dětí. 

 V mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné 

důvěře a spolupráci s rodinou. Pedagogové uplatňují k dětem laskavě důsledný přístup, 

dítě pozitivně přijímají. 
 

Záměry: 

 Doplnění jednotlivých tříd o pomůcky na rozvoj jemné motoriky u dětí mladších tří let. 

Realizace ve školním roce 2022/2023. 
 

Péče o děti od dvou do tří let věku musí být organizačně a provozně zajištěna v souladu 

s platnými právními přepisy. 
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 ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD DVOU DO TŘÍ LET VĚKU 

 Z organizačního hlediska je třeba umožnit dětem individuálně přizpůsobený adaptační 

režim, dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování, zohlednit v souladu 

s právními předpisy počet dětí ve třídě mateřské školy. Organizace vzdělávání a plánování 

činností v mateřské škole vychází z potřeb a zájmů dětí, přizpůsobuje se jejich individuálním 

vzdělávacím potřebám a možnostem.  

Pro úspěšné vzdělávání dětí od dvou let je nutné uvědomovat si specifika související 

s úrovní motoriky, jazykového, psychického vývoje dítěte, brát ohled na jiné tempo rozvoje 

prosociálních vztahů mezi dětmi. Dvouleté dítě je egocentrické, projevuje velkou touhu 

po poznání, experimentuje, objevuje. Vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se. Neorientuje se 

v prostoru a čase, žije tady a teď. Dvouleté dítě má velkou potřebu aktivního pohybu a zároveň 

potřebuje častější odpočinek nejen po stránce fyzické, ale i psychické. Rozdíly 

v psychomotorickém vývoji jednotlivých dětí mohou být velmi výrazné. Proto je velice nutné 

sledovat pokroky konkrétního dítěte a neprovádět vzájemné srovnávání dětí.  

Plánování a realizace konkrétních vzdělávacích činností musí být přizpůsobeno 

možnostem a schopnostem dětí. Podle toho pedagog volí metody a formy práce. Děti se nejvíce 

učí nápodobou, situačním učením, často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály. 

Zpravidla se děti mladší tří let nedokážou delší dobu soustředit, pozornost udrží jen velmi 

krátkodobě. Tomu je třeba přizpůsobit činnosti, průběžně je střídat. Největší prostor musí být 

ponechán volné hře a pohybovým aktivitám. 

 
8.3 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. 

Mateřské školy poskytují 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 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. 
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9 EVALUAČNÍ SYSTÉM 

 ANALÝZA SWOT ... KDE JSME 

 

SILNÉ STRÁNKY: 

 integrace dětí 

 vstřícný přístup všech pracovnic k dětem i k rodičům, 

 trpělivost, vstřícnost, spolupráce s rodiči, přátelské vztahy s rodiči, 

 kladné reference a povědomí o mateřské škole mezi lidmi v okolí, 

 stálý zájem rodičů o umístění v mateřské škole, 

 kamarádské vztahy na pracovišti, učitelky a provozní pracovníci jsou si rovni, neexistuje 

nadřazenost, 

 rekonstrukce zahrady, v blízkosti je park Lužánky, 

 budova mateřské školy není na hlavní ulici,  

 klidné a čisté prostředí. 
 

SLABÉ STRÁNKY 
 

 Chybí vlastní jídelna 

 Propracovanější systém webových stránek 

 Aktivní využívání digitálních technologií v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání 

 
 

PŘÍLEŽITOSTI: 

 blízkost velkého krásného parku, využití nové zahrady s přírodními prvky, zapojení dětí 

do péče o zahradu, pěstování na záhoncích, 

 spolupráce se ZŠ Staňkova, 

 časté návštěvy různých divadel v mateřské škole, 

 programy ekologického centra pro předškolní děti – Lipka, Kamenačky, Mateřídouška, 

 spolupráce s rodiči při organizování různých akcí. 
 

CO LZE ŘEŠIT: 

http://msstankova.rajce.idnes.cz/Den_Zeme_23.4.2
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 užší spolupráce se základní školou – různé kulturní akce, projekty, příprava předškoláků, 

 zkvalitnění práce učitelek – hodnocení dětí (zavedení portfolia), sebehodnocení učitelek 

a vzájemná spolupráce 

 účast na seminářích pro pedagogy – DVPP, 

 ekologické aktivity – přírodní kouty ve třídách, záhonek (malé zahradnické náčiní). 
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 SYSTÉM EVALUACE – PRŮBĚH, VÝSLEDKY, PODMÍNKY 

Co – cíl 

evaluace 

Kdo – kdo evaluuje Kdy - čas Jak 

Kritéria  Nástroje, formy 

 

 

 

 

Téma 

Podtéma 

 

 

 

 

Učitelky 

 

 

 

 

po 

ukončení 

tématu, 

podtématu 

- zaujal x nezaujal 

- vytvořila jsem vhodné podmínky 

- byly naplňovány cíle 

- k čemu se budu vracet 

- převažovaly x nepřevažovaly nabízené činnosti 

k naplňování poznávání 

Z hlediska očekávaných výstupů 

- co se děti naučily 

- jaké hodnoty, zkušenosti, postoje děti získaly 

- podařilo se vyhnout rizikům 

- neomezovaly metody samostatnost dětí 

- tabulka hodnocení  

metody 

                    > týdně 

postupy 

- po ukončení každého tématu 

 

 

 

- písemně do plánu – jak zvolené 

činnosti naplňovaly klíčové 

kompetence 

 

 

Třídní 

program 

 

 

Učitelky 

 

 

2x ročně 

- vhodnost zvolených témat 

- vhodné podmínky, rizika 

- naplňování dílčích cílů, naplňování 

individuálních cílů, 

- co bylo a nebylo splněno, k čemu se vracet 

- hodnocení z hlediska kompetencí 

 

 

 

- písemně 

 

 

 

 

 

Diagnostika 

 

 

 

 

 

Učitelky 

 

 

 

 

 

průběžně 

- projevy dítěte 

- rozbor herních aktivit 

- analýza: grafomotorika, kresba, vnímání 

sluchové, zrakové, prostorové, času, základní 

matematické a sociální dovednosti a herních 

výtvorů 

- rozbor mluvního projevu, komunikativní 

dovednosti dítěte 

- rozbor chování dítěte v kolektivu 

 

- formulář Dotazník školní 

zralosti 

- sešit Pozorování dítěte 

- vstupní anamnéza 

- portfolio, individuální práce, 

příprava na školu 

Učitelky, spolupráce 

s rodiči 

 

2x ročně 

- bylo dosaženo individuálních cílů 

- jakých očekávaných kompetencí dítě dosáhlo 

- přehled očekávaných výstupů 

- výsledky práce dětí 

- individuální konzultace 

 

 

Roční plán 

 

 

Všichni zaměstnanci 

MŠ 

 

 

2x ročně 

- plnění cílů, TVP, výsledky vzdělávání, 

závěry z porad, písemných hodnocení učitelek, 

důraz na funkčnost a potřebnost 

-  písemné hodnocení 

škol.r. učitelek 

- písemná analýza škol.r. 

- údaje o MŠ 
 

Školní 

vzdělávací 

program  

 

 

Učitelky, 

zaměstnanci, rodiče 

 

1x ročně 

- kriteria ŠVP dle RVP PV 

- závěry hodnocení podmínek vzdělávání, 

hodnocení TVP, 

ročního plánu, individ.rozvoje dětí, 

autoevaluace učitelek 

- závěry hospitační a kontrolní činnosti 

- dotazníky pro rodiče 

 

 

- písemná zpráva 

   

 

Autoevaluace 

 

 

Učitelky 

 

 

2x ročně 

- v čem jsem dobrá 

- v čem se potřebuji zlepšit 

- co preferuji 

- stanovení cíle  

- v pololetí ústně na pedagogické 

poradě 

- na konci školního roku písemně 

– využití pro zpracování 

Pracovního plánu na příští školní 

rok 

 

Podmínky 

vzdělávání 

 

Učitelky 

 

2x ročně 

 

- podmínky vzdělávání dané RVP PV 

- v pololetí i na konci školního 

roku písemně v rámci evaluace 
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