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1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

1.1 Charakteristika mateřské školy   

Mateřská škola sídlí od roku 1963 v bývalé budově zotavovny a sirotčince sester 

Dominikánek, která v roce 2014 prošla celkovou rekonstrukcí. Jedná se o budovu, která 

je památkově chráněná, patrová, účelně členitá a prostorná. V přízemí MŠ se nachází 

třída, hygienické zařízení, kancelář, jídelna a šatna. V druhém křídle přízemí se nachází 

kuchyň pro přípravu stravy, ložnice pro děti. Dále je zde sociální zařízení pro personál a 

sprchový kout pro děti. V patře využíváme dvě místnosti, sklad materiálu pro výuku a 

místnost pro práci školnice s prádlem. Na západní stranu se rozkládá školní zahrada, 

která byla v roce 2016 vybavena novými herními prvky pro děti. Prostory zahrady jsou 

vybaveny tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové aktivity. Využíváme s dětmi 

asfaltovou  plochu k výtvarné výchově. Dle ročního období využíváme zahradu k různým 

výzdobám podle jednotlivých svátků. Máme projekt „Malý zahradník“ – děti pěstují na 

záhonech různé druhy zeleniny a byliny. Pomáhají při pěstování květin v oknech 

mateřské školy. Mateřská škola nabízí pro děti příjemné, estetické prostředí, děti se 

svými výrobky podílejí na úpravě a výzdobě budovy. 

Naše děti říkají, že je“ kouzelná“. 

 

 1.2 Okolí MŠ  

Pro pobyty dětí venku je hojně využíváno také okolí mateřské školy. Nedaleko mateřské 

školy se nachází travnaté fotbalové hřiště. Zde mají děti možnost rozvíjet své pohybové 

dovednosti. V obci se také nachází hřiště s umělým povrchem a víceúčelové hřiště 

s herními prvky – houpačky, skluzavka. Časté jsou i procházky do blízkého okolí, jejichž 

cílem jsou přírodní ekosystémy polí, luk, rybníku a lesa.  

 

2 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ  

2.1. Věcné podmínky 

Prostory mateřské školy jsou dostatečně velké (vyhovují hygienickým požadavkům) 

a mají prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým a 

individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, hygienické zařízení 

i vybavení pro odpočinek jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, 

odpovídajícím počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a estetické. 



Hračky a učební pomůcky jsou umístěny v  souladu s potřebami dětí tak, aby si 

mohly samostatně brát a vyznaly se v jejich uložení mateřská škola je vybavena 

přiměřeným množstvím hraček a pomůcek, různorodé škály . 

Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly přístupné dětem i jejich rodičům.  

Zahrada je vybavena tak, že umožňuje dětem různorodé pohybové a další aktivity. 

Poskytuje prostor k hrám a jiným činnostem. 

 

2.2. Životospráva  

Stravování je zajištěno plnohodnotně a vyváženě. Je zachovávána  vhodná skladba 

jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Mezi 

jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Do jídla děti 

nenutíme. 

V průběhu celého dne je dodržován pitný režim. K  tomuto účelu je v dosahu dětí 

konvice s tekutinou. Každé dítě má svůj vlastní označený hrníček.  Děti si napouštějí 

pití samostatně. 

Denní rytmus a řád je pravidelný, je však natolik flexibilní, aby umožňoval 

organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.  

Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, program činností je 

přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší a venkovní teplotě. 

Zahrada poskytuje prostor pro denní pohybové aktivit. Podle okolností směřujeme i 

odpolední činnosti na zahradu.  

Individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku je respektována. Nespavým 

dětem jsou nabízeny klidové činnosti. Děti do spaní nenutíme.  

Všichni zaměstnanci se chovají podle zásad zdravého životního stylu, aby dětem 

poskytovali přirozený vzor. 

 

2.3. Psychosociální podmínky  

Hlavní pedagogický záměr je orientován směrem k  dítěti a směřuje k tom,                                  

aby se děti i dospělí cítili v mateřské škole dobře, získaly dobré základy do života a 

pro další vzdělávání byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací 

etapy. 



Děti neúměrně nezatěžujeme a prováděné činnosti jsou přiměřeně náročné.  

Všechny děti mají rovnocenné postavení. Usilujeme o osobní rozvoj každého dítěte 

s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy a schopnosti, se zřetelem na celkový 

rozvoj osobnosti v úzké součinnosti s rodinou. 

Vycházíme ze znalostí dětí, jejich aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a 

sociální situace – každé dítě má právo být jiné, má jiné potřeby rozvíjet se a učit se 

svým tempem. 

Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytně nutnou mírou omezení 

vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti 

pravidlům soužití. Dětem dáváme jasné a srozumitelné pokyny.  

Dáváme dětem možnost spoluúčasti na volbě i tvorbě programu, respektujeme 

právo dítěte na neúčasti nabízené činnosti – má právo být pouze pozorovatelem. 

Respektujeme pedagogické zásady, povzbuzujeme děti nesmělé, posilujeme 

sebevědomí a pozitivně hodnotíme každého, kdo pracuje na úrovni svého osobního 

maxima, podporujeme u dětí iniciativu, tvořivost a vlastní fantazii.  

Vzdělávací nabídka je přiměřená mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho 

života. 

Ve vztazích mezi dětmi a dospělými navozujeme vzájemnou důvěru, toleranci, 

ohleduplnost, zdvořilost, solidarit a vzájemnou podporu a pomoc. 

Připravujeme děti na budoucí roli školáka, získávání pocitu jistoty a sebedůvěry ve 

spolupráci s rodinou 

Intenzivní péči věnujeme dětem s odkladem školní docházky v návaznosti na vstup 

do základní školy – v úzké spolupráci s rodinou, se základní školou a pedagogicko-

psychologickou poradnou. 

Věnujeme zvýšenou pozornost a péči zdravotně znevýhodněným dětem, 

problémovým dětem ve spolupráci s rodinou, pediatrem a pedagogicko-

psychologickou poradnou. 

 

2.4. Organizace 

Při nástupu dítěte do MŠ je individuálně přizpůsobený a rodičům nabízený 

adaptační režim. Denní řád je dostatečně pružný a dokáže reagovat na aktuální 

potřeby dětí. Poměr spontánních i řízených činností je vyvážený, a to včetně aktivit 



organizovaných nad rámec běžného programu. Na spontánní hru mají dostatek času 

i prostoru na její dokončení nebo na pozdější pokračování.  

Aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k  vlastní aktivitě, 

experimentování, aby se zapojily do organizace činností a pracovaly svým tempem. 

Vytváříme podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, kde děti mají 

možnost zúčastnit se činností v různě velkých skupinkách. 

Několikrát v týdnu jsou pravidelně zařazovány zdravotně preventivní pohybové 

aktivity. 

Učitelé se plně věnují dětem a jejich vzdělávání, je jim zde nabízen klid, bezpeční i 

soukromí. 

Dbáme na osobní soukromí dětí. Pokud to potřebují, mají možnost se uchýlit do 

klidného koutku, neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí 

při osobní hygieně apod. 

Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním 

vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. 

Pro realizaci činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky.  

Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě.  

 

Režim dne v mateřské škole 

Respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové a individuální zvláštnosti i 

potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností. Je volný, pevně je stanovena 

pouze doba stravování a odpočinku. 

Provozní doba mateřské školy je 6:30 – 16:00 hod. 

 

6:30– 8 :30 hod.  -  činnosti s učitelkou – volné hry dle volby dětí 

8:30– 8:45 hod.         - dopolední svačina 

8:45– 9:30 hod.         - pohybové aktivity, výchovné vzdělávací činnosti 

9:30– 11:30 hod.         - pobyt venku – vycházky do okolí, pobyt na školní zahradě                                                               

11:30–12:00 hod.       - oběd 

12:00 – 12:30 hod.      - příprava k odpočinku 

12:30 – 14:00 hod.      - odpočinek 

14:00 – 16:00 hod.       - probouzení (spavých dětí), svačina, odpolední činnosti,       

popř. pobyt venku 



2.5. Řízení mateřské školy 

Povinnosti, pravomoci a úkoly jsou jasně vymezeny náplní práce každého 

zaměstnance. Je vytvořen funkční informační systém jak uvnitř mateřské školy, tak 

navenek. 

Ředitelkou je vytvářeno ovzduší vzájemné důvěry a tolerance se zapojením 

pracovníků do řízení mateřské školy s ponecháním dostatků pravomocí a 

respektováním jejich názorů. Podporuje a motivuje také v  rozhodování o zásadních 

otázkách školního programu. 

Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci i rodiče.  

Plánování je funkční a využívá zpětnou vazbu.  

Školní ŠVP PV vypracovává ředitelka ve spolupráci s učitelkami.  

Taktéž spolupracujeme s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení 

individuálních výchovných problémů dětí.  

 

2.6. Personální a pedagogické zajištění 

Všichni pedagogové MŠ splňují stanovenou odbornou kvalifikaci pro práci s dětmi v MŠ 

a dále se sebevzdělávají, navštěvují různá školení a kurzy, jež se týkají aktuálních otázek 

a témat předškolního vzdělávání. Vedení školy jejich sebevzdělávání podporuje a dle 

potřeby i zajišťuje jejich financování.  V mateřské škole nejsou poskytovány 

specializované služby, jako například logopedie, rehabilitace či jiná péče o děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami. V těchto otázkách je učitelkami poskytována pouze 

poradenská činnost s odkazem na odborná zařízení. Provoz v budově mateřské školy 

zajišťuje školnice, která zároveň zajišťuje výdej stravy. 

2.7. Spoluúčast rodičů  

Mateřská škola se zasazuje o oboustrannou důvěru a otevřenost, vstřícnost, porozumění 

a respekt mezi pedagogy a rodiči. Pedagogové sledují konkrétní potřeby dětí a rodin, 

snaží se jim porozumět a jsou ochotni s rodiči spolupracovat. Nabízí rodičům prostor 

pro účast na dění v ní, a to v jakékoliv formě. Rodiče jsou průběžně a s dostatečným 

předstihem informováni o různých organizačních opatřeních. Jednotliví pedagogové 

jsou po předchozí domluvě otevření individuálním pohovorům s rodiči. Zaměstnanecký 

kolektiv mateřské školy ctí a chrání soukromí dětí i rodin, přičemž do života rodin 

nezasahuje. Na vyžádání mohou pedagogové poskytovat rady rodičům. Důvěrné a 

osobní informace sdělené pedagogům rodiči jsou pečlivě uchovávané a podle potřeby 



archivované. Škola je otevřena spoluúčasti ochotných rodičů, která se již v minulosti 

projevila v zajištění školy zejména po stránce materiální.   

  

2.8. Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními potřebami  

Pro úspěšné vzdělávání těchto dětí uplatňujeme princip diferenciace a    

individualizace vzdělávacího procesu při organizaci  činností a stanovování obsahu, 

forem i metod výuky stanovená pro podpůrná opatření při vzdělávání dětí.  

 

 2.8.1. Pojetí vzdělávání dětí s podpůrnými opatřeními 

Naší snahou je vzdělávat děti se speciálními vzdělávacími potřebami stejně, jako 

vzdělávání dětí, které speciální vzdělávací potřeby nemají.  

Záměry a cíle přizpůsobujeme tak, aby maximálně vyhovovaly potřebám a 

možnostem těchto dětí. 

Snahou všech zúčastněných je vytvářet optimální podmínky k  rozvoji osobnosti dětí 

s přiznanými podpůrnými opatřeními, aby bylo dosaženo co největší samostatnosti.  

Při plánování a realizaci vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními 

máme na zřeteli, že jednotlivé děti se ve svých individuálních vzdělávacích 

možnostech a potřebách mohou lišit. 

Účelem podpory těchto dětí je využití vzdělávacího potencionálu a plné zapojení 

každého s ohledem na jeho možnosti a schopnosti. Opatření  1. stupně stanovuje 

mateřská škola. Od 2. -5. stupně jsou podpůrná opatření stanovená školským 

poradenským zařízením (ŠPZ), po projednání  s mateřskou školou a zákonnými 

zástupci. 

Závazný rámec a organizační a organizační zabezpečení vzdělávání dětí s 

přiznanými podpůrnými opatřeními 1. stupně je ŠVP podkladem pro zpracování 

PLPP (Plán pedagogické podpory). Pro 2. -5. Stupeň je podkladem pro zpracování 

IVP (Individuální vzdělávací plán) na základě doporučení ŠPZ.  

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami všichni, kteří se podílejí 

na péči o ně a jejich vzdělávání, volí vhodné metody a prostředky, které jsou 

v souladu s přiznanými podpůrnými opatřeními. Uplatňují profesionální postoj a 

přístup k dětem. 

Všichni zúčastnění vytvářejí podmínky pro pozitivní přijetí dětí se speciálními 

potřebami v mateřské škole. V souvislosti s tím, navazujeme úzkou spolupráci se 



zákonnými zástupci všech dětí. Citlivě komunikujeme a předáváme potřebné 

informace. 

Spolupracujeme s dalšími odborníky, využíváme služeb školských poradenských 

zařízení, sdílíme zkušenosti s kolegy, dále se vzděláváme. 

  

2.8.2. Systém péče o děti s podpůrnými opatřeními 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP (Plán pedagogické 

podpory) 

Identifikujeme speciální vzdělávací potřeby. Důsledně provádíme pedagogickou 

diagnostiku, vedeme portfolia dětí, identifikujeme odchylky ve výkonech a projevech 

chování dětí. O zjištěných skutečnostech informujeme ředitelku školy a zákonné 

zástupce dítěte. 

Navrhneme podpůrná opatření 1. stupně podpory. Vypracujeme plán pedagogické 

podpory (PLPP), který obsahuje: 

a) jméno, příjmení, věk, zdravotní stav, charakteristiku dítěte (silné  a 

slabé stránky) a jeho obtíží popřípadě další okolnosti ovlivňující 

nastavení podpory. Datum, kdy bylo k této podpoře přistoupeno. 

b) stanovení cílů rozvoje dítěte 

c) podpůrná opatření - specifikace 

Upravíme metody práce s dítětem, organizaci jeho vzdělávání, 

kritéria hodnocení dítěte, pomůcky, požadavky na organizaci práce, 

podpůrná opatření v rámci rodin (po dohodě s rodiči nebo 

zákonnými zástupci, podpůrná opatření jiného druhu (respektování 

zdravotního stavu dítěte, rodinné situace, vztahových problémů, 

postavení dítěte ve třídě způsoby  

( písemně, ústně) a termíny vyhodnocování účinnosti PLPP.  

Po dobu 3 měsíců je PLPP realizován.  

Učitelky vyhodnotí účinnost PLPP. Pokud je zjištěno, že  jsou podpůrná opatření 

dostačující k naplnění vzdělávacích potřeb dítěte, jsou podpůrná opatření 

realizována po dobu, kdy jsou efektivní v  dosahování stanovených cílů rozvoje 

dítěte. Pokud je zjištěno, že opatření nejsou účinná, nedošlo k očekávanému 

k zlepšení, zákonný zástupce na základě sdělení této skutečnosti kontaktuje Školské 

poradenské zařízení (ŠPZ). 



Pro účel diagnostiky dítěte v ŠPZ vypracujeme zprávu o již poskytnuté pedagogické 

podpoře, ve které uvedeme, jaký problém nastal, jaká podpůrná opatření byla 

uplatňována a  jak byla vyhodnocena. 

ŠPZ provede diagnostiku dítěte a na jejím základě stanoví, zda je v kompetenci školy 

pokračovat v podpůrném opatření 1. stupně nebo jsou potřeby dítěte natolik 

specifická, že je potřeba využít podpůrná opatření vyššího stupně podpory.  

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP (Individuální 

vzdělávací plán) 

IVP  zpracováváme zpravidla pro dítě, které má speciální vzdělávací potřeby a je 

vzděláváno formou individuální integrace. Podkladem pro zpracování IVP je 

doporučení ŠPZ, písemná žádost zákonného zástupce dítěte.  

IVP je zpracován bez odkladu, nejpozději do 1. měsíce po obdržení doporučení ŠVZ a 

žádosti zákonných zástupců dítěte. IVP vypracovávají učitelky.  

Platnost IVP stvrzují svými podpisy učitelky, ředitelka školy, pracovník ŠPZ a 

zákonný zástupce dítěte. 

Na základě písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce je dítěti 

poskytováno vzdělávání podle IVP. Ten obsahuje údaje o skladbě druhů, stupňů 

podpůrných opatření, identifikační údaje dítěte, informace o úpravách obsahu 

vzdělávání, časovém a obsahovém rozvržení, úpravách metod a forem vzdělávání, 

hodnocení dítěte, případné úpravy výstupů. Taktéž údaje o pedagogických 

pracovnících podílejících se na vzdělávání dítěte a jméno pracovníka ŠPZ se kterým 

škola spolupracuje. 

 

2.8.3. Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Uplatňujeme princip diferenciace a individualizace vzdělávání při plánování, 

organizaci činností, určování obsahu, forem i metod vzdělávání.  

Realizujeme všechna doporučená podpůrná opatření.  

Dítě si osvojuje odpovídající individuální specifické dovednosti, potřeby a možnosti 

zaměřené na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v  úrovni 

odpovídajícím věku a stupni postižení dítěte. 

Spolupracujeme se zákonnými zástupci, školskými poradenskými zařízeními, 

s odborníky mimo oblast školství. 



Zajišťujeme přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného 

opatření. 

 

2.9. Podmínky vzdělávání dětí nadaných 

Prostřednictvím pedagogické diagnostiky vyhledáváme (učitelé) děti mimořádně 

nadané a formou integrovaného vzdělávání a individualizované výuky podporujeme 

rozvoj jejich talentu. Rozvoj a podporu nadání a mimořádných schopností 

zajišťujeme: 

Předkládání vyššího stupně složitosti nabízených činností např. při práci se 

stavebnicemi, didaktickými hrami, výtvarným materiálem, tělovýchovnými a 

hudebními pomůckami, které mohou vypovídat o mimořádném nadání.  

Využívání vhodných pomůcek přírodních i netradičních materiálů apod.  

Volbou vhodných metod- pozorování hry a chování dítěte v kolektivu, individuálním 

rozhovorem, analýzou výtvorů i kreseb, informací z dětské diagnostiky. 

Nabídka dalších specifických činností apod.  

Rodičům doporučujeme další rozvoj nadaného dítěte např. v  uměleckých školách,  

sportovních zařízeních apod. 

 

2.10. Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Důležitá je dostatečná vybavenost podnětnými a bezpečnými hračkami a 

pomůckami, které se snažíme průběžně doplňovat. 

Ve třídě je dostatečný počet zabezpečených skříněk k ukládání pomůcek a hraček, 

tím je zajištěna bezpečnost dětí a předkládání množství  podnětů je přiměřený 

Z hlediska zajištění bezpečnosti jsou znepřístupněny bezpečnost ohrožující 

předměty. Jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro ukládání hraček a 

pomůcek. 

Prostředí dává dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, umožňuje variabilitu 

v uspořádání prostoru, dává možnost naplnění průběžného odpočinku.  

Zázemí pro zajištění hygieny je dostatečné.  

Šatna disponuje dostatečným prostorem pro uložení věcí.  

Režim dne je vyhovující, respektující potřeby dětí (pravidelnost, dostatek času na 

realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek).  

Vytváříme podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami. 



Umožňujeme používání specifických pomůcek pro pocit jistoty a bezpečí.  

Uplatňujeme laskavý a důsledný přístup k dětem. 

Aktivně podněcujeme pozitivní vztahy, které vedou k  oboustranné důvěře a 

spolupráci s rodinou. 

Návrhy na další úpravy pro zefektivnění vzdělávání operativně projednáváme se 

zřizovatelem. 

Péče o děti od dvou do tří let jsou organizačně a provozně zajištěny v souladu 

s platnými právními předpisy. 

 

2.10.1 Popis a průběh vzdělávání dětí od 2 do 3 let  

U dětí od dvou do tří let podporujeme především stále stereotypní (stále se 

opakujících) činnosti, při kterých se cítí jisté a spokojené, jak to vyplýtvá z vývojové 

psychologie těchto dětí. 

Především u dětí rozvíjíme: 

porozumění řeči (neustále vše komentujeme)  

hrubou a jemnou motoriku (pohyb celého těla a prstů)  

fyziko-motorická činnost (stavění komínů z kostek apod.) 

zrakové rozlišování (používání obrázků apod.) 

logické myšlení (vkládačky, apod.) 

alternativní komunikaci a neverbální komunikaci (znakování a gesta)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

Mateřská škola je jednotřídní s heterogenní skupinou dětí ve věku od 2 do 6 let. 

Zpravidla počet nepřekročuje 20 dětí ve třídě. 

3.1. Uspořádání školy 

 Mateřská škola zajišťuje výchovně vzdělávací činnosti pro děti z pravidla od tří let. 

Dominuje snaha vytvořit každému dítěti takové prostředí, jež má dostatek 

mnohostranně přiměřených podnětů, napomáhajících jeho aktivnímu rozvoji a učení. 

Zaměstnanecký kolektiv vytváří takové podmínky, aby docházelo k celkovému a 

harmonickému rozvoji osobnosti dítěte, podpoře jeho tělesného rozvoje a zdraví.  

Mateřskou školu několikrát ročně navštěvují divadelní spolky s výchovně-vzdělávacími 

programy. Škola se dále účastní společných akcí pořádaných ZŠ Partutovice a aktivně 

spolupracuje s místním mysliveckým spolkem. 

 

3. 2. Kritéria přijímání dětí do mateřské školy 

I. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné 

školní docházky (dosáhnou-li věku 5 let do 31. 8.  kalendářního roku, v němž 

probíhá zápis a děti s odkladem povinné školní docházky - předškoláci). Tento 

bod se týká i dětí z jiných obcí, dětí občanů jiné ho členského státu Evropské 

unie, dále i cizinců, kteří doloží oprávnění k pobytu na území ČR. 

 

II. Přednostně jsou přijímány k předškolnímu vzdělávání děti s trvalým 

pobytem v obci Partutovice. 

 

III.  Při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání se postupuje podle 

věku dítěte – od nejstarších uchazečů k těm nejmladším uchazečům. 

 

IV.  Při přijímání dítěte je brán zřetel na sourozence v mateřské škole. 

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je rozhodující také zdravotní 

způsobilost podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole 



Bere ředitelka mateřské školy  v úvahu (v případě podání vyššího počtu žádostí než je 

kapacita školy) důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném 

pořadí I. až IV. 

  

3.3. Školní řád  

Děti, zákonní zástupci i zaměstnanci mateřské školy jsou povinni se řídit školním řádem 

mateřské školy. S tímto řádem jsou všichni jmenovaní seznámeni na začátku školního roku na 

pedagogické radě a informativních schůzkách. O případných změnách a úpravách jsou 

informováni průběžně. Jedná se o samostatný dokument, který je k dispozici na školním 

webu, je vyvěšen ve vstupu do mateřské školy nebo je k dispozici u ředitelky školy.  

 

3.4.  Účast MŠ na veřejných a kulturních akcích 

Mateřská škola pořádá vlastní akce pro děti a rodiče. Jsou to především tzv. „dílničky“. Jedná 

se o společné tvořivé odpoledne, kdy se v mateřské škole sejdou rodiče a společně s dětmi 

pod vedením paní učitelky tvoří. Akce se koná minimálně 3x ročně a je zaměřena na aktuální 

roční období, popřípadě událost. Podzimní usávání skřítků, Vánoční dílnička nebo 

Velikonoční dílnička. 

Dále se mateřská škola aktivně zapojuje společně se základní školou do kulturního života 

v obci. Zpívání u příležitosti rozsvícení vánočního stromečku, Vítání občánků apod. 

Společně se základní školou pořádáme každoročně vánoční besídku a posezení ke Dni matek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU  

Vzdělávací program mateřské školy je vytvořen tak, aby respektoval již nastíněné 

zásady a filosofii výchovy a vzdělávání. 

Smyslem je vytvořit klidné, pohodové klima bez stresů, zaměřit se na mluvený 

projev, logopedickou prevenci, upevňovat vztah k  přírodě, vést děti ke zdravému 

životnímu stylu a k co největší samostatnosti a zodpovědnosti.  

Při tvorbě ŠVP bylo přihlíženo k velikosti školy, k místním i materiálním 

podmínkám.  

 

4.1. Výchovné a vzdělávací strategie 

 Vytvářet ovzduší vzájemné důvěry, pomoci a spolupráce  

 Společně s dětmi stanovovat pravidla slušného chování a dbát na jejich 

dodržování 

 Budovat dobrou úroveň a pověst školy lepší prezentací výsledků naší práce  

 Propojit vzdělávací proces MŠ a ZŠ jednotnou koncepcí a vzájemnou spoluprací  

 Předcházet negativnímu chování dětí 

 Zohledňování vzdělávacích potřeb každého dítěte a přizpůsobení podmínek 

vzdělávání každému z nich 

 Podporovat samostatnost dítěte 

 Zdokonalovat proces vzdělávání díky dalšímu vzdělávání pedagogů, uplatňovat nové 

pedagogické přístupy  

 

4.2. Cíle vzdělávacího programu 

  harmonický rozvoj celé osobnosti dítěte 

 získání základních povědomí o světě kolem sebe 

 pochopení, že všichni ve společnosti jsme si rovni, osvojení hodnot naší společnosti  

 doplňovat rodinnou výchovu a spolu s ní vytvářet podmínky pro aktivní rozvoj učení 

dítěte 

  poskytovat dítěti odbornou péči v průběhu jeho předškolních let 

 vytvářet takové prostředí, aby čas strávený v mateřské škole byl pro dítě radostí a 

zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání 

 podporovat rozvoj tělesné i zdravotní stránky osobnosti dítěte 



 napomáhat dítěti k jeho osobní spokojenosti a pohodě, pomoci mu chápat okolní svět a 

motivovat ho k dalšímu poznání a učení 

 vytvářet dobré předpoklady pro pokračování dítěte ve vzdělávání tím, že budou 

maximálně podporovány jeho individuální a rozvojové možnosti  

 utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k identitě každého jedince 

 poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic 

 získání a uplatnění znalostí o životním prostředí a jeho ochraně, o bezpečnosti a 

ochraně zdraví 

 plnit i úkol diagnostický, zejména ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

 

4.3. Metody a formy vzdělávání 

Předškolní vzdělávání maximálně přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým,                                   

kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí. Dbáme, aby tato vývojová 

specifika byla při vzdělávání dětí v plné míře respektována. 

 Máme vždy na zřeteli, že proces vzdělávání je pro dítě činností přirozenou, který 

staví na vnitřní motivaci dítěte. Dítě je sice učitelkou promyšleně vedeno, ale 

nepociťuje toto vedení jako vnější tlak, cítí se samostatné a svobodné.  

 Všechny děti mají stejná práva a povinnosti. Osobní svoboda a volnost je 

respektována do určitých mezí. Řídíme se několika důležitými pravidly, která 

platí pro všechny zúčastněné-tedy učitelé i děti. 

 Dáváme možnost dětem spoluúčast na tvorbě denního programu  

 Respektujeme právo dítěte na neúčast nabízené činnosti (právo být 

pozorovatelem) 

 Každé dítě má právo být jiné (potřeby, své tempo)  

 Pravidelné střídání činností a odpočinku  

 Vzdělávání je důsledně vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem 

jednotlivých dětí, včetně vzdělávacích potřeb specifických. Každému dítěti je 

poskytována pomoc a podpora v míře, kterou individuálně potřebuje a v kvalitě, 

která mu vyhovuje. Vzdělávací působení pedagoga vychází z pedagogické 

analýzy- z pozorování a uvědomění si individuálních potřeb a zájmů dítěte. Ze 

znalosti jeho aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální situace. 

Pravidelného sledování jeho rozvojových i vzdělávacích pokroků (portfolia). 



Pedagogické aktivity probíhají v rozsahu potřeb jednotlivých dětí, každé dítě je 

stimulováno citlivě podněcováno k učení a pozitivně motivováno k vlastnímu 

vzdělávacímu úsilí způsobem a v míře jemu vyhovující. Dítě tak může dosahovat 

vzdělávacích a rozvojových pokroků k jeho možnostem optimálním a samo se 

může cítit úspěšné, svým okolím uznávané a přijímané.  

 Rozvojové předpoklady a možnosti dětí vyžadují uplatňování předškolním 

vzdělávání odpovídající metody a formy práce. Proto jsou v  hojné míře využívány 

metody prožitkového a kooperativního učení. Hry a činnosti dětí jsou založeny 

na přímých zážitcích.  

 Je podporována dětská zvídavost a potřeba objevovat. Podněcována radost 

 dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další 

dovednosti. 

  Ve vzdělávání je využíváno spontánních nápadů dětí a je jim poskytován 

dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jejich vlastní plány.  

 Učební aktivity proto probíhají především formou nezávazné dětské hry na 

základě svého zájmu a vlastní volby. 

 V dostatečné míře je uplatňováno situační učení. Dítě se tak učí dovednostem a 

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

 Didakticky zacílená činnost, která je dítěti nabízena a v  níž je zastoupeno 

spontánní a záměrné (cílené, plánované)učení. Tyto činnosti probíhají zpravidla 

v menší skupině či individuálně.  

 Didaktický styl vzdělávání dětí v mateřské škole je založen na principu 

vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte. Učitelka je jen 

průvodcem dítěte na jeho cestě poznáním, probouzí v  něm aktivní zájem a chuť 

se dívat kolem sebe,  naslouchat a objevovat.  

 Uplatňujeme integrovaný přístup. Vzdělávání probíhá na základě integrovaných 

bloků, které nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, 

vazbách a vztazích. Dítě nezískává jen izolované poznatky či jednoduché 

dovednosti. Získaná zkušenost je komplexnější a stává se pro dítě snáze 

uchopitelnou a prakticky využitelnou. Dítě získává skutečné činnostní výstupy – 

kompetence. 

 

 



5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH 

Vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu tvoří učivo, jež by mělo být v souladu 

se školským zákonem uspořádáno do ucelených celků.  

Podle RVP PV se tyto celky nazývají integrované bloky. Integrované bloky jsou 

vytvořeny tak, aby zasahovaly do všech vzdělávacích oblastí. Vztahují se buď k určitému 

tématu, nebo vychází z praktických životních potřeb, problémů a situací, s nimiž se děti v 

běžném životě mohou setkat. Bloky jsou natolik široké a obsáhlé, aby poskytovaly 

dostatek zajímavých a různorodých podnětů ke konkrétním činnostem. Konkrétní 

obsahy jednotlivých bloků odpovídají vzdělávacímu obsahu stanovenému ve vzdělávací 

nabídce v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání.  

Jak již vypovídá název vzdělávacího programu-je obsah vzdělávání rozvržen do čtyř 

integrovaných bloků. JARO-LÉTO-PODZIM-ZIMA. 

 

V jednotlivých integrovaných blocích vždy stanovujeme:  

1. Vzdělávací záměr 

2. Vzdělávací cíle-co učitel podporuje 

3. Očekávané výstupy-co dítě postupně zvládne, jaké kompetence rozvíjí  

4. Vzdělávací nabídka-co učitel nabízí 

 

Klíčové kompetence 

1. kompetence k učení 
2. kompetence k řešení problémů 
3. kompetence komunikativní 
4. kompetence sociální a personální 
5. kompetence činnostní a občanská 

 

Klíčové kompetence prolínají všemi integrovanými bloky. 

 

 

 

 

 

 

 



INTEGROVANÝ BLOK č. 1    PODZIM 

Realizace bloku září-listopad 

„Kdo všechno přišel do školky“-září 

Dílčí témata: 

Po prázdninách kluci, holky 

Vítej mezi námi 

Kde jsem doma 

Babí léto čaruje 

       

1. Vzdělávací záměr: 

 adaptace na režim v mateřské škole 2-3 

 umět se odpoutat od rodičů 2- 3 

 poznávat prostředí v mateřské škole 2-3 

 poznávat nové kamarády 2-6 

 sešli jsme se se svými kamarády (starší děti) 2-6 

 poznáváme pracovníky mateřské školy 2-3 

 zaznamenávání výchozího stavu každého dítěte 2-6 

 upevňovat správné držení příboru 2-6 

 upevňovat hygienické návyky 2-6 

 navazovat s ostatními dětmi vztahy, udržovat a rozvíjet s nimi přátelství 2-6 

2. Vzdělávací cíle: 

 Vytvářet zdravé životní návyky a postoje jako základy zdravého životního stylu 

 Rozvíjet řečové schopnosti 

 Rozvíjet pohybové činnosti, zvládat jednoduché prvky pro tělesný rozvoj 

 Rozvíjet tvořivost, tvořivé myšlení, řešení problémů, tvořivé sebe vyjadřování 

 Rozvíjet schopnost sebeovládání 

 Seznámit se s pravidly chování ve vztahu k druhým 

 Poznávat pravidla společenského soužití 

 Porozumět základním projevům neverbální komunikace obvyklé v prostředí 

mateřské školy 

 Seznámit se s prostředím mateřské školy a vytvářet si pozitivní vztah k němu 

 Rozvíjet sluchovou paměť a vnímání 



 Vést děti ke spontánnímu vyprávění zážitků 

 

3. Očekávané výstupy: 

 Bez obav se odpoutává od rodičů 

 Cítí se bezpečně 

 Má už své kamarády 

 Orientuje se bezpečně ve své mš 

 Cvičí si obratností a tělesnou zdatností 

 Bez obav se obrací o pomoc 

 Některé kamarády zná jménem 

 Ví, které hračky si může půjčit 

 Zvládá některá pravidla soužití ve třídě 

 

4. Vzdělávací nabídka 

 Lokomoční, pohybové činnosti (chůze, běh, skoky, poskoky, lezení) 

 Protahovací cvičení 

 Reakce na povely během pohybových her 

 Koordinace těla 

 Artikulační, řečové, sluchové  a rytmické hry 

 Rozhovory, vyprávění 

 Přímé pozorování běžných objektů, předmětů 

 Námětové hry a činnosti 

 Seznámení s prostředím mateřské školy a jeho okolím 

 Spontánní hra 

 Běžné verbální i neverbální aktivity dítěte a druhých 

 Setkávání se s pozitivními vzory ve vztazích a chování 

 

DÍTĚ A JEHO TĚLO: přivítat všechny děti např. maňáskovým divadlem a připravit jim 

radostný vstup do MŠ. Pomoc dětem i jejich rodičům orientovat se v novém prostředí. 

Osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody. 

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA: vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit novým 

dětem vstup do MŠ. Rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev. 



DÍTĚ A TEN DRUHÝ: nést děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem. Posilovat 

prosociální chování ve vztahu k druhému v dětské herní skupině, v rodině, ve škole. 

DÍTĚ A SPOLEČNOST: rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit 

se, spolupracovat, přináležet ke společenství ve třídě, škole. 

DÍTĚ A SVĚT: vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije. 

 

„Vítr fouká po strništi“-říjen 

 

Dílčí témata: 

Košík s jablky 

Draci řošťáci 

Běží myška po poli 

Podzimní barevný les 

 

1. Vzdělávací záměr: 

 Objevujeme a poznáváme změny v podzimní přírodě 2- 6 

 Dokončujeme zaznamenávání výchozího stavu dětí 2-6 

 Pozorujeme vše, co se děje kolem nás 2-6 

 Pomáháme pečovat o okolní životní prostředí 2-6 

 Učíme děti využívat přírodní materiál 2-6   

 

2. Vzdělávací cíle: 

 Rozvíjet a užívat všechny smysly 

 Rozvíjet tělesnou zdatnost 

 Rozvíjet jazykové, receptivní dovednosti  vnímání, naslouchání, porozumění) 

 Rozvíjet zájem dětí o práci a pomoc 

  Rozvíjet kultivovanost mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání 

 Poznat ovoce, zeleninu podle vzhledu, chuti, vůně, hmatu 

 Posilovat prosociální chování ve  vztahu k ostatním lidem (v rodině, 

v mateřské škole, v dětské skupině 

 Učit děti jednoduše jak se mění příroda  

 Osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije 



 Vytvářet povědomí o širším prostředí, o jeho rozmanitostech a proměnách 

 

3. Očekávané výstupy: 

 Pojmenovává většinu toho, čím jsme obklopeni 

 Porozumí nasloucháním, pozorováním 

 Uvědomuje si svou samostatnost 

 Prožívá radost z toho, co poznáváme 

 Správně vyslovuje 

 Umí zacházet s předměty denní potřeby 

 Vyvíjí úsilí soustředění se na určitou činnost 

 Umí se bezpečně pohybovat v mš i v jejím okolí 

4. Vzdělávací nabídka 

 Lokomoční, pohybové činnosti (chůze, běh, skoky, poskoky, lezení) 

 Protahovací cvičení 

 Reakce na povely během pohybových her 

 Koordinace těla 

 Artikulační, řečové, sluchové  a rytmické hry 

 Rozhovory, vyprávění 

 Přímé pozorování běžných objektů, předmětů 

 Námětové hry a činnosti 

 Výlety do okolí mateřské školy 

 Spontánní hra 

 Běžné verbální i neverbální aktivity dítěte a druhých 

 Setkávání se s pozitivními vzory ve vztazích a chování 

 

DÍTĚ A JEHO TĚLO: osvojovat si návyky k podpoře osobní pohody. 

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA: rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní a 

produktivní. Využívat k tomu vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu. 

Zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání. Rozvíjet paměť, pozornost, představivost a 

fantazii. 

DÍTĚ A TEN DRUHÝ: podporovat dětská přátelství. 

DÍTĚ A SPOLEČNOST: kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání 

motivované podzimní přírodou a jejími plody. 



DÍTĚ A SVĚT: osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejich 

proměnách. 

 

„Malíř podzim“-listopad 

 

Dílčí témata: 

Uspávání skřítků 

Vítr fouká do všech stromů 

Doktora se nebojíme 

Hlava, ramena, kolena, palce 

 

1. Vzdělávací záměr: 

 Získávání elementárních znalostí o přírodě, lidském těle 2 – 6 

 Získávání znalostí o našem zdraví 2-6 

 Rozvíjení poznatků a znalostí v souvislosti s ročním obdobím 2-6 

 

2. Vzdělávací cíle: 

 Osvojit si poznatky o lidském těle a jeho zdraví 

 Prohlubovat znalosti  o významu péče o čistotu a zdraví, aktivního pohybu a 

zdravé výživy 

 Uvědomovat si příjemné i nepříjemné citové prožitky, vyjádřit je slovně 

 Osvojit si poznatky důležitosti pohybu a sportu pro zdraví a odolnost 

 Rozvíjet produktivní jazykové dovednosti (výslovnost, vytváření pojmů, 

mluvní projev, vyjadřování) 

 Posilovat přirozené poznávací city ve vztahu k sobě 

 Získávání sebeuvědomění, sebedůvěry, osobní spokojenosti 

 Rozvíjet zvídavost, zájem, radost z objevování 

 Ochraňovat osobní soukromí, bezpečnost ve vztahu k ostatním dětem i 

dospělým 

 Vytvářet základní aktivní postoj k životu a ke světu 

 Pochopit změny, způsobené lidskou činností 

 Chránit, zlepšovat, ne poškozovat a činit 



 Sledovat rozmanitost a změny v přírodě, osvojovat si poznatky a praktické 

dovednosti 

 

3. Očekávané výstupy: 

 Zvládá orientaci v prostoru 

 Vědomě napodobuje pohyb 

 Chápeme pokyny učitelky při cvičení, dokážeme procvičovat jednotlivé části 

těla  

 Domluví se slovy i gesty 

 Přemýšlí, vedeme jednoduché úvahy, učí se krátké texty 

 Odmítá komunikaci, která je nepříjemná 

 Porozumí běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

 Chová se zdvořile, vážíme si práce a úsilí druhých 

 Osvojuje si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou mu blízké 

 Všímá si změn v dění v nás i v okolí 

 Při rozhovorech a diskusích respektuje druhého, umí vyslechnout ostatní 

kamarády 

 

4. Vzdělávací nabídka 

 Zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, relaxační činnosti) 

 Cvičení na nářadí, dodržování bezpečnosti 

 Jednoduché sebeobslužné činnosti (oblékání, stolování, hygiena, úklid) 

 Činnosti zaměřené k ochraně zdraví, zdravých životních návyků 

 Činnosti relaxační a odpočinkové 

 Vyprávění o tom, co prožíváme, slyšíme, vidíme 

 Motivovaná manipulace s předměty 

 Hry v různých formách 

 Pohybové hry v náročnějším provedení, dodržování pravidel 

 Činnosti zaměřené na poznávání číslic, písmen, znaků a symbolů 

 Estetické a tvůrčí aktivity 

 

DÍTĚ A JEHO TĚLO: osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech 

a jejich kvalitě. Vytvářet zdravé životní návyky a postoje. 



DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA: rozvíjet komunikativní schopnosti verbální i neverbální  a 

kultivovaný projev. Posilovat přirozené poznávací city. Rozvíjet schopnosti  a dovednosti 

vyjádřit pocity, dojmy a prožitky. 

DÍTĚ A TEN DRUHÝ: posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému. 

DÍTĚ A SPOLEČNOST: vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách. 

DÍTĚ A SVĚT: osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností 

v péči o okolí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTEGROVANÝ BLOK č. 2   ZIMA 

Realizace prosinec-únor 

 

„Čas adventu“-prosinec 

 

Dílčí témata: 

Kdo to tady straší 

Stříbrné rolničky zazvoní 

Vánoce, vánoce – vítejte po roce 

Vánoce s pohádkou 

    

1. Vzdělávací záměr: 

 Vést děti k samostatnému a kultivovanému vyjadřování 2-6  

 Rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti 2-6 

 Moje rodina, mí blízcí 2-6 

 Soudržnost 2-6 

 Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky 2-6 

-  

2. Vzdělávací cíle: 

 Osvojit si poznatky a dovednosti důležité k podpoře osobní pohody a pohody 

prostředí 

 Uvědomit si, co je důležité pro zdraví – pohybové aktivity a celkový aktivní 

postoj k životu 

 Rozvoj zájmů různé povahy a formy 

 Sdělení verbální i neverbální  (výtvarné, hudební, dramatické, pohybové, 

pracovní) 

 Rozvíjet a kultivovat představivost a fantazii 

 Rozvíjet schopnost vytvářet citové vztahy, rozvíjet je a city plně prožívat 

 Posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, 

v mateřské škole, v dětské skupině) 

 Spoluvytvářet prostředí pohody, cítit se spokojeně, bezpečně 

 Osvojit si kulturně historické poznatky tohoto období 



 Rozvíjet úctu k životu ve všech jeho podobách 

 Vést děti ke zdvořilému chování a vystupování 

 

3. Očekávané výstupy: 

 Pohybuje se v různém prostředí 

 Zvládá jednoduchý úklid 

 Rozlišuje, co prospívá zdraví, co mu škodí 

 Pohybuje se pro zdraví, cvičí, protahuje se 

 Projevuje zájem o knihy, soustředěně naslouchá četbě, sleduje divadelní 

představení, naslouchá hudbě 

 Učí se nová slova, pozoruje kulturní objekty 

 Umí odpovídat na otázky, objasňuje otázky při práci s knihou 

 Pracuje s různým materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání) 

 Projevuje city 

 Sleduje pohádky, příběhy, obohacující život dítěte 

 Zaměřuje se na činnosti k poznávání různých lidských vlastností 

 Samostatně vystupuje, učí se správně se vyjadřovat 

 Připravujeme a realizujeme společné zábavy (Mikuláš, Vánoce) 

 Seznamujeme se s Vánočními tradicemi a zvyky 

 

4. Vzdělávací nabídka 

 Rytmické hry 

 Kombinování zážitků a aktivit 

 Přednes, recitace, zpěv, dramatizace 

 Prohlížení a čtení knih 

 Poslech pohádek, příběhů čtených, vyprávěných a reprodukovaných 

 Hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti 

 Nejrůznější hry, různorodého zaměření 

 Cvičení v projevování citů, estetické a tvůrčí aktivity 

 Zařazení jógy a relaxačního, uvolňujícího cvičení 

 

DÍTĚ A JEHO TĚLO: rozvíjet užívaní všech smyslů 

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA: rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové vztahy k                     



rodině i ke svému okolí. 

DÍTĚ A TEN DRUHÝ: podporovat schopnosti i dovednosti pro navazování a rozvíjení  

vztahů dítěte k druhým lidem. Vytvářet prosociální postoje k druhému. 

DÍTĚ A SPOLEČNOST: rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a   

dramatické, produktivní i receptivní. Rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti slovesné a 

literární. 

DÍTĚ A SVĚT: osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností, k  

spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí. 

 

    

 

„Paní zima kraluje“-leden 

Dílčí témata: 

Stavíme sněhuláky 

Na sněhu se zahřejeme 

Zima stojí u chalupy 

Masopust – to bude veselo 

 

1. Vzdělávací záměr: 

 Prožívání společných zážitků ve společenství dětí  (socializace hrou)2 - 6  

 Sounáležitost s ostatními lidmi 2-6 

 Sounáležitost s veškerou přírodou 2-6 

 Přispívat k vytváření návyků zdravého životního stylu 2-6 

 

2. Vzdělávací cíle: 

 Rozvíjet jazykové schopnosti a zdokonalovat dovednost v oblasti hrubé a 

jemné motoriky 

 Rozvíjet pohybové dovednosti při hrách venku, ve sněhu, na ledu 

 Rozvíjet komunikativní dovednosti 

 Rozvíjet tvořivé myšlení 

 Získat schopnosti záměrného řízení vlastního chování 

 Osvojit si elementární poznatky, schopnosti a dovednosti pro navazování 

kontaktu s druhými 



 Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí 

 Vytvořit si povědomí o vlastní sounáležitosti s lidmi a společností 

 Vytvářet povědomí o živé a neživé přírodě 

 Rozlišovat charakteristické znaky zimního počasí  

 Všímat si změn v přírodě v zimním období 

 Rozvíjet zručnost, fantazii, samostatnost 

 Rozvíjet základní kulturně společenské postoje 

 

3. Očekávané výstupy: 

 Ovládá koordinaci ruky a oka 

 Zvládá jemnou motoriku (zacházení s předměty denní potřeby- štětce, nůžky, 

tužky, pastelky, papír, modelína, náčiní, nářadí, různé materiály) 

 Koordinace pohybu při zimních sportech 

 Formuluje otázky, odpovídá 

 Postupuje podle pokynů a instrukcí 

 Rozhoduje o svých činnostech 

 Uvědomuje si své silné i slabé stránky 

 Spolupracuje s ostatními 

 Dodržuje pochopená a dohodnutá pravidla vzájemného soužití 

 Vyjednává s dětmi i s dospělými ve svém okolí 

 Umí se domluvit na společném řešení (v jednoduchých situacích samy a ve 

složitějších za pomoci dospělých) 

 

4. Vzdělávací nabídka 

 Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, 

náčiním, materiálem, předměty, které nás obklopují, praktické používaní 

 Komentování zážitků  a aktivit 

 Slovní hry, rytmické hry, slovní hádanky, vokální činnosti 

 Experimenty s různými materiály a předměty 

 Zkoumání vlastností předmětů 

 Poznávání geometrických tvarů, třídění. Přiřazování 

 Cvičení organizačních dovedností 

 Vzájemná pomoc mezi dětmi i dospělými 



 Hry ve sněhu, sáňkování, bobování klouzačky 

 Napodobování zimních sportů v mš, zařazení pohybových her s pravidly 

 

DÍTĚ A JEHO TĚLO: Rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky,  

 osvojovat si o tělovýchově i sportu. Přispívat k vytváření návyků zdravého životního stylu. 

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA: Osvojovat si některé dovednosti, které předcházejí čtení a      

psaní,  rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka. Vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním                             

činnostem a k učení. Rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě, získání sebevědomí,  

sebedůvěry. 

DÍTĚ A TEN DRUHÝ: Chránit osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s dospělými. 

DÍTĚ A SPOLEČNOST: Rozvíjet základní  kulturně společenské postoje. 

DÍTĚ A SVĚT: Vytvářet schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným 

změnám. 

 

 

 

„Letem světem“-únor 

Dílčí témata: 

Zimní hry a sport 

Ten dělá to ten zas tohle 

Co je z čeho 

Poznáš pohádku? 

       

1. Vzdělávací záměr: 

 společné objevování světa kouzel, fantazie s vyústěním do mravního aspektu 

 rozlišení dobra a zla 

 

2. Vzdělávací cíle: 

 rozvíjet psychickou i fyzickou zdatnost 2-6 

 rozvíjet kultivovaný projev 3-6 

 vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem 4-6 

 rozvíjet poznatky, schopnosti a dovednosti umožňujících získávání pocitů, 

dojmů a prožitků 2-6 



 vést  děti k samostatnosti při oblékání, svlékání a obouvání 2-3 

 pečovat o osobní hygienu, používání toaletního papíru a kapesníků 2-6 

 samostatně zvládat pravidelné, běžné denní úkony 5-6 

 vytvořit povědomí o mezilidských morálních hodnotách 3-6 

 osvojit si poznatky a dovednosti  potřebné k vykonávání jednoduchých 

činností  v péči o okolí při spoluvytváření  zdravého a bezpečného prostředí  a 

k ochraně před jeho nebezpečnými  vlivy 5-6 

 

3. Očekávané výstupy: 

 zvládá  základní pohybové dovedností a prostorovou orientaci 

 zvládá běžný způsob pohybu v různém prostředí  (překážky, hod míčem, 

chytání míče) 

 koordinuje lokomoci, sladí pohyb s hudbou 

 vyjadřuje myšlenky, nápady, pocity, vhodně formulovat věty 

 projevuje zájem o knihy 

 popíše vzniklou situaci 

 vědomě používá všechny smysly, pozorovat, všímá si nového 

 hledá podobu a rozdíly, charakteristické rysy předmětů, jevů 

 je citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě, k věcem 

 uplatňuje své potřeby, přáni s ohledem na druhé, obhajuje svůj názor 

 uvědomuje si, že se může setkat s nebezpečím 

 povědomí – jak se prakticky chránit, čím se bránit 

 

4. Vzdělávací nabídka: 

 hry, dramatizace, karneval v mateřské škole 

 zařazování cvičení protahovacích, pohybových her, široké použití sportovního 

náčiní (míče, kužely, kruhy..) 

 prohlížení knih a časopisů 

 motivované rozhovory, dialogy 

 cvičení v projevování citů- navození situace 

 přímé pozorování všeho okolo nás 

 hry podporující fantazii, tvořivost, představivost kognitivní, imaginativní, 

výtvarné, hudební, konstruktivní, taneční, dramatické.. 



 spontánní hra na pohádkové bytosti 

 kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách 

 běžné komunikační aktivity 

 hry zaměřené na různé společenské role 

 

DÍTĚ A JEHO SVĚT: rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost. 

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA: upevňovat výslovnost a vyjadřovací schopnosti. Vytvářet 

základy pro práci s informacemi. 

DÍTĚ A TEN DRUHÝ: rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti. 

DÍTĚ A JEHO SPOLEČNOST: vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách. 

DÍTĚ A SVĚT: osvojit si povědomí o sounáležitosti s ostatním světem. Pochopit, že  

změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat je, ale i naopak 

poškozovat a ničit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTEGROVANÝ BLOK č. 3      JARO 

Realizace bloku březen-duben 

 

„Jak se rodí jaro“-březen 

Dílčí témata: 

Jaro v trávě 

Když jaro ťuká 

Hody, hody, doprovody 

Brzy půjdu k zápisu 

       

1. Vzdělávací  záměr: 

 získávání elementárních znalostí o přírodě 

 pozorování souvislostí s nadcházejícím ročním obdobím 

 

2. Vzdělávací cíle: 

 uvědomovat si vlastní tělo 3-6 

 zařazovat cviky pro tělesný rozvoj, uvědomění si vlastního těla 3-6 

 získávat schopnost řídit své chování  vůlí a ovlivňovat vlastní situaci 4-6 

 seznamujeme se se světem lidí (různých kultur) 4-6 

 osvojujeme si základní poznatky o prostředí, v němž dítě žije (rodina, 

mateřská škola, příroda atd.) 4-6 

 sledujeme rozdíly mezi dětmi a dospělými, mezi pohlavím 3-6 

 vytváříme povědomí o vlastní sounáležitosti se světem 5-6 

 rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přijímat základní hodnoty 

v tomto společenství  uznávané 3-6 

 posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem o zvídavost dítěte 2-3 

 

3. Očekávané výstupy: 

 zvládá sebeobsluhu, uplatňuje základní kulturně hygienické a zdravotně 

preventivní návyky 

 rozlišuje, co jeho tělu prospívá a naopak škodí 

 chápe význam pojmu zdravý životní styl 



 jednoduchá práce na zahradě i ve třídě 

 pojmenuje jednotlivé částí těla 

 má povědomí o těle a jeho vývoji (narození, růst těla  a jeho proměny) 

 zvládá základní pojmy, pozná a zná je ve spojitosti se zdravím, s pohybem, se 

sportem 

 chápe, proč sportujeme a proč nám tělesný pohyb přináší radost 

 má povědomí o způsobu ochrany svého zdraví a bezpečí 

 má povědomí o tom,  jak a jakým způsobem přivolat pomoc 

 dodržuje bezpečnostních pravidel a tímto předchází úrazům 

 chápe význam péče o tělo o čistotu a zdraví – osobní hygienu, zvládá a chápe 

tyto pojmy 

 

4. Vzdělávací nabídka: 

 prohlížení knih, časopisů, obrázků 

 smyslové a psychomotorické hry 

 zdravotně zaměřené činnosti 

 činnosti sportovní, relaxační, odpočinkové v mš i na zahradě mš 

 výlety do okolí mateřské školy 

 námětové hry – na lékaře, na zdravou výživu.. 

 dechová, protahovací, průpravná cvičení 

 hry na ochranu zdraví sebe i druhých 

 

DÍTĚ A JEHO TĚLO: rozvíjet ovládání pohybového aparátu a tělesné funkce. Rozvíjet 

hudební a hudebně pohybové hry a činnosti. 

DÍTĚ A PSYCHIKA: rozvíjet kultivovaný projev. Posilovat radost z objevovaného, 

probouzet zájem a zvídavost dítěte. Získávat schopnost řídit své chování vůlí a 

ovlivňovat vlastní situaci. 

DÍTĚ A TEN DRUHÝ: rozvíjet respekt a přizpůsobivost ve vztahu k druhému. 

DÍTĚ A SPOLEČNOST: rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přijímat 

základní hodnoty v tomto společenství uznávané. 

DÍTĚ A SVĚT: upevňovat pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou. 

 

 



„Jarní rozjímání“-duben 

 

Dílčí témata: 

Sluníčko již čaruje 

Na statku a na dvorku 

Co slunce z nebe vidí? 

Rozzlobený semafor 

       

1. Vzdělávací záměr: 

 Poznáváme nejbližší okolí 

 Povědomí o vesnici, městu, republice 

 Jek se chovat, abychom se cítili bezpečně 

 Chování v cizím prostředí – ulice, silnice, divadlo 

 

2. Vzdělávací cíle: 

 Ovládat pohybový aparát  a tělesné funkce 2-6 

 Osvojit si poznatky a dovednosti k podpoře zdraví a bezpečí  4-6 

 Rozvíjet zájem o psanou formu jazyka 5-6 

 Kultivovat mravní a estetické cítění 3-6 

 Rozvíjet komunikativní dovednosti  3-6 

 Poznávat domácí zvířata a jejich mláďata 2-6 

 Pochopit základní bezpečnostní pravidla při účasti v silničním provozu 4-6 

 Rozlišovat některé dopravní značky 5-6 

 Rozlišovat charakteristické znaky jara 4-6 

 V souvislém řečovém projevu používat rozvinuté věty 4-6 

 

3. Očekávané výstupy: 

 Pohyb přizpůsobuje pokynu 

 Rozlišuje, co prospívá zdraví a co mu škodí, chová se tak, aby v situacích pro 

něho běžných a jemu známých neohrožovalo bezpečí a pohodu svou ani 

druhých 

 Domluví se slovy a gesty, improvizuje 

 Rozlišuje některé základní dopravní značky 



 Učí se nová slova a aktivně je používat 

 Vědomě používá smysly 

 Nalézá nová a alternativní řešení běžných životních situací 

 

4. Vzdělávací nabídka: 

 Lokomoční pohybové činnosti, zvládání pokynů učitelky, názvosloví 

 Příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví a osobního bezpečí, zdravé 

životní návyky, dbát na bezpečí druhých 

 Příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozící při hrách, 

pohybových činnostech, dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi) 

 Hry ve všech formách 

 Pobyt v různých prostředcích 

 Návštěva dopravního hřiště 

 Pozorování dopravy v obci 

 

DÍTĚ A JEHO TĚLO: rozvíjet pohybové a manipulační schopnosti. Osvojovat si věku 

přiměřené praktické dovednosti. 

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA: rozvíjet mluvený projev dítěte. Cvičit paměť, pozornost, 

představivost, fantazii 

DÍTĚ A TEN DRUHÝ: upevňovat citové vztahy ke svému okolí, k živým bytostem. Učit se 

chránit bezpečí své i druhých. 

DÍTĚ A SPOLEČNOST: pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje a 

přijmout základní všeobecně uznávané společenské, morální a estetické hodnoty. 

DÍTĚ A SVĚT: rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách. Kladení  

otázek a hledání odpovědi na problémy. 

 

 

 

 

 

 

 



INTEGROVANÝ BLOK č. 4    LÉTO 

Realizace bloku květen- červen 

 

„Čas květů a radosti“-květen 

Dílčí témata: 

Máme se rádi  s mámou a tátou 

Maminka má svátek 

Všechno kvete, krásně voní 

Co se děje ve světě 

       

1. Vzdělávací záměr: 

 Poznáváme svět a jiné kultury 

 Země, vesmír, lidé na Zemi 

 Rozdíly v životním stylu v různých světadílech, život v rodinách 

2. Vzdělávací cíle: 

 Procvičit  výraznost, výslovnost, hlasitý projev 3-6 

 Upevňovat citové vztahy k rodině 2-6 

 Rozvíjet zájem o dění kolem nás 3-6 

 Rozvíjet zájem o sporty ve světě, co nás láká a baví 4-6 

 Vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národností, vnímat a 

přijímat základní hodnoty v tomto společenství ve srovnání s naší kulturou 4-

6 

 Poznávání jiných kultur a vytváření povědomí o širším přírodním, kulturním a 

technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 5-

6 

 Osvojit si poznatky o elementárních, znakových systémech a jejich funkcích 

(čísla, abeceda) 5-6 

 Pokládat základy pro práci s informacemi  5-6 

 

3. Očekávané výstupy: 

 Popíše situaci podle obrázku 



 Pozná napsané své jméno 

 Zaměřuje se na to, co je z hlediska poznávacího důležité, odhaluje podstatné 

znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky – podoba, rozdíly, 

charakterové rysy, vzájemné souvislosti 

 Vnímá, že je zajímavé dozvídat se nové informace 

 Pozoruje, přirovnává, třídění nové informace 

 Zná pokyny při tělovýchovných chvilkách a správně na ně reaguje 

 

4. Vzdělávací nabídka: 

 Přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů a jevů v okolí 

dítěte, rozhovor o výsledku 

 Spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a různými předměty 

 Tělesné cvičení během celého dne, široká nabídka různých forem cvičení – 

trampolína, švihadlo, obruče, prolézačky 

 Námětové hry 

 Činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické, logické, 

obrazné i pojmové) 

 Činnosti zaměřené k seznamování s novými poznatky o světě – mapa, glóbus 

 Přirozená časová i logická posloupnost dějů 

 Prohlížení knih a časopisů 

 

DÍTĚ A JEHO TĚLO: osvojovat si poznatky o pohybových činnostech. 

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA: rozvíjet jazykové dovednosti – výslovnost, přednes, recitace. 

Rozvíjet a kultivovat paměť, hudební a taneční aktivity. 

DÍTĚ A TEN DRUHÝ: vytvářet citové vztahy k rodině.  

DÍTĚ A SPOLEČNOST: budovat estetický vztah k životu, připravit společné slavnosti pro 

maminku. 

DÍTĚ A SVĚT: rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, s lidmi, se společností. 

 

 

 

 



„Co již umím“-červen 

Dílčí témata: 

Slavíme MDD 

Výlet do zoo 

Planeta země 

Hurá na prázdniny 

       

1. Vzdělávací záměr: 

 Uvědomování si sounáležitostí 

 Posilování zdravého sebevědomí 

 Celkový rozvoj fyzických a psychických schopností dětí 

 

2. Vzdělávací cíle: 

 Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 2-6 

 Rozvíjet komunikativní dovednosti verbální i neverbální 3-6 

 Kultivovaný projev 4-6 

 Hledat rozdíly mezi životem miminka, malých dětí a dětí  v mateřské škole, 

citová samostatnost 3-6  

 Rozvíjet u dětí povědomí o významu životního prostředí pro člověka 3-6 

 Osvojit si elementární poznatky, schopnosti a dovednosti důležité pro 

rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 2-6 

 Rozvíjet společenský i estetický vkus 2-6 

 Rozvíjet úctu k životu ve všech formách 4-6 

 Rozvíjet pohybovou zdatnost a uvědomit si bezpečnost při jednotlivých 

pohybových aktivitách2-6 

 

3. Očekávané výstupy: 

 Správně vyslovuje, ovládá tempo, intonaci řeči 

 Pozná a popsat většinu toho, čím jsme obklopeni 

 Řeší problémy, úkoly a situace, myslí kreativně, předkládá nápady 

 Uvědomuje si své možnosti i limity, své silné i slabé stránky 

 Přijímá pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch, vyrovnat se sním, umí se 

hodnotit svoje osobní pokroky 



 Vyjadřuje souhlas či nesouhlas 

 Uvědomuje si příjemné i nepříjemné citové prožitky 

 

4. Vzdělávací nabídka: 

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

dospělý, rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role)  

 námětové hry na téma zvířata v zoo 

 návštěva zoo 

 prohlížení knih a časopisů  

 sledování noční oblohy 

 

DÍTĚ A JEHO TĚLO: osvojit si dovednosti k podpoře zdraví a bezpečnosti. 

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA: rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka. Vytvářet základy pro 

práci s informacemi – knihy a obrazový materiál. Osvojit si relativní citovou 

samostatnost.  

DÍTĚ A TEN DRUHÝ: ochraňovat osobní soukromí a své bezpečí. 

DÍTĚ A SPOLEČNOST: vytvářet základní kulturní a společenské postoje. 

DÍTĚ A SVĚT: rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, planetou Zemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. EVALUAČNÍ ČINNOST ŠKOLY 

Cílem evaluačních a hodnotících procesů je zkvalitňování výchovy a vzdělávání. 

Mateřská škola má vytyčeny tyto oblasti pro evaluaci: 

1. hodnocení školního vzdělávacího programu (ŠVP) 

2. hodnocení kvality podmínek vzdělávání 

3. hodnocení zpracování a realizace integrovaných bloků 

4. hodnocení práce pedagogických a provozních pracovníků (včetně sebehodnocení) 

5. hodnocení výsledků vzdělávání 

 

6.1. Hodnocení ŠVP 

Školní vzdělávací program hodnotí všichni zaměstnanci mateřské školy, rodiče i veřejnost. 

Školní vzdělávací program je hodnocen pomocí dotazníků. Je hodnocen jednou ročně. 

 

6.2. Hodnocení kvality podmínek vzdělávání  

Kvalitu podmínek vzdělávání hodnotí všichni zaměstnanci mateřské školy a rodiče dětí. 

Kvalita se hodnotí jednou ročně pomocí dotazníku. 

 

6.3. Hodnocení zpracování a realizace integrovaných bloků  

Cílem hodnocení integrovaných bloků je dosažení efektivního vzdělávacího procesu 

vedoucího ke spokojenosti dětí, pedagogů a rodičů za současného vytvoření podnětného a 

harmonického prostředí. Zpracování a realizaci integrovaných bloků hodnotí pedagogové 

individuálně a průběžně. 

 

6.4. Hodnocení práce pedagogických a provozních pracovníků  

Jednotliví zaměstnanci mateřské školy mají jasně stanovené náplně práce, každoročně 

aktualizované další povinnosti nad rámec přímé práce s dětmi a jasně vymezenou 

zodpovědnost za určené akce školy. Hodnocení práce pedagogů je prováděno podle plánu 

kontrolní činnosti a plánu hospitační činnosti. Zaměstnanci jsou hodnoceni ředitelkou. 

Hodnocení probíhá prostřednictvím pozorování, rozhovory, diskusemi, analýzou třídní 

dokumentace, kontrolou a hospitacemi dle plánů kontrolní a hospitační činnosti. Nedílnou 

součástí hodnocení pedagogických pracovníků je kontrola dokumentace. 

Třídní knihy, vedení docházky kontroluje ředitelka jednou měsíčně. Evidenční listy, vedení a 

jejich aktualizace jsou prováděny v říjnu a poté průběžně dle potřeby během celého roku. 



Tuto činnost provádí ředitelka.  Diagnostiku a záznamy o dětech provádí učitelky v průběhu 

podzimu a jara. Kontrolu provádí ředitelka. Hospitační činnost je jednou z forem hodnocení 

práce pedagogických pracovníků, která slouží nejen ke kontrole, ale zejména ke sjednocování 

působení pedagogického kolektivu a výměně zkušeností. Hospitace provádí ředitelka. 

Termín hospitace, její cíl a zaměření bývá oznámeno učitelkám předem.  

Sebehodnocení pracovníků probíhá kontinuálně v průběhu školního roku. Jde o průběžné 

vyhodnocování vzdělávacích činností, situací a podmínek. Poznatky získané průběžným 

vyhodnocováním vlastní práce poskytují pedagogům zpětnou vazbu o kvalitě jejich práce. 

 

6.5. Výsledky vzdělávání 

Evaluace výsledků vzdělávání je kontinuální proces, při němž je neustále vyhodnocován stav, 

kvalita, efektivnost a výsledky vzdělávacího procesu. Pro tento proces je podstatné pravidelné 

shromažďování informací, jejich analýza a následné rozhodování o dalším postupu.  

Učitelka sleduje individuální vzdělávací pokrok a rozvoj. Dokumentace informací probíhá 

tak, aby mohl každý pedagog dítě dobře poznat, porozumět mu a vyhovět jeho individuálním 

možnostem a potřebám. V rámci kompetencí předškolního pedagoga jsou tyto individuální 

pokroky s rodiči projednávány a na vyžádání jsou na jejich základě poskytovány rady. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


