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 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ, Brno, 

 Vackova 70, příspěvková organizace 

   

I. IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE O ŠKOLE A JEJÍM PROGRAMU 

 

Název školy:  Mateřská škola, Brno, Vackova 70, příspěvková organizace 

 

Sídlo školy:  Vackova 15/18, č.p. 70, 612 00 Brno 

         

        Kontakty: Tel.: 549 255 168, e-mail : ms_vackova@volny.cz 

                         www.skolka-vackova 

 

Ředitelka školy: Alena Haluzová, Jinačovice 152, 664 34 Kuřim 

 

Zřizovatel školy:  Město Brno-městská část Královo Pole, práv. forma část 

obce se sídlem Palackého 59/1365, IČO: 449 927 85 (dodatek 03) 612 00 

Brno. 

 

Zpracovatelé vzdělávacího programu: ředitelka MŠ a kolektiv učitelek  

MŠ, Brno, Vackova  70, příspěvkové organizace.  Program zpracován a 

schválen v červnu 2017, pod  č.j. 101 /2017 

  

Název vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s pracovním 

názvem:  „Jen si děti všimněte, jak je krásně na světě“ 

Program je zpracován pro školní roky 2017/2018 , 2018/2019 a 2019/2020, 

jeho platnost je do roku 2020.  Projednán byl pedagogickou radou 

dne 28. 6. 2017 
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2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 2.1 Velikost školy: Mateřská škola, Brno, Vackova 70 se nachází ve třetí     

největší městské části Brna – v Králově Poli, která je jejím zřizovatelem. 

Prioritou je její umístění – v horní části jednosměrné ulice v zástavbě rodinných 

domků. I z toho vyplývá charakter školy – malá škola „rodinného typu“. 

Kapacita školy je 37 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd, přičemž ve třídě 

s názvem Sluníčka je 20 dětí. Je umístěna v přízemní přístavbě, která vybíhá do 

zahrady. Na její střeše je terasa, která je za příznivého počasí dětmi využívána.                                             

Ve třídě s označením Berušky je 17 dětí, tato třída se nachází v poschodí 

budovy, ve starší části domu. 

O svěřené děti se v současné době starají 3 kvalifikované učitelky (včetně 

ředitelky), 1 provozní pracovnice, s integrovanými dětmi jsou v průběhu roku 

2017 v pedagogickém kolektivu asistentky pedagoga. 

 

 2.2. Charakter budovy a okolí:  Jednopatrová zděná vilka navazuje na   

 sousední zástavbu. 

        Ulice je klidná i díky jednosměrné průjezdnosti, osázená listnatými stromy, 

okolí školy působí pohodovým dojmem. Před budovou je místo na za-                   

parkování. 

         Dům slouží k účelu mateřské školy podle kroniky od 50. let minulého  

století, v roce l96l byla přistavěna k jednopatrové části přístavba přízemní třídy 

se sociálním zařízením, situovaná do zahrady. 

         Od svého založení provozuje mateřská škola dvě třídy.  

         V přízemí se nachází jídelna s  rekonstruovanou výdejnou stravy a šatny 

dětí, u obou tříd se nachází sociální zařízení pro děti.  

          Zahrada sousedí s okolními zahradami sousedních rodinných domků a  

byla nedávno přebudována. Je na ní houpačka (dvoumístná), víceúčelová 

prolézačka se skluzavkou, venkovní sprcha pro děti a nízká lanová prolézačka a 

větší kryté pískoviště K uložení zahradních hraček slouží dřevěný domek. V celé 

budově byla provedena rekonstrukce výměny oken a dveří. Také proběhla 

celková rekonstrukce vodoinstalace a odpadů, sanace sklepů a zateplení 

některých částí budovy a půdy. Následně pak byly provedeny nové omítky na 

budově. V poslední době byl u vstupních dveří instalován kamerový systém. 

    Z prostorových důvodů je kapacita školy omezena, avšak to je 

hlavní výhoda pro děti, které ji navštěvují, protože chodí do méně početných 

kolektivů. Tato skutečnost podmiňuje i možnost integrace dětí specifickými 

vzdělávacími potřebami. 

  

       

                 



 

 

 

 

 

4 

 

                                                                 

 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 

 3. l. Věcné podmínky: 

     Naše mateřská škola nemá dostatečně velké prostory místností – z toho 

vyplývá i omezená kapacita zařízení. Tento nedostatek kompenzuje 

skutečnost, že ve třídách jsou méně početné kolektivy, které umožňují 

individualizaci výchovné práce. 

     Vybavenost tříd, jídelny, výdejny i školní zahrady je na dobré úrovni. 

Díky rekonstrukci školní výdejny a výměně oken v budově MŠ, které 

financoval náš zřizovatel i díky zájmu a podpoře rodičovské veřejnosti 

doznala budova pozitivních změn. Byly provedeny rekonstrukce sociálních 

zařízení a rozvodů vody a odpadů. 

Průběžně zlepšujeme její materiální vybavení. V  roce 2014 jsme doplnili 

novým kusem nábytku třídu Sluníček a v roce 2015 obě šatny dětí novými 

barevnými šatními skříňkami a vchody jsme opatřili bezpečnostními 

kamerami. 

     Dětský nábytek je uzpůsoben antropometrickým požadavkům. V blízké 

budoucnosti bychom potřebovali ještě několik výškově stavitelných stolů 

pro jídelnu. 

     Vybavení hračkami a pomůckami odpovídá počtu dětí a jejich věku, je 

průběžně doplňováno a obnovováno. Hračky, část pomůcek a náčiní je 

s ohledem na prostorové omezení uloženo v dosahu dětí. Stále promýšlíme 

účelné změny. Jsou stanovena pravidla pro využívání a jejich úklid dětmi, 

aby byla zajištěna i bezpečnost při hrách. 

     Při výzdobách interiéru využíváme v hojné míře dětských výrobků – 

z keramiky, ale i výtvarných prací, které mohou společně s dětmi shlédnout 

rodiče. 

     Zahradu, která je plochou menší, jsme rozšířili o prostory vstupního 

dvora, které mohou děti využívat například k jízdě na koloběžkách. 

Promýšlíme její účelné využití a v letních měsících ji maximálně 

využíváme. Rekonstrukce zahrady proběhla na konci roku 2015. 

 

       3.2. Životospráva. 

    Škola má výdejnu stravy. Strava je dovážena ze Školní jídelny Základní 

školy, Brno, Košinova 22. Denně spolupracujeme s vedením školní jídelny 

při hlášení počtu strávníků a také využíváme tohoto kontaktu k projednání 

organizačních připomínek nebo týkajících se skladby jídelníčku. S vedoucí 

školní jídelny se rodiče našich dětí setkají na schůzce v naší mateřské škole, 

kam je paní vedoucí zvána. 
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    V součinnosti se školní jídelnou zajišťujeme samozřejmě i pitný režim.  

Děti si volí možnost nápoje. Samozřejmostí je podávání vody. Skladbu 

jídelníčku se snažíme ovlivňovat, aby děti měly možnost získat základy 

návyků zdravé životosprávy, přitom však ponecháváme do určité míry  

možnost volby a do jídla nenutíme. Kontrolujeme spotřební koš, který nám 

zasílá společně s jídelníčkem školní jídelna. Pedagogové svým vzorem 

přispívají k výchově podle zásad zdravého životního stylu. 

     Organizace činností v průběhu dne je stanovena tak, aby umožňovala 

zohlednění především fyziologických potřeb dětí, přitom zachovávala 

v maximální míře časovou flexibilitu s ohledem na neplánované události. 

     S ohledem na prostorové omezení tříd a personálního zajištění řešíme 

individuální potřebu spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Společný klid 

na lůžku při poslechu pohádky je v omezeném časovém úseku pro všechny 

děti, potom se část dětí věnuje klidným individuálním činnostem ve třídě. 

 

3.3. Psychosociální podmínky 

    Klademe důraz na adaptaci nově nastupujících dětí. Máme výhodu 

věkově smíšených tříd, rodiče mohou umisťovat děti do tříd se svými 

sourozenci nebo kamarády. 

    Společně s dětmi vytváříme vlastní pravidla třídních komunit, kde je 

osobní svoboda vyvážená s nezbytnou mírou omezení.  

    Méně početné třídy umožňují pedagogům důkladněji vnímat potřeby dětí 

a pohotověji na ně reagovat. 

     Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, která počítá se samostatným 

rozhodováním dítěte. Při slovním hodnocení aplikujeme poznatky ze 

semináře o komunikaci. V posledních 3 letech byly pro tyto podmínky 

integrovány 3 děti. I do budoucnosti bychom chtěli poskytovat příležitost 

pro umístění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 

3.4. Organizace chodu  

     Provozní doba MŠ je od 7,00 do 16,00 hodin. Ráno se děti scházejí do 

8,15 hodin ve třídě v přízemí, potom probíhá souběžně program v obou 

třídách a sloučeny jsou děti po odpolední svačině, kdy se začínají rozcházet     

domů. 

 

3.5. Řízení mateřské školy.      

     Malý kolektiv pracovnic přispívá k semknutosti a těsnější spolupráci. Je 

zde snadnější kontrola, protože práce jednotlivců je zřetelnější. Ovzduší 

vzájemné důvěry motivuje pracovnice k aktivnější práci. 
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Pracovní povinnosti, pravomoci a odpovědnost jednotlivých zaměstnanců 

mateřské školy jsou vymezeny v Pracovním řádu školy a definovány 

v náplních práce. Ředitelka školy vyhodnocuje práci zaměstnanců, provádí 

kontroly a hospitace, které jsou písemně dokumentovány. MŠ spolupracuje 

se zřizovatelem, ZŠ, SPC při ZŠ Štolcova a Salesiánským střediskem 

volného času, stejně jako ZUŠ Vítězslavy Kaprálové.  

 

Vnitřní informační systém: 

                  Většina informací a pokynů je předávání na pravidelných poradách, 

případně podle potřeby předává ředitelka operativně ústní formou při kontaktu 

s pracovníky školy. Na nich podporuje a motivuje spoluúčast členů pracovního 

týmu na rozhodování o zásadních otázkách provozu a školního programu. 

Pedagogové na poradách mají možnost vyjádřit své myšlenky a nápady, které 

obohatí třídní programy. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. 

Vnější informační systém: 

               Informace rodičům jsou předávány na informačních schůzkách. O dění 

se rodiče dovídají z nástěnek, webových stránek školy a při osobním kontaktu 

s učitelkami. 

 

        Záměry MŠ:  

  

• Spolupráce s kolektivem pracovníků MŠ 

 

 

3.6. Personální a pedagogické zajištění 

• Předškolní vzdělávání zajišťuje kolektiv 3 učitelek (včetně ředitelky). 

V roce 2016 nastoupila nově kvalifikovaná paní učitelka. Provozní 

záležitosti jsou zajištěny paní školnicí, která zajišťuje i povinnosti 

pracovnice školní výdejny. V posledních letech do našeho kolektivu 

přibyly i asistentky pedagoga, které provázely děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

Záměry MŠ: 

• Motivovat zaměstnance k dalšímu sebevzdělávání 

• Využít jejich specializaci k doplnění vzdělávacího obsahu 

• Podporovat týmovou spolupráci 
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      3.7. Spoluúčast rodičů. 

            Nemáme problém s ochotou spolupracovat – tomu určitě napomáhají        

       menší kolektivy, otevřenost a vzájemný respekt. Velký podíl na vytváření  

       neformálních vztahů mají pořádané akce s aktivní účastí rodičů:      

      -  seznamovací táborák na začátku roku, 

      -  společné oslavy, 

      -  pracovní dílny a 

      -  účast rodičů na celoškolním výletu.  

      Kromě toho rodiče napomáhají dle svých možností i s materiální výpomocí.  

      O programu jsou informováni nejen ve škole prostřednictvím pravidelných      

      schůzek – 1x za půl roku, ale i informovaností prostřednictvím nástěnek,  

      vývěsky, webových stránek s aktualizací plánovaných akcí, účastí  

      na zpracování školního programu, konzultacemi o prospívání jejich dítěte  

      a jeho individuálních pokrocích. 

         Záměry MŠ: 

• Zapojování rodičů do společných akcí s dětmi 

• Podpora a hledání nových forem spolupráce s rodiči a dalšími 

organizacemi 

 

  3.8. Podmínky pro vzdělávání dětí se SVP 

   Máme již několik let zkušenosti s integrací 

dětí se SVP. Ukončily u nás předškolní 

vzdělávání děti s formou Aspergerova  

syndromu, o které se podle individuálně vzdělávacího programu staraly 

jejich osobní asistentky, které doplnily náš pedagogický kolektiv. S rodiči 

těchto dětí a SPC jsme pracovali v úzkém kontaktu a pravidelně se 

setkávali na plánovaných schůzkách. Pro individuální potřebu dětí jsme 

upravili malou hrací místnost. 

 

 

 

    3.9. Podmínky vzdělávání dětí nadaných 

     Všechny naše pedagogické pracovnice mají kvalifikační předpoklady a 

jsou připraveny i za dopomoci speciálně zaměřených vzdělávacích pracovat 

s dětmi s nadanými dětmi. 
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     3.10. Podmínky pro vzdělávání dětí od 2 do 3 let  

     Naše mateřská škola má dostatečný počet hraček a pomůcek pro 

dvouleté děti. 

     Ve třídách jsou dostatečně zabezpečeny skříňky k ukládání hraček i 

vzhledem k bezpečnosti dětí. 

    Nejsou tu k této věkové skupině bezpečnost ohrožující předměty. Ve 

třídě jsou srozumitelná a jednoduchá pravidla pro ukládání hraček a 

pomůcek.  

      Jen částečně můžeme mít dostatečné zázemí pro zajištění hygieny 

dítěte. Prostorové podmínky pro zřízení přebalovacích pultů ve stávajících 

prostorách nemáme, mohly bychom pouze instalovat sklápěcí pulty.  

Také pro volný pohyb a hru dětí máme prostory malé.   

      V šatnách máme dostatečně velký úložný prostor pro náhradní oblečení 

a hygienické potřeby. 

      Vyhovující podmínky pro adaptaci v souladu s jeho individuálními 

potřebami jsme připraveny nastavit, stejně jako vyhovující režim dne, který 

respektuje potřeby těchto dětí.  

      Také vzdělávací činnosti realizujeme v menších skupinách či 

individuálně, podle potřeb a volby dětí. Jsou aktivně podněcovány pozitivní 

vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou, učitelky 

uplatňují k dítěti laskavě důsledný přístup a děti pozitivně přijímají.  

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

v souladu s platnými předpisy. 
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  4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

4.1.  Již od roku 1996, kdy začala být škola právním subjektem, jsme začaly děti 

umisťovat do 2 heterogenních tříd. Počet dětí ve třídách je stanoven vzhledem 

k omezené kapacitě na 20 ve třídě v přízemí a 17 ve třídě v poschodí.  

 

4.2. Při zařazování dětí do jednotlivých tříd se snažíme uspořádat děti ve třídách 

tak, abychom rozložily rovnoměrně počet chlapců a dívek, věkové složení ve 

třídních kolektivech. Přitom respektujeme umístění sourozenců společně do 

jedné třídy stejně jako přání rodičů, pokud si umístění do určité třídy pro své 

dítě vyberou. 

 

4.3. Při rozvržení činností v průběhu denního režimu dbáme na hladký průběh, 

bezpečnost a atmosféru ve třídách a proto při pobytu venku, obědě a také 

přesunech veřejnou dopravou např. na divadelní představení zajišťují toto 

v každé třídě souběžně dvě učitelky.                                      

 

4.4. Děti jsou přijímány na základě přijímacího řízení, které probíhá formou 

elektronického zápisu podle stanovených kritérií zpracovaných pro tento  

způsob zápisu Magistrátem města Brno a je proveden v období do 16. května  

předchozího školního roku. Za správní řízení je zodpovědná ředitelka MŠ.   

Jsou přijímány děti ve věku od 2 do 6 let. Kritéria přijetí jsou zveřejněna a 

podrobně rozepsána na webových stránkách MMB www.zapisdoms.brno.cz. 

Od 1.9.2017 je ze zákona povinná předškolní docházka pro děti, které 

dovrší 5 let. Pro tyto děti je vzdělávání bezplatné. Ve školním řádu je stanovena 

doba a způsob dodržování povinné předškolní docházky.  

 

4.5. Individuální vzdělávání: Pokud škola obdrží žádost o individuální 

vzdělávání lze toto ustanovit. Se zákonnými zástupci na schůzce domluvíme 

podrobnosti a uvědomíme je o přezkoušení, kdy u dětí MŠ ověří dosáhnutých 

kompetencí v jednotlivých oblastech. Z tohoto bude učiněn písemný záznam a 

k tomuto ověření se zákonní zástupci dostaví se svým dítětem ve stanoveném 

čase.      

 

4.6. Vnitřní uspořádání školy 

   Výchovnou práci zabezpečují 3 pedagogické pracovnice, 2 s mnohaletou 

praxí, z toho jedna ředitelka a dvě učitelky. Provoz zajišťuje v současné době 

jedna pracovnice, která pracuje i na částečný úvazek ve výdejně stravy.(Viz 

interní přílohy-pracovní úvazky a rozvrh pracovní doby). 

   Těmto podmínkám a samozřejmě i požadavkům rodičů je přizpůsobena i 

provozní doba, která je v současné době od 7,00 do 16,00 hodin.  
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   Uspořádání průběhu dne je uzpůsobeno především základním biologickým 

potřebám dětí, ale také skloubením provozních podmínek s ohledem na pracovní 

úvazky pedagogických pracovnic. Hlavní denní program probíhá v obou třídách 

souběžně až do odpoledních hodin, kdy od 14,30 hodin jsou děti spojeny v jedné 

třídě na odpolední hry do doby, kdy si je vyzvedávají rodiče. V průběhu dne je 

v obou třídách zařazováno vedle integrovaného bloku podle školního plánu 

průpravné cvičení a zařazování ranního kruhu. Máme vytvořeny rituály jako 

pozdrav, komunitní kruh, pravidla chování, oslavy narozenin dětí. Kromě toho 

pořádáme již tradiční akce. V průběhu roku to jsou: Táborák s rodiči, 

Mikulášská nadílka, vánoční koledování, karneval, vynášení zimy, oslava Dne 

matek, výlet, Den dětí a rozloučení se školáky.  

    V souvislosti se zaměřením na estetickou a etickou profilaci a  

spolupráci se Salesiánským střediskem nabízíme keramický kroužek, v zimním 

období navštěvujeme blízkou saunu a ve druhé polovině roku plavecký kurz. 

 

                                                              

5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

       Při hledání cesty tvorby našeho školního vzdělávacího programu jsme se  

nejprve řídily projektem škol podporujících zdraví, které měly kromě 

alternativních programů již zpracovaný program, který pracovnice naší školy  

oslovoval. Při analýze našich vzdělávacích podmínek jsme preferovaly vizi  

stavět na našich specifických podmínkách – tj. nabízet rodičům umístění dětí do 

malé mateřské školy rodinného typu, kde budou  málopočetné kolektivy ve 

třídách umožňující větší individuální péči a kde bude pro děti kvalitní program.              

 

5.1. Zaměření školy jsme vzhledem k podmínkám i proto, že jsme se jako 

učitelky ztotožnili s touto profilací, orientovaly na esteticko-etické zaměření.  

 

5.2. Našimi dlouhodobými cíli vzdělávacího programu je orientace na 

upevňování na výchovu k mravním hodnotám, estetické zaměření nám pomáhá 

naplňovat i docházka do keramiky pro předškolní děti, které realizujeme 

z prostorových důvodu v Salesiánském centru v Brně-Žabovřeskách. 

Využíváme podmínky pro integraci dětí se SVP. 

 

5.3. Formy a metody, které jsou ve škole uplatňovány:  

                 - prožitkové učení, metody názornosti, posloupnosti, nápodoby. 

                 -Pro komunikační dovednosti používáme časté zařazování   

                  komunitního kruhu.  

                  -Máme vytvořeny rituály pozdravu, oslavy  

                   narozenin, stanoveny pravidla chování, která tvoříme společně  
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                   s dětmi. 

                  -Pro realizaci našich cílů využíváme metod prožitkového a 

kooperativního učení hrou a činnostmi dětí. 

                  -Podporujeme radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, 

podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat.  

                   -Didaktický styl vzdělávání zakládáme na principu vzdělávací 

nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte. 

                   -Každému dítěti poskytujeme pomoc a podporu v míře, kterou 

individuálně potřebuje.  

                    -Vše zakládáme na přímých zážitcích dětí. 

                    -Uplatňujeme integrovaný přístup ke vzdělávání. 

                    -Vzdělávání přizpůsobujeme vývojovým fyziologický, kognitivním 

sociálním a emocionálním potřebám dětí. 

                  Uplatňujeme 25 let věkově smíšené třídy. 

Čtyři poslední roky máme ve škole integrovány děti se SVP 

- Pro děti se SVP plánujeme plány pedagogické podpory, ve kterých jsou 

stanoveny cíle, ke kterým jejich výchova směřuje, a tyto stanovujeme 

na základě pedagogické diagnostiky. Zaměřujeme se jak na oblasti, 

které jsou pro dítě obtížné a v nichž není schopno dosáhnout 

zvládnutí. Stejně tak rozvíjíme i oblasti, ve kterých je dítě úspěšné, 

aby mohly i tyto děti zažít pocit úspěšnosti a posílily svoje 

sebevědomí. Tyto plány pravidelně vyhodnocujeme zpravidla ve 

čtvrtletním intervalu. O obsahu plánů pedagogické podpory a 

pokrocích v jednotlivých oblastech jsou informování rodiče a 

pracujeme s nimi ve spolupráci. Diagnostika dětí se specifickými 

vzdělávacím potřebami je prováděna ve spolupráce se školským 

poradenským zařízením.  

- V případě dětí mimořádně nadaných je škola připravena spolupracovat 

s Centrem nadání, zastoupeným pražskou Mensou v projektu Mensy 

ČR NTC Learning. Jeho aktivity vedou ke zvyšování efektivity 

využívání kapacity v dětském věku. 

- Pro děti s odkladem školní docházky máme vypracovány individuální 

plány. 

- Průběh vzdělávání dětí od 2 do 3 let. 

Pro dvouleté děti je zařazení do mateřské školy obvykle první 

sociální zkušeností mimo širší rodinu. Učitelky zastávají velmi 

významnou pozici, stávají se jistotou a oporou dítěte v běžném dění a 

i v budování vztahů s vrstevníky. Dvouleté děti se nejvíce učí 

nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. 

Často vyžadují rituály a je nutné respektovat, že udrží pozornost jen 

krátkou dobu. Proto učitelky tyto zvláštnosti mají na paměti při 
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vytváření vzdělávací nabídky a vědí, že podmínkou úspěšné 

pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace se střídáním 

nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, 

ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové 

aktivity. 

 

            Při zpracovávání ŠVP jsme vyšly z modelu spirály, kdy od analýzy přes  

       plán přecházíme k realizaci a evaluaci. 

           Náš plán je stanoven na tři roky. 

          

 Kromě toho jsme si pro ŠVP vybraly 3 hlavní rámcové cíle: 

1. ROZVOJ A KULTIVACE MRAVNÍHO I ESTETICKÉHO VNÍMÁNÍ, 

CÍTĚNÍ A PROŽÍVÁNÍ  

(dítě a jeho psychika, kapitola 5.2.3.Sebepojetí, city a vůle) Chceme dosáhnout, 

aby se dítě dovedlo těšit z hezkých zážitků, z přírodních i kulturních krás i 

setkávání se s uměním. 

SOUVISÍ S NAŠÍM ZAMĚŘENÍM ŠKOLY. 

 

Z oblasti dítě a jeho psychika 

2. OSVOJENÍ SI VĚKU PŘIMĚŘENÝCH PRAKTICKÝCH 

DOVEDNOSTÍ .  (Kapitola 5.1.Dítě a jeho tělo).Chceme dosáhnout, aby dítě 

zvládalo sebeobsluhu, uplatňovalo základní kulturně hygienícké a zdravot 

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.) 

kapitola Zvolily jsme tuto dovednost, protože  SOUVISÍ S TÍM, ŽE JSEM 

SHLEDALI NEDOSTATKY U DĚTÍ V TÉTO OBLASTI a  

víme, že návyky vytvořené v tomto věkovém období jsou základem do dalšího 

života. 

                                   

3.VYTVÁŘENÍ ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH NÁVYKŮ A POSTOJŮ 

JAKO ZÁKLADŮ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU (kapitola 5.l.Dítě a 

jeho tělo).Chceme dosáhnout toho, aby dítě mělo povědomí o významu péče o 

čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy. SOUVISÍ 

S TÍM, ŽE CHCEME VYTVOŘIT ZÁKLADY NÁVYKŮ ZDRAVÉHO 

ŽIVOŽNÍHO STYLU, KTERÉ POVAŽUJEME ZA PRIORITNÍ A NA NĚŽ 

CHCEME NAVAZOVAT. 

                                         

                          Základní popis našeho ŠVP: 

 

Dílčí cíle v oblastech:                  Dílčí výstupy (dílčí poznatky, dovednosti, hod- 

1. Biologické                         noty a postoje ) v oblastech: 1. biologické 
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2. Psychologické                                                                 2. psychologické 

3. Interpersonální                                                                3. interpersonální 

4. Sociálně – kulturní                                                          4. soc.-kulturní 

5. Environmentální                                                              5. environmentální 

 

Klíčové výstupy:  1. kompetence k učení 

                                         2.kompetence k řešení problémů 

                                         3.kompetence komunikativní 

                                         4.kompetence sociální a personální         

                                         5.kompetence činnostní a občanské      

                          

 

6. VZDĚLÁVACÍHO OBSAH 
 

Vzdělávací obsah je zpracován formou integrovaných bloků IB a ty zahrnují 

vzdělávací oblasti 
 

                                                                

IB obsahují to, co realizace dětem přinese. 

IB obsahují klíčové kompetence, které jsou rozvíjeny a mají k IB největší vazbu 

Obsah IB tvoří dílčí témata. Ta jsou zpracovány na úrovni tříd školy. 
 

                               POPIS A USPOŘÁDÁNÍ NAŠEHO ŠVP:  

     Pro náš školní vzdělávací plán jsme si stanovily 10 okruhů, které obsahují  

vždy několik podtémat, charakteristiku integrovaného bloku, klíčové 

kompetence z RVP (Rámcově vzdělávacího plánu), dílčí cíle a očekávané 

výstupy. 

 

             Motivační název našeho školního vzdělávacího programu je: 

       JEN SI DĚTI VŠIMĚTE, JAK JE KRÁSNĚ NA SVĚTĚ 

                            (zahrnuje výše uvedené cíle) 

 

6.1. Integrované bloky 

 
INTEGROVANÝ BLOK 1. : KAMARÁDI 
 
CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÉHO BLOKU: 
Zaměření na seznámení s celou mateřskou školou 
– adaptace, seznámení s prostředím třídy 
– kamarádi, jejich jména, značky dětí 
– zaměstnanci, druhá třída, školní zahrada 
– rodina – místo, kam patřím 
Akce pro rodiče – třídní schůzky – září (rodiče jsou informováni o všem, co se v MŠ děje) 
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KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 
Kompetence k učení 
1.6 odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých 

Kompetence k řešení problému 
2.3 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 
2.8 nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 

Kompetence komunikativní 
3.3 domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci 
3.6 průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím 

Kompetence sociální a personální 
4.3 dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná 
nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost 
4.6 spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje 
dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim 
Kompetence činnostní a občanské 
5.8 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 
5.9 spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je 
zachovávat 

 

DÍLČÍ CÍLE: 
- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 
- rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu 
- posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) 
- získání relativní citové samostatnosti 
- rozvoj schopnosti sebeovládání 
- vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.) 
- ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 
 

 
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.) 
- zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním 
náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými 
pracovními pomůckami 
- pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 
- domluvit se slovy i gesty, improvizovat 
- odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory 
- uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je 
- respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti 
- navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním 
vhodným způsobem, respektovat ho 
- přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství 
- 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.) 
- pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je 
třeba se chovat 
- začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti 
a dovednosti 
- adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných 
proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich se jimi, podřídit se rozhodnutí 
skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v 
tomto společenství prostředí pohody  
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- orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské 
školy, v blízkém okolí) 
- zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se doma a 
v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, 
v obchodě, u lékaře apod.) 
- spolupracovat s ostatními 
- vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v jednoduchých 
situacích samostatně, jinak s pomocí) 
- vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu 
či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.) 
- bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod. 
 
INTEGROVANÝ BLOK 2.:  VŠECHNY BARVY PODZIMU 
 
CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÉHO BLOKU: 
Zaměření na činnosti související s podzimem  
– příroda se mění (počasí, ptáci) – les, louka, zahrada – stromy, keře, plody (změny) 
– barvy v přírodě a kolem nás (písně, básně) 
– sklizeň ovoce, zeleniny, sběr přírodnin 
 
KLÍČOVÉ KOMPETENCE 
Kompetence k učení 
1.1 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom 
jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 
Kompetence k řešení problémů 
2.2 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 
Komunikativní kompetence 
3.4 v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být 
komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 
Sociální a personální kompetence 
4.5 napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí 
Činnostní a občanské kompetence 
5.1 svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat 
5.4 chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá 
 
 
DÍLČÍ CÍLE: 
- rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 
- rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) 
- rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 
- osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení 
vztahů dítěte k druhým lidem 
- 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 
- vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich 
rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 
 
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 
- ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, 
s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným 
materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet 
s jednoduchými hudebními nástroji apod.) 
- vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát 
se) 
- učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí) 
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- 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) 
- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, 
hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 
- rozhodovat o svých činnostech 
- přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní 
pokroky 
- těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním 
- odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná  
- dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair 
- zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi 
apod. 
- zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných 
dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět 
z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) 
- 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 
- všímat si změn a dění v nejbližším okolí 
 
 
INTEGROVANÝ BLOK 3.:  ZDRAVÁ HOLKA, ZDRAVÝ KLUK, CHCI MÍT ZDRAVÍ JAKO BUK 
 
CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÉHO BLOKU: 
Zaměření na poznatky související s lidským tělem: – kamarád stůně – nachlazení – oblékání  
– části lidského těla (sporty) 
– svět smyslů (poznání) 
– ochrana zdraví (handicapovaní kamarádi) 
Akce pro rodiče – adventní dílna – listopad (rodiče mohou vstupovat do činností a her svých dětí) 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 
Kompetence k učení 
1.2 získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení 
Kompetence k řešení problémů 
2.7 chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je 
naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit 
Kompetence komunikativní 
3.7 dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, 
encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) 
Sociální a personální kompetence 
4.2 uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky 
4.7 při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i 
komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 
Činnostní a občanské kompetence 
5.12 dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a 
bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 
 
 
DÍLČÍ CÍLE: 
- uvědomění si vlastního těla 
- rozvoj a užívání všech smyslů 
- 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 
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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 
- zachovávat správné držení těla 
- 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.) 
-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, pohybem a sportem 
- zvládnout 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 významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy 
- 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.) 
- uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky) 
- vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení 
- postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 
 
 

INTEGROVANÝ BLOK 4.: ADVENT 

CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÉHO BLOKU: 
Zaměření na činnosti související s předvánočním obdobím: – Mikuláš – lidové zvyky (adventní věnce, 
svícny) 
– už to voní Vánocemi (suroviny, perníčky) 
– vánoční čas – zvyky, tradice (koledy, výzdoba) 
Akce měsíce – vánoční besídky s dárky a přáníčky – prosinec (MŠ podporuje rodinnou výchovu a 
pomáhá rodičům v péči o dítě) 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 
Kompetence k učení 
1.5 učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si 
zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je 
schopno dobrat se k výsledkům 
Kompetence k řešení problémů 
2.8 nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 
Kompetence komunikativní 
3.1 ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, 
otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog 
Sociální a personální kompetence 
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 
Činnostní a občanské kompetence 
5.5 má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží 
si práce i úsilí druhých 
5.6 zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění 
 
 
DÍLČÍ CÍLE: 
- rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 
- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, 
porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) 
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- rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 
- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 
- rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti 
projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat 
společenskému prostředí a zvládat jeho změny 
- rozvoj společenského i estetického vkusu 
 
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, ledu, ve vodě, v písku) 
- vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 
- ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 
- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 
- spolupracovat s ostatními 
- prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 
- vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 
- těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním 
- chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich 
osobě, vážit si jejich práce a úsilí 
- vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či 
hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo) 
- naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou 
dramatickou úlohu apod.) 
- naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit 
- vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební 
dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, 
sledovat a rozlišovat rytmus) 
 
 

INTEGROVANÝ BLOK 5.: TO TO ZEBE 
 

CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÉHO BLOKU: 
Zaměření na poznatky zaměřené na zimní období: – co přinesly Vánoce (barvy, počet, velikost, 
materiály, geometrické tvary) 
– charakteristické znaky zimy (básně, písně, pohybové hry) 
– zimní sporty (voda, led, sníh) 
– zima v lese (stromy, keře, krmení zvěře) 
                                                                   

KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 
Kompetence k učení 
1.1 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom 
jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 
1.4 klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět 
věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se 
z toho, co samo dokázalo a zvládlo 
Kompetence k řešení problémů 
2.4 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 
2.5 zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární 
matematické souvislosti 
Komunikativní kompetence 
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3.6 průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím 
Sociální a personální kompetence 
4.5 napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí 
4.6 spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje 
dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim 
Činnostní a občanské kompetence 
5.2 dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky 
5.5 má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží 
si práce i úsilí druhých 
 

DÍLČÍ CÍLE: 
- 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, 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 
- vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení 
- rozvoj kooperativních dovedností 
- osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) 
- vytváření základů pro práci s informacemi 
- rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 
- rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 
 
 
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 
- ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, 
s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným 
materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet 
s jednoduchými hudebními nástroji apod.) 
- rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí 
apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci 
- poznat některá písmena a číslice, popř. slova 
- chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby 
je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, 
orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat 
více, stejně, méně, první, poslední apod.) 
- řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“ 
- nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 
- spolupracovat s ostatními 
- dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair 
- porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a 
proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se běžně proměnlivým 
okolnostem doma i v mateřské škole 
 
INTEGROVANÝ BLOK 6.: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 

CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÉHO BLOKU: 
Zaměření na porovnání skutečností s pohádkovým světem: – jdeme do pohádky (hrdinové, 
charakteristika) 
– hra na divadlo – dramatizace (loutka, maňásek) 
– karnevalový rej (zhotovení masek, hudebně pohybové hry) 
– rýmovačky, hádanky, říkadla 
– hra na knihovnu – dětská literatura (próza, verše) 
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KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 
Kompetence k učení 
1.4 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 
1.7 pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí 
Kompetence k řešení problémů 
2.3 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 
Komunikativní kompetence 
3.2 dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, 
výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 
3.5 ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 
3.7 dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, 
encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) 
Sociální a personální kompetence 
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 
Činnostní a občanské kompetence 
5.5 má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží 
si práce i úsilí druhých 
5.7 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 CÍLE: 
- rozvoj a užívání všech smyslů 
- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, 
porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) 
- 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) 
- posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) 
- rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 
- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 
- rozvoj společenského i estetického vkusu 
 
 
 
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 
- 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.) 
- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 
- domluvit se slovy i gesty, improvizovat 
- porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných 
větách) 
- formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat 
- sledovat a vyprávět příběh, pohádku 
- popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 
- chápat slovní vtip a humor 
- sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 
- utvořit jednoduchý rým 
- poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma 
 - sledovat očima zleva doprava 
- poznat některá písmena a číslice, popř. slova 
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- poznat napsané své jméno 
- projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat 
telefon 
- naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit 
- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, 
hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 
- přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní 
pokroky 
- prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 
- chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby 
požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě) 
 
 
INTEGROVANÝ BLOK 7.: PŘÍRODA SE PROBOUZÍ 
 

CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÉHO BLOKU: 
Zaměření na poznatky o období na přelomu zimy a jara: – jaro – charakteristické znaky (stromy, keře, 
květiny) 
– domácí zvířata a jejich mláďata 
– lidé a jejich zahrádky (klíčení semen, počasí) 
– Velikonoce (tradice, zvyky, skládanky, vystřihovánky) 
Akce pro rodiče – velikonoční dílna – březen  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 
Kompetence k učení 
1.1 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom 
jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 
1.5 učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si 
zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je 
schopno dobrat se k výsledkům 
Kompetence k řešení problémů 
2.2 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 
2.6 rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi 
nimi volit 
Komunikativní kompetence 
3.2 dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, 
výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 
3.4 v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být 
komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 
Sociální a personální kompetence 
4.1 samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 
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 
Činnostní a občanské kompetence 
5.1 svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat 
5.4 chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá 
 

DÍLČÍ CÍLE: 
- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 
- rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu 
- rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) 
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- rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 
- rozvoj společenského i estetického vkusu 
- vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich 
rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 
- rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 
 
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, ledu, ve vodě, v písku) 
- vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 
- vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně 
zformulovaných větách 
- porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných 
větách) 
- vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení 
- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, 
hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 
- těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním 
- zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatických 
improvizací apod.) 
- spolupracovat s ostatními 
- respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jinými 
dětmi apod. 
- vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či 
hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo) 
- zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných 
dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět 
z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) 
- všímat si změn a dění v nejbližším okolí 
- porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a 
proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se běžně proměnlivým 
okolnostem doma i v mateřské škole 
 

 
INTEGROVANÝ BLOK 8.: SVĚT DOSPĚLÝCH 
 
CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÉHO BLOKU: 
Zaměření na poznatky o dospělých – jejich jednání, zkušenostech, povinnostech, práci, radostech: – 
lidé a řemesla  
– profese a zaměstnání (nářadí a stroje) 
– policie, hasiči  
– bezpečnost, pravidla chování na ulici (dopravní prostředky, značky) 
 
KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 
Kompetence k učení 
1.3 má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho 
rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 
1.4 klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět 
věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se 
z toho, co samo dokázalo a zvládlo 
Kompetence k řešení problémů 
2.1 všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a 
situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 
2.2 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 
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Komunikativní kompetence 
3.4 v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být 
komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 
3.7 dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, 
encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) 
Sociální a personální kompetence 
4.2 uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky 
4.8 je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem 
Činnostní a občanské kompetence 
5.2 dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky 
5.3 odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat 
se daným okolnostem 
5.7 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 
5.12 dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a 
bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 
 
 
DÍLČÍ CÍLE: 
- osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody 
prostředí 
- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, 
porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) 
- posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) 
- vytváření základů pro práci s informacemi 
- získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 
- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 
- seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž 
dítě žije 
- vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj 
dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 
- 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 jich 
rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 
 
 
 
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 
- ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, 
s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným 
materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet 
s jednoduchými hudebními nástroji apod.) 
- 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.) 
- zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním 
náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými 
pracovními pomůckami 
- pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 
- popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 
- rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí 
apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci 
- 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) 
- vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení 
- respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti 
- spolupracovat s ostatními 
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- bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod. 
- 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.) 
- uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi 
(zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, 
požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 
- chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich 
osobě, vážit si jejich práce a úsilí 
- uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, 
proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i 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) 
- orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské 
školy, v blízkém okolí) 
- uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se 
prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc) 
- 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 
- mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho 
dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte 
- vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak svět 
přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, 
o planetě Zemi, vesmíru apod.) 
- vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či 
neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech apod. 
 
 

INTEGROVANÝ BLOK 9.: NAŠE RODINA 
 
CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÉHO BLOKU: 
Zaměření na tvorbu vztahu k místu a prostředí, kde dítě žije: 
 - Den matek (struktura rodiny, besídka) 
– dům, ve kterém bydlím (zahrada – květiny, ulice, město, vlast) 
– každodenní činnosti (ráno, poledne, večer) 
 
Akce pro rodiče – besídka ke Dni matek – květen  
 
KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 
Kompetence k učení 
1.4 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 
1.7 pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí 
Kompetence k řešení problémů 
2.1 všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a 
situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 
2.2 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 
2.8 nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 
Komunikativní kompetence 
3.4 v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být 
komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 
3.6 průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím 
Sociální a personální kompetence 



 

 

 

 

 

25 

 

4.3 dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná 
nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost 
4.5 napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí 
4.9 chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že 
vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a 
ubližování 
 
Činnostní a občanské kompetence 
5.6 zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění 

6.8 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 

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

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

DÍLČÍ CÍLE: 
- uvědomění si vlastního těla 
- 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 
- rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu 
- posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) 
- poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání 
sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 
- rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat 
- rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit 
- 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, dětské 
skupině apod.) 
- vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.) 
- ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 
- rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet 
k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty 
v tomto společenství uznávané 
- vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 
- seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu 
- rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 
 
 
 
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 
- koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou 
- zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, 
udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.) 
- vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát 
se) 
- domluvit se slovy i gesty, improvizovat 
- naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou 
dramatickou úlohu apod.) 
- vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, 
chybějícího) 
- přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit 
- vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení 
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- chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby 
je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, 
orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat 
více, stejně, méně, první, poslední apod.) 
- ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobit 
jim své chování 
- vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či 
neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech apod. 
- uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, 
smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí 
- prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své 
afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.) 
- být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 
- porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 
- uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je 
- chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se 
chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené 
- uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo 
názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou 
- chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé 
- porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých 
- utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu 
s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat (doma, 
v mateřské škole i na veřejnosti) 
- chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich 
osobě, vážit si jejich práce a úsilí 
- orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské 
školy, v blízkém okolí) 
- zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se doma a 
v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, 
v obchodě, u lékaře apod.) 
 
INTEGROVANÝ BLOK 10.: LÉTO 
 
CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÉHO BLOKU: 
Zaměření na rozvoj poznatků o létu, pochopení vlivu lidské činnosti na prostředí:  
– máme svátek – Den dětí 
– letní sporty a aktivity (koupání, slunění) 
– poslední zvonění (loučení s budoucími školáky) 
 
 
KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 
Kompetence k učení 
1.2 získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení 
1.3 má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho 
rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 
Kompetence k řešení problémů 
2.2 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 
2.6 rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi 
nimi volit 
Komunikativní kompetence 
3.7 dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, 
encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) 
3.8 ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární 
předpoklady k učení se cizímu jazyku 
Sociální a personální kompetence 
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4.8 je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem 
Činnostní a občanské kompetence 
5.2 dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky 
5.3 odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat 
se daným okolnostem 
 
DÍLČÍ CÍLE: 
- 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 řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, 
porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) 
- 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 schopnosti sebeovládání 
- získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 
- vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 
- vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj 
dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 
- poznávání jiných kultur 
- 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 
- vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, 
planetou Zemí 
 
 
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, ledu, ve vodě, v písku) 
- 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.) 
- ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, 
s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným 
materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet 
s jednoduchými hudebními nástroji apod.) 
- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 
- vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně 
zformulovaných větách 
- sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 
- sledovat očima zleva doprava 
- poznat některá písmena a číslice, popř. slova 
- poznat napsané své jméno 
- záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 
- přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit 
- chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby 
je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, 
orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat 
více, stejně, méně, první, poslední apod.) 
- chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), 
elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), 
orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase 
- prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 
-přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství 
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- chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se 
chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené 
- uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi 
(zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, 
požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 
- chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich 
osobě, vážit si jejich práce a úsilí 
- vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak svět 
přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, 
o planetě Zemi, vesmíru apod.) 
- mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i 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 nepořádků a škod, upozornit na ně 
- pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem 
s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit životní prostředí. 
 
 

 

7. EVALUAČNÍ SYSTÉM  

 

Máme vypracován v následující tabulce. Připomínáme si při hodnocení vlastní 

práce znaky prožitkového učení a metody k plnění úkolů a cílů výchovně 

vzdělávací práce. 

Metody mateřské školy k plnění úkolů a cílů z koncepce výchovně 

vzdělávací práce. 
1. Prožitkové a kooperativní učení a činnosti – přímé zážitky, pozorování 

2. Spontánní aktivita – formou hry. 

3. Situační učení – formou nápodoby. 

4. Diakriticky cílené činnosti pedagoga. 

 

     Při vzdělávání dítěte v mateřské školy by měly být aktivity spontánní a řízené 

vzájemně provázané, založené na nabídce, individuální volbě a aktivní účasti 

dítěte. 

 

Znaky prožitkového učení: 

• Spontaneita 

• Objevnost 

• Komunikativnost 

• Prostor pro aktivitu a tvořivost 

• Konkrétnost 

• Celostnost 

• Spontaneita 
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Oblasti evaluace 

(koho, co  

hodnotíme) 
Kritéria 
(jak/podle čeho/ 

jakým 

způsobem) 

Prostředky, 

které budeme 

používat   (čím) 
Jak často 

(termíny)     
   

Kdo za 
co  
odpovídá 

l.Naplňování 

cílů               

 

Porovnávání průběhu 

a výsledků vzdělávání 

se vzděl.cíli ŠVP a 

s cíli RVP. 

Pololetní a roční 

zhodnocení vzdělávacího 

procesu. 

Pololetně a ročně. pedagogové 

2.Podmínky  
na  úrovni tříd                              

na úrovni školy 

-materiálně – 

technické, 

-hygienické, 

- bezpečnostní a –

organizační. 

-personální a 

pedagogické. 

 

Sledování a 

hodnocení podmínek 

dle tabulek 1. 

Věcných podmínek, 

2.Psychosoc. podm. 

3.Organizace 

4.Životosprávy 

6.Řízení 

7.Personál a pedag.z. 

Zápisy do knihy oprav, 

BOZP, do hospitačních 

zápisů, výzdoba tříd, 

hodnocení v dotaznících  
od rodičů, sledování a 

hodnocení 

psychohygieny, 

sledování práce pedagog.  

a provoz.pracovnic, 

záznamy o 

dětech,diagnostika 

průběžně               
 
 

1x ročně vstupní,1x 

ročně hodnotící 

na pedagog. a 

provozních poradách 

dle termínu porad 

 

  

ředitelka 

školnice 

  
ředitelka 

 
všichni 

 

3.Procesy 

vzdělávání 

- na 

úrovni 

tříd 

- na 

úrovni 

školy 

Indicie z dotazníků   

Hodnocení práce s 

dětmi 

Hodnocení tř.kurikula. 

Co je třeba doplnit, 

jaká témata rozvinout 

Hodnocení témat. 

částí. 

Sledování a 

hodnocení kvality 

práce ped. prac. 

Při evaluace TVP. 

Hodnocení škol. 

vzděláv. plánu-po 

roce . 

 

Evaluace dle 3letého 

cyklu. 

 

Podle stanovených 

kritérií. 

Dotazníky. 

 

Epiz. záznamy 

Třídní vzdělávací plány. 

 

Průběžné hodnocení, 

porovnávání vzhledem 

k plánovaným záměrům. 

 

Hospitace. 

 

 

Sebehodnocení učitele. 

Hodnocení vlastní práce. 

 

 

 

Vlastní hodnocení školy 

podle §8 a 9 Vyhlášky 

č.15/2005 Sb. 

 

Hodnocení – naplňování 

cílů ŠVP v souvislosti 

s hodnocením indiv. 

pokroků dětí.  

Dle vyhodnocování  

dotazníků. 

Denně 

Po ukončení tém.bloku. 

Pedagogická porada. 

 

Čtvrtletně. 

 

 

Dle hospitačního plánu  

i namátkově. 

 

Na poradách,i při 

tvorbě TVP. 

Po roce. 

 

 

 

1x za 3 roky. 

 

 

 

 

Průběžně – záznamy 

provádět do ŠVP. 

všichni. 

 

 pedag.. 

pracovnice. 

každá uč. 

všechny uč. 

ředitelka. 

všichni 

ředitelka 

 

 

pedag.prac. 

všichni 

 

 

 

 

ředitelka 

 

 

 

 

pedagog. 

pracovnice 

4.Výsledky u 

dětí 

Porovnáváním oček. 

kompetencí 

s dosaženými. 

Záznamové archy – 

podchycení 

skutečnosti. 

Sledováním vývoje 

v jednotl.obl.např.řeči. 

  

Evaluace., pozorování, 

záznamy o dětech, 

hospitace, porovnávání 

vývoje jednotlivců. 

Portfolia. 

Epizodické záznamy 

Rozhovory s rodiči, 

rodinnými příslušníky. 

Sledování vývoje kresby. 

Čtvrtletně na 

pedagogických 

poradách, při 

doplňování 

záznamových listů, 

při evaluaci 

Příležitostně nebo  

cíleně. 

4x do roka a zpracovat.  

všichni 

 

 

 

 

 

 

ped.prac. 
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     Přistupují děti k činnostem aktivně, samy ze svého vlastního popudu? Připravila jsem 

takovou nabídku, aby z ní mohly vybírat všechny děti? 

Objevnost 
     Integruji nové poznatky do starých? Navazuji na staré, stanovím je jako problém? Jsou 

vybrané poznatky z nejbližšího okolí, to co děti žijí? Postihuji jev logických souvislostech? 

Připravila jsem činnosti tak, aby umožňovaly dětem samostatně objevovat, řešit a uplatňovat 

své zkušenosti?  

Komunikativnost 
    Vytvořila jsem dětem prostor ke komunikaci spolupráci? Protože, při ní se komunikuje. 

Prostor pro aktivitu a tvořivost 
    Promyslela jsem a připravila prostředí tak, aby se děti mohly rozhodovat mezi činnostmi, 

měly možnost experimentovat? Měly dostatek materiálu a pomůcek? 

Konkrétnost 
    Připravila jsem konkrétní činnosti, neužívám příliš povídání o…? 

Celostnost    Piaget říká  „Dítě myslí rukama“.Volila jsem činnosti tak, aby procházely 

rukama dětí, bylo při nich zapojeno více smyslů. 
Rámcové cíle :l. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání 

                        2. Osvojování hodnot. 

                        3. Získávání osobnostních postojů. 

 

ŠVP obsahuje další neveřejné části, které jsou interními přílohami pracovní 

verze. Přílohou verze pro veřejnost je ještě plán kulturních a jiných akcí. 

 

Plán kulturních a jiných akcí: 

 

Plánované akce v průběhu školního roku pravidelně se opakující: 

 

Září: Táborák s rodiči – společné poznávání na akci pro děti i rodiče. 

 

Prosinec: Mikulášská nadílka – akce pro děti pořádaná za aktivního zapojení 

rodičů. 

               Vánoční koledování – zpívání u vánočního stromečku, vánoční 

slavnost za účastni rodičů, 

                Vánoční dílna – společné tvoření s rodiči. 

 

Leden: Jdeme do školy – návštěva ZŠ. 

         

Únor:  Karneval – školní akce pro děti. 

 

Březen, duben: Velikonoční dílna- společné tvoření s rodiči. 

 

Květen:  Oslava Dne matek – slavnost pro maminky. 



 

 

 

 

 

31 

 

 

Červen:  Den dětí – program pro děti jejich k svátku. 

               Celoškolní výlet. 

               Zvonění na zvoneček – rozloučení se školáky. 

 

     Kromě těchto tradičních akcí předkládáme nabídku dalších plánovaných i 

příležitostných akcí jako jsou divadelní představení, fotografování apod.  

     Informace o jejich konání zveřejňujeme v aktualitách na našich webových 

stránkách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


