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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

 

Název školy: Mater�ska�  s�kola Tachov, Tyrs�ova 1546

Adresa školy: Tyrs�ova 1546, 347 01 Tachov

Právní forma:  pr�í�spe�vkova�  neziskova�  organizace 

IČO:     75006863

Identifikátor MŠ: 600 073 556 

IZO MŠ:   107 546 574

IZO ŠJ: 102 640 181

Telefon:   775 852 590, 739 039 789 

E – mail:   mstyrsovatachov@seznam.cz 

Web:    www.mstyrsovatc.cz

Zřizovatel:   Me�sto Tachov
Hornicka�  1695, 347 01 Tachov 

Ředitelka školy:  Miroslava Kos�ťa� lova�

Kapacita školy:  74 de�tí� 

Počet tříd:   3

Provoz MŠ:  06:00 – 16:30 hod. 

Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: 

JARO, LÉ3 TO, PODZIM, ZIMA – V TYRŠ;OVCÉ JÉ VZ; DYCKY PRIMA

Zpracovatel programu: Miroslava Kos�ťa� lova� , r�editelka s�koly a pedagogicky�  kolektiv MŠ;  

  
Č. j.:  MŠ;Ty 65/2020

Spisový znak: 2-1

Skartační znak: A 10

Platnost ŠVP PV:  od 01. 09. 2019,  aktualizace k 01. 09. 2020

Aktualizace ŠVP PV projednána na pedagogické radě: 28. 08. 2020



2. CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mater�ska�  s�kola byla postavena v roce 1974. Je v klidne�  c�a� sti me�sta, schovana�  mezi rodinny�mi
domy. V blí�zkosti mater�ske�  s�koly je les, ktery�  je idea� lní� pro vy�pravy za pozna�ní�m, ale i centrum
me�sta a sportovní�  area� l.  Tvor�í�  ji  pr�í�zemní�  budova s rovnou str�echou a  rozsa�hla� ,  oplocena�
zahrada rozkla�dají�cí� se kolem cele�  budovy s rozmanity�m tere�nem a vzrostly�mi jehlic�naty�mi a
listnaty�mi stromy, v nichz�  muB z�eme pozorovat skotac�ive�  veverky, ktere�  v mz� iku vys�plhají�  na
strom a hrají� si s na�mi na schova�vanou. Zahrada je vybavena herní�mi prvky a je vyuz� í�va�na jak
v dopolední�ch,  tak v  odpolední�ch  hodina� ch  k  pohybovy�m aktivita�m de� tí�  ve  vs�ech roc�ní�ch
období�ch.
Mater�ska�  s�kola  se  nacha� zí�  v  me�stske�  pama� tkove�  zo� ne� .  Jedna�  se  o  c�a� st  me�sta,  ktera�  je
historicky vy�znamna� .  Orga�ny sta� tní�  pama� tkove�  pe�c�e  mohou pr�i  sve�m rozhodova�ní�  stanovit
podmí�nky, ktere�  omezují� stavební� a jine�  u� pravy v te� to zo� ne� . 
V  budove�  MŠ;  se  nacha�zí�  tr�i  prostorne�  tr�í�dy,  s�atny  de� tí�,  de� tske�  hygienicke�  zar�í�zení�,  s�atna
pracovnic MŠ; , 2 male�  kancela� r�e a s�kolní� kuchyne� . Mater�ska�  s�kola je postupne�  rekonstruova�na
a modernizova�na tak, aby vyhovovala souc�asny�m potr�eba�m.
MŠ;  je trojtr�í�dní�  /Šikulky, Čiperky, Tvořilky/ s kapacitou 74 de� tí�.  De� ti jsou do tr�í�d rozde� leny
homogenne� . Š;kola ma�  11 zame�stnancuB  -  7 pedagogicky�ch a 4 provozní�. 

Š; ikulky – 3 – 4 roky /nejmladší děti/
C; iperky – 4 – 5 let /střední věková skupina/
Tvor�ilky – 5 – 6 let /předškolní děti a děti s odkladem ŠD/

Personální obsazení:
r�editelka s�koly: Miroslava Kos�ťa� lova�
pedagogic�tí� zame�stnanci: Dana Popovic�ova� , Milus�e Paz�ontkova� , Alena Švobodova� , 

Linda Koldova� ,  Jana Flaksova� , Alena Kadlecova�
provozní� zame�stnanci: Radka Šchusterova� , Dagmar Matrasova� , Vlasta Šla�mova� , 
                                                      Jitka Prokopova�

Jaro, le� to, podzim, zima,
v Tyrs�ovce je vz�dycky prima!

Vs�ichni tu jsou spokojení�,
na pla� c� tady mí�sto není�!
Vs� ichni se tu ma�me ra�di,

vz�dyť jsme dobr�í� kamara�di!



3. PODMÍNKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 
MATERIÁLNÍ PODMÍNKY ŠKOLY
Vs�echny vnitr�ní� i venkovní� prostory a vybavení� MŠ;  spln� ují� bezpec�nostní� a hygienicke�  normy.
Zar�í�zení�  s�koly  je  na  dobre�  u� rovni,  vs�echny  tr�í�dy  jsou  vybaveny  novy�mi  na�bytkovy�mi
sestavami, herní�mi koutky. Tr�í�dy jsou barevne�  slade�ne� , puB sobí� vesely�m dojmem. Prostorove�
uspor�a�da�ní�  vyhovuje skupinovy�m a individua� lní�m c�innostem de�tí�.  Na�bytek v nich je u� c�elne�
uspor�a�dany�.  Vybavení�  hrac�kami  a  uc�ební�mi  pomuB ckami  je  pruB be�z�ne�  dopln� ova�no  a
obnovova�no. Hrac�ky jsou umí�ste�ny tak, aby je de� ti dobr�e vide� ly a mohly si je samostatne�  bra� t a
uklí�zet.  De�ti  se samy svy�mi vy� tvory podí�lejí�  na vy�zdobe�  s�koly. De� tske�  pra� ce jsou pr�í�stupne�
rodic�uB m  i  ver�ejnosti.  Mater�ska�  s�kola  je  udrz�ovana�  v  c�istote�  a  por�a�dku,  pr�ispí�va�  k  rozvoji
esteticke�ho cí�te�ní�  de� tí�.  U mater�ske�  s�koly se nacha� zí�  velka�  s�kolní�  zahrada, na ktere�  jsou dve�
pí�skovis�te�  s  ochranou sí�tí�,  dr�eve�ne�  pruB lezky a zahradní�  na�bytek.  Na zahrade�  jsou vzrostle�
stromy, ktere�  de�tem v letní�ch me�sí�cí�ch poskytují� stí�n. 
Záměry:

• ve tr�í�da� ch vytva� r�et takove�  podmí�nky /vybavení, hračky, pomůcky/, abychom umoz�nili
de� tem co nejpr�í�jemne� js� í� herní� prostr�edí� a podpor�ili jejich rozvoj

• rekonstrukce socia� lní�ch zar�í�zení�
• rekonstrukce chodby
• rekonstrukce s�kolní� zahrady 
• doplnit ICT vybavení�

ŽIVOTOSPRÁVA
Stravování 
Šouc�a� stí�  MŠ;  je  s�kolní�  kuchyne� .  Štrava  je  de� tem  poda�va�na  v  jednotlivy�ch  tr�í�da� ch.  De�ti  se
stravují�  3x denne�  - pr�esní�da�vka, obe�d a odpolední�  svac�ina. Štrava je rozmanita� ,  vyva�z�ena�  a
plnohodnotna� .  Pokrmy  a  na�poje  jsou  pr�ipravova�ny  zdravou  technologií�.  De� ti  dosta�vají�
dostatek syrove�  zeleniny a ovoce -  ve�ts� inou s  moz�ností�  vy�be�ru ze dvou druhuB .  Je  zajis�te�n
dostatec�ny�  pitny�  rez� im v pruB be�hu cele�ho dne dí�te� te jak v mater�ske�  s�kole, tak i pr�i pobytu na
s�kolní� zahrade� . Paní� uc�itelky v pruB be�hu dne de� tem duB lez� itost pitne�ho rez� imu pr�ipomí�nají�. De�ti
mají�  moz�nost  volby  mezi  slazeny�m  a  neslazeny�m  na�pojem.  Mezi  jednotlivy�mi  jí�dly  jsou
dodrz�ova�ny  vhodne�  intervaly.  De� ti  do  jí�dla  nikdy  nenutí�me,  ale  snaz� í�me  se,  aby  vs�echno
ochutnaly a nauc�ily se tak zdrave�mu stravova�ní�.  Mlads�í� i stars� í� de� ti jsou vedeny 
k samostatnosti  pr�i  stolova�ní�.  Rodic�e  mají�  aktua� lní�  jí�delní�c�ek  k  dispozici  na na� ste�nce  i  na
webovy�ch  stra�nka� ch.  V  area� lu  MŠ;  je  dodrz�ova�n  pr�í�sny�  za�kaz  kour�ení�  a  pití�  alkoholicky�ch
na�pojuB . 
Denní� rez� im je flexibilní�, muB z�e se pr�izpuB sobit potr�eba�m a aktua� lní� situaci. Osobní� hygiena de�tí�
probí�ha�  pr�ed a po kaz�de�m jí�dle,  da� le dle individua� lní�ch potr�eb jednotlivce.  Kaz�dy�  ma�  svuB j
oznac�eny�  box, ve ktere�m ma�  ruc�ní�k na ruce. De� tske�  toalety jsou pro ve� ts� í� soukromí� odde� lene�
za� ste�nami.  Pedagogove�  se sami chovají�  podle za� sad zdrave�ho z� ivotní�ho stylu a jsou de�tem
vzorem. 

Pobyt venku
Kaz�dodenní�  dopolední�  i  odpolední�  pobyt  de�tí�  venku  se  pr�izpuB sobuje  klimaticky�m
podmí�nka�m:   v pr�í�pade�   nepr�í�znive�ho  poc�así�  /déšť, vítr, mráz/  lze pobyt zkra� tit a naopak 
v pr�í�pade�  pe�kne�ho poc�así� lze pobyt prodlouz� it a pr�esunout ven i dopolední� c�innosti. 
De� lka a na� roc�nost procha�zky je urc�ova�na individua� lní�mi moz�nostmi a potr�ebami de� tí�.  De� ti
mají� dostatek volne�ho pohybu i TV chvilek jak ve tr�í�de� , tak i venku, vz�dy s ohledem na jejich
bezpec�nost.



Odpolední odpočinek 
Pr�i odpolední�m odpoc�inku dodrz�ujeme hygienicke�  a zdravotní�  normy. De�ti se na odpoc�inek
pr�evle�kají�  do pyz�ama a ukla�dají�  na  matrace  s  luB z�kovinami.  Odpoc�inek de� tem zpr�í�jemní�me
poslechem c�tene�  poha�dky a pohlazení�m.  Š ohledem na potr�eby jednotlivcuB  a podmí�nek ve
tr�í�de�  lze odpoc�inek de� tem zkra� tit. De� ti ke spa�nku nenutí�me, ale  de�ti s niz�s� í� potr�ebou spa�nku
nemohou rus�it  hluc�ny�mi  c�innostmi de� ti  s  vys�s� í�  potr�ebou spa�nku.   De� ti  pr�eds�kolní�ho  ve�ku
(poslední�  rok pr�ed na� stupem do za�kladní�  s�koly) mají�  odpolední�  klid upraveny�  vzhledem k
ve�ku a potr�eba�m. Matrace a luB z�koviny jsou uloz�eny odde� lene�  v jednotlivy�ch boxech. 
 
Psychosociální podmínky 
Vs�ichni zame�stnanci s�koly vytva� r�ejí� de� tem takove�  prostr�edí�, aby se zde cí�tily spokojene� , jiste�  a
bezpec�ne� .   De� ti nacha�zejí� potr�ebne�  za� zemí�,  klid,  bezpec�í�,   mají� stejna�  pra�va,   stejne�  moz�nosti
i stejne�  povinnosti. Nikdo není� znevy�hodn� ova�n c�i zvy�hodn� ova�n. Ve tr�í�de�  stanovujeme spolec�ne�
s  de� tmi  jasna�  a  smysluplna�  pravidla,  ktera�  platí�  pro  vs�echny.  Podporujeme  kamara�dství�,
ohleduplnost, zdvor�ilost a toleranci. V mater�ske�  s�kole je zajis�te�n pravidelny�  denní� r�a� d, ktery�  je
dostatec�ne�  flexibilní�,  aby mohl  reagovat  na aktua� lní�  situaci  a  pr�izpuB sobil  se individua� lní�m
potr�eba�m de�tí�.  Do programu je zar�azova�n dostatek pohybove�  aktivity. Pome�r sponta�nní�ch a
r�í�zeny�ch  aktivit  je  vyva� z�eny�  a  vede  k  podne�cova�ní�  vlastní�  aktivity.  De� ti  jsou  kaz�dodenne�
dostatec�ne�  dlouho venku, vz�dy s ohledem na poc�así�.  Mají�  dostatek prostoru pro pohybove�
vyuz� ití� be�hem cele�ho dne jak ve tr�í�da� ch, tak pr�i pobytu venku. Odpoc�inek de�tí� je upraven dle
individua� lní�ch potr�eb de� tí�.  Zame�stnanci s�koly respektují� individua� lní� potr�eby de�tí�, reagují� na
ne�  a napoma�hají� v jejich uspokojova�ní�.  Nove�  pr�í�chozí� dí�te�  ma�  moz�nost se postupne�  adaptovat.

Hygienické a bezpečnostní podmínky

Vs�echny vnitr�ní�  a  venkovní�  prostory spln� ují�  bezpec�nostní�  a hygienicke�  normy dle platny�ch
pr�edpisuB . Vybavení� s�koly je zdravotne�  neza�vadne� . Š;kolní� r�a� d a Provozní� r�a�d vymezují� pravidla
pro zajis�te�ní�  bezpec�nosti. Š;kola je udrz�ova�na v c�istote� .  Vs� ichni zame�stnanci jsou pravidelne�
pros�kolova�ni v oblasti BOZP a PO. 

Organizace
Denní�  r�a�d  je  dostatec�ne�  pruz�ny�  a  umoz�n� uje  reagovat  na  zme�ny  a  potr�eby  de� tí�.  Pome�r
sponta�nní�ch  a  r�í�zeny�ch c�inností�  je v denní�m  programu  vyva� z�eny�.     De� ti  mají�  dostatek c�asu
i prostoru pro volnou i na�me�tovou hru, mají� moz�nost ji dokonc�it, nebo v ní� pozde� ji pokrac�ovat.
Jsou vytva� r�eny  podmí�nky pro c�innosti  de�tí�  -  individua� lní�,  skupinove�  i  spolec�ne� .  Pla�nova�ní�
c�inností� vycha� zí� z potr�eb a za� jmuB  de�tí�. Je dodrz�ova�n individua� lní� pr�í�stup k jednotlivy�m de�tem.
Jsou  vytva� r�eny  vhodne�  materia� lní�  podmí�nky  pro  pla�novane�  c�innosti  -  vc�asna�  pr�í�prava,
dostatek  pomuB cek.  De� ti  tu  nacha�zejí�  potr�ebne�  za� zemí�,  klid,  bezpec�í�  i  soukromí�.  Jsou
podne�cova�ny  k  vlastní�  aktivite� ,  na�paditosti  a  samostatnosti.  Provozní�  doba  nas�í�  trojtr�í�dní�
mater�ske�  s�koly je od 6:00 do 16:30 hodin. De�ti se scha�zejí� do 8:00 hodin. Je stanoven vnitr�ní�
rez� im, ktery�  se vs�ak operativne�  pr�izpuB sobuje aktua� lní�mu stavu, jednotlivy�m potr�eba�m de�tí� a
atmosfe�r�e ve tr�í�de� .  Pr�i na� stupu dí�te� te do mater�ske�  s�koly je moz�ny�  po dohode�  s rodic�i dí�te� te
individua� lní� adaptac�ní� rez� im. 
Záměry:

• be�hem cele�ho dne respektovat potr�ebu dí�te� te na vlastní� soukromí�
• ví�ce zar�azovat proz� itkove�  uc�ení�
• omezovat fronta� lní� metody pra� ce



Můj den ve školce 
Je flexibilní� s ohledem na individua� lní� moz�nosti de� tí�, na jejich za� jem o c�innosti a jejich potr�eby.
De�ti zde nacha� zejí� potr�ebne�  za� zemí�, klid a bezpec�í�. Uvedene�  c�asy jsou orientac�ní� a mohou by� t
pr�izpuB sobeny potr�eba�m de� tí� a provozu MŠ; . 

Ranní� scha� zení� 6:00 – 8:00       
Rozlouc�ení� s rodic�i, pr�iví�taní� s paní� uc�itelkou, s kamara�dy. Pochova�ní�, poví�da�ní�, ranní� hry dle
volby, pr�a�ní� a na� lady de�tí�. 

• V ranní�ch hodina� ch se vs�echny de� ti str�í�dave�  scha�zí� v 1., 2. a 3.tr�í�de�  /dětem je tak dobře
známé prostředí všech tříd, vznik přátelství dětí všech věkových skupin/

Dopolední� c�innosti 8:00 –  9:30/10:00 
Dopolední�  blok pro  sponta�nní�  aktivity  a  de� tske�  hry,  vycha�zejí�cí�  z  pr�irozene�ho za� jmu de� tí�,
pohybove�  a vzde� la�vací�  c�innosti, ktere�  vedou formou vhodne�  motivace k moz�nosti pozna�vat,
pr�emy�s� let a proz� í�vat vs�e nove� . 

• Malujeme,  kreslí�me,  str�í�ha�me,  lepí�me,  modelujeme,  tanc�í�me,  zpí�va�me,  hrajeme  na
rytmicke�  hudební�  na� stroje,  spojujeme  hudbu  s  pohybem  a  hrou  na  te� lo,  hrajeme
divadlo,  dramatizujeme  poha�dky,   skla�da�me,  sestavujeme,  cvic�í�me  –  tr�eba  jo� gu,
hrajeme pohybove�  hry, uc�í�me se ba� snic�ky… 

Ranní� svac�ina, hygiena. 
• Švac�í�me dle individua� lní� potr�eby a momenta� lní�ch podmí�nek mezi 8,00 – 9,00h.

Pobyt venku 9:30/10:00 – 11:30 
De�ti si nejrade� ji hrají� na s�kolní� zahrade� . Je jim zde umoz�ne�n dostatek volne�ho pohybu, mohou
se zde bezpec�ne�  pohybovat a zaz� í�vat sva�  dobrodruz�ství�. 

• Štaví�me  z  pí�sku,  hrajeme  pohybove�  hry,  jezdí�me  na  odstrkovadlech,  lezeme  na
prole�zac�ky  se  skluzavkou,  houpeme  se  na  houpadle,  kreslí�me  kr�í�dami  na  tabule,
hrajeme si s mí�c�i a vyuz� í�va�me cvic�ební� na� r�adí� 

• Pe�stujeme bylinky, ovoce i zeleninu
• V zime�  sa�n� kujeme

Na vycha� zce  se uc�í�me spra�vne�  pr�echa� zet  silnici,  pozna�vat   ne�ktere�  dopravní�  znac�ky,  okolí�
s�kolky.  Chodí�me  do  lesa,  na  sportovis�te� ,  do  aleje,  procha� zí�me  se  kolem  r�eky.  Pozorujeme
pr�í�rodu  /stromy,  keře,  květiny,  hmyz,  ptáčky,  veverky,  v  zimě  pomáháme  krmit  ptáčky/ a
pr�irozenou cestou si vs� í�ma�me zme�n, ktere�  s sebou pr�ina� s�ejí� ruB zna�  roc�ní� období�. 
Obe�d 11:30 – 12:00 
Hygiena, obe�d, pr�í�prava na odpoc�inek.

• Pr�ipravujeme  si  pr�í�bory,  talí�r�e,  hrnky  s  pití�m.  Uc�í�me  se  spra�vne�  stolovat,  pouz� í�vat
ubrousek, samostatne�  se nají�st. 

De�ti do jí�dla nenutí�me, ale snaz� í�me se, aby jí�dlo alespon�  ochutnaly. Na mnoz�ství� jí�dla se mohou
domluvit s paní� kuchar�kou, pokud jim chutna� , mohou si pr�idat. Uklidí�me si stolec�ek, dojdeme
si na toaletu, umyjeme se a pr�evle�kneme se do pyz�a�mka.
Odpoc�inek 12:00 – 14:15 

• Poslechneme si poha�dku, paní� uc�itelka na� s pohladí�, odpoc�í�va�me. 
Odpolední� c�innosti 14:15 – 16:30 
Odpolední� svac�ina, hygiena. 
Odpolední�  za� jmove�  c�innosti  de� tí�  –  zame�r�ujeme  se  na  individua� lní�  c�innosti  s  de�tmi,
pokrac�ova�ní� didakticky cí�leny�ch c�inností�, vyuz� ití�  didakticky�ch pomuB cek a her, hry dle za� jmu
de� tí�, pr�i pr�í�znive�m poc�así� hry na zahrade� .



Řízení mateřské školy 

Povinnosti, pravomoci a u� koly vs�ech zame�stnancuB  jsou vymezeny v pracovní� na�plni, ktera�  je
souc�a� stí� osobní�ho spisu zame�stnance. 
Pr�evaz�uje  demokraticky�  styl  r�í�zení�,  zame�stnanci  mají�  moz�nost  vyjadr�ovat  se  k  chodu  a
organizaci s�koly. R; editelka se snaz� í� o vytvor�ení� fungují�cí�ho ty�mu, jehoz�  pra� ce je zaloz�ena na
vza� jemne�  duB ve�r�e  a  spolupra� ci.  Pedagogicke�  i  provozní�  pracovnice  se  aktivne�  zapojují�  do
organizace c�inností� a akcí�, navrhují�, r� í�dí� i organizují� akce spolec�ne�  pro de�ti i rodic�e. Vs�echny
pracovnice se aktivne�  podí�lejí� na plne�ní� cí�luB  a u� koluB  Š;VP a TVP.  Š;VP, TVP a evaluac�ní� c�innosti
nejsou  uzavr�ene�  materia� ly,  naopak,  muB z�eme  s  nimi  sta� le  pracovat,  aby  byly  smysluplne�  a
uz� itec�ne� .
R; editelka kontroluje,  hodnotí�,  rozhoduje,  motivuje a  podporuje spolupra� ci pracovní�kuB  s�koly.
Je podporova�no dals� í�  vzde� la�va�ní�  vs�ech pedagoguB  a cely�  pracovní�  kolektiv je veden k tvor�ive�
pra� ci. 

Záměry:  
• upevn� ovat kvalitu vza� jemny�ch vztahuB  a spolupra� ce
• ve�st  pracovní�ky  k  sebehodnocení�,  sebevzde� la�va�ní�,  a  tí�m  ke  zvys�ova�ní�  jejich

profesionality 

Personální a pedagogické zajištění

V MŠ;  pracují�  pedagogic�tí�  a  provozní�  zame�stnanci  a  pracovnice  s�kolní�ho  stravova�ní�.  V  c�ele
organizace, jako samostatne�ho pra�vní�ho subjektu, stojí� statuta� rní� za� stupce – r�editelka MŠ; . Ta
r�í�dí�   celou  organizaci   a   zodpoví�da�    za    plne�ní�   ves�kery�ch   u� koluB    jak   pedagogicky�ch,    tak
i ekonomicky�ch.   Za� stupkyne�    r�editelky   ji zastupuje  v   dobe�   její�   nepr�í�tomnosti   a   poma�ha�
s  organizova�ní�m  provozu  MŠ;  podle  platne�  pracovní�  na�plne� .  Vedoucí�  s�kolní�ho  stravova�ní�
organizuje a r�í�dí� provoz s�kolní� kuchyne�  a zodpoví�da�  za kvalitu poda�vane�ho jí�dla a ekonomiku
stravova�ní�. Provozní� pracovnice zodpoví�dají� za u� klid a c�istotu jim urc�eny�ch prostor a pra�dla.
Vs�echny pedagogicke�  pracovnice mají�  potr�ebnou kvalifikaci. Podí�lejí�  se na zajis�te�ní�  provozu
s�koly  a  r�a�dne�  vedou  pr�edepsanou  tr�í�dní�  dokumentaci.  Jejich  pr�í�ma�  pedagogicka�  pra� ce  je
rozvrz�ena tak, aby se co nejví�ce pr�ekry�valy a v dobe�  r� í�zene�  c�innosti pracovaly s de�tmi obe�  dve� .
Mají� moz�nost se da� le vzde� la�vat a to jak v akreditovany�ch semina� r� í�ch, tak formou samostudia a
jsou respektova�ny jejich individua� lní� za� jmy. 

Za�me�ry:  
• zkvalitn� ovat pra� ci  zame�stnancuB   -  u� c�ast   na   semina� r� í�ch   DVPP,     vyuz� í�va�ní� poznatkuB  

v praxi a vza� jemne�  si je pr�eda�vat 



Spolupráce s rodiči
Nas�e spolupra� ce je zaloz�ena na za�klade�  posilova�ní� oboustranne�  duB ve�ry. Respektujeme prvotní�
a nezastupitelnou roli rodiny ve vy�chove� . Zají�ma�me se o na� zory a postr�ehy rodic�uB , navza� jem se
informujeme  o  projevech  a  rozvoji dí�te� te a korigujeme pedagogicke�  puB sobení�.  Jsme vstr�í�cne�
v pr�í�pade�  r�es�ení� proble�muB , pomuB z�eme radou, pochopení�m, projevem empatie, snaz� í�me se pr�i
jedna�ní�  hledat  kompromisy,  aby  rodic�e  me� li  ve  vedení�  mater�ske�  s�koly  i  ve  vs�ech
pedagogicky�ch  zame�stnancí�ch  oporu  a  tí�m  pr�ispí�va�me  k   rozvoji  kladne�  vza� jemne�
komunikace.

• informativní�  schuB zky  pro  rodic�e  /schůzka pro rodiči  nových  dětí,  schůzka se  všemi
rodiči – září/

• denní� kontakt s pedagogicky�mi pracovnicemi v jednotlivy�ch tr�í�da� ch – rodic�e jsou dle
za� jmu pruB be�z�ne�  informova�ni o chova�ní� a prospí�va�ní� sve�ho dí�te� te

• rodic�e mohou sledovat na� ste�nky s de� tsky�mi pracemi 
• s�kola  pravidelne�  informuje  rodic�e  de�tí�  o  de�ní�  ve  s�kole,  a  to  pomocí�  informací�  na

na� ste�nka� ch  s�koly,  denní�ho  kontaktu  –  individua� lní�mi  pohovory  a  informacemi  na
webovy�ch stra�nka�ch.

• zame�stnanci chra�ní� soukromí� rodiny a zachova�vají� mlc�enlivost 
• uc�itelky jednají� s rodic�i ohleduplne� , taktne�  a diskre� tne�  
• pr�i spolupra� ci s rodic�i se snaz� í�me o jednotne�  puB sobení� pr�i vy�chove�  a vzde� la�va�ní� de� tí�
• spolec�ne�  akce  pro  rodic�e  a  de� ti  –  briga�da  na  s�kolní�  zahrade� ,  tradic�ní�  akce  MŠ; :

Uspa�va�ní� jez�kuB , besí�dky pro rodic�e /Vánoční, ke Dni matek/, rozlouc�ení� se s�kola�ky a
s�kolní�m rokem, projekt –  ,,Ma�mo, ta� to, pojď si hra� t“

Spolupráce s ostatními subjekty

Se zřizovatelem 
• pr�i pla�nova�ní� rozvoje s�koly, v ota� zka� ch financ�ní�ch, pr�i zajis�ťova�ní� oprav a u� drz�by s�koly,

pozva�ní� do prostr�edí� MŠ;  nebo na akce por�a�dane�  mater�skou  s�kolou.

Domov pro seniory v Tachově v Panenské ulici 
• ,,Pr�ina� s� í�me  radost“  -  s  pa� smem  ba� snic�ek,  pí�snic�ek,  tanec�kuB  a  vyrobeny�mi  da� rec�ky

chodí�me pravidelne�  pote�s� it babic�ky a  de�dec�ky. 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře - „Prostor pro dus�i“

Tachovské základní školy 
• de� ti z nas� í� MŠ;  navs�te�vují� ZŠ; , seznamují� se s prostr�edí�m s�kol a podí�lí� se na spolec�ny�ch

akcí�ch – sportovní� soute�z�e, Den otevr�eny�ch dver�í�

Knihovna - beseda o kní�z�ka� ch s pracovnicí� knihovny

Muzeum – Z; ivy�  betle�m, Masopust, vy�stavy

PPP - dle potr�eby vys�etr�ení� de� tí�, konzultace pr�i na�prave�  vad a poruch   

DDM Mraveniště - u� c�ast de�tí� pr�i akcí�ch por�a�dany�ch DDM

ZUŠ Tachov -  Den otevr�eny�ch dver�í�, Maz�oretky – vystoupení� pro de�ti

Český svaz zahrádkářů v Tachově – vy�stavy, pravidelna�  u� c�ast v soute�z� í�ch

ŠPC, De�tsky�  domov, C;erveny�  kr�í�z� , Hasic�sky�  za� chranny�  sbor, sportovis�te�  Tachov – baze�n, zimní� 
stadion, hala, Lyz�ar�ska�  s�kola Maria�nske�  La� zne�



Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

Ra�mcove�  cí�le  a  za�me�ry  pr�eds�kolní�ho  vzde� la�va�ní�  jsou  pro  vzde� la�va�ní�  vs�ech  de�tí�  spolec�ne� .
Vzde� la�va�ní� je tr�eba ale pr�izpuB sobovat tak, aby maxima� lne�  vyhovovalo de�tem, jejich potr�eba�m a
moz�nostem a byly vytvor�eny optima� lní� podmí�nky k rozvoji osobnosti  kaz�de�ho dí�te� te,   k uc�ení�
i  ke  komunikaci  s  ostatní�mi  a  pomoci  mu  dosa�hnout  co  nejve� ts� í�  samostatnosti.  Rozvoj
takovy�ch de�tí� za�visí� na citlivosti a pr�ime�r�enosti puB sobení� okolí�. Proto je nutne�  nava�zat u� zkou
spolupra�ci s rodic�i  takovy�ch de� tí�,  vhodne�  a citlive�  s nimi komunikovat a pr�eda�vat potr�ebne�
informace.  

De�ti se specia� lní�mi vzde� la�vací�mi potr�ebami potr�ebují� poskytnutí� podpuB rny�ch opatr�ení�. 

• Pro de� ti  s  pr�iznany�mi podpuB rny�mi opatr�ení�mi první�ho stupne�  zpracova�va�  mater�ska�
s�kola  samostatne�  PLPP (Pla�n  pedagogicke�  podpory),  pr�ed  zaha� jení�m  poskytova�ní�
podpuB rny�ch opatr�ení�. 

• Pro de�ti s pr�iznany�mi podpuB rny�mi opatr�ení�mi od druhe�ho stupne�  zpracova�va�  s�kola na
za�klade�  doporuc�ení� Š;PZ /školského poradenského zařízení/ IVP /Individuální vzdělávací
plán/.  

Vzdělávání dětí nadaných  

Mater�ska�   s�kola  je  povinna  vytva� r�et  podmí�nky  k co nejve�ts� í�mu   potencia� lu   kaz�de�ho   dí�te� te
s ohledem na jeho individua� lní� moz�nosti a to jak ve s�kolní�m vzde� la�vací�m programu, tak pr�i
jeho  realizaci.  To  platí�  i  pro  de� ti  nadane� .   V  pr�eds�kolní�m  ve�ku  dí�te�  procha�zí�  období�m
nerovnome�rne�ho a skokove�ho vy�voje, mnohdy je te�z�ke�  odlis� it nada�ní� dí�te� te od vy�voje v urc�ite�
oblasti. Dí�te� , ktere�  vykazuje zna�mky nada�ní�, musí� by� t da� le podporova�no. 

Vzdělávání dětí od dvou do tří let 

V  pr�í�pade�  nenaplne�ní�  kapacity s�koly lze  vzde� la�vat  i  de�ti  od dvou let.  Pro dvoulete�  dí�te�  je
zar�azení� do mater�ske�  s�koly nejc�aste� ji první� socia� lní� zkus�eností� mimo s� irs� í� rodinu. Obvykle se
projevuje silne� js� í� potr�ebou vazby na dospe� lou osobu. Pra� ce s takovy�mi de� tmi ma�  sva�  specifika
a klade ve� ts� í�  na� roky na uc�itele.   Dí�te�  pozna�va�  nove�  vzorce chova�ní�  dospe� ly�ch i  vrstevní�kuB ,
vymezuje  si  vlastní�  prostor,  pr�ijí�ma�  vymezene�  hranice  a  nove�  role.  Uc�itel  zasta�va�  velmi
vy�znamnou  pozici,    sta�va�    se   za� stupcem   rodic�e,    jistotou  a  oporou  dí�te� te v   be�z�ne�m de�ní�
i v budova�ní� vztahuB  s vrstevní�ky. Dvoulete�  de�ti se nejví�ce uc�í� na�podobou, situac�ní�m uc�ení�m,
vlastní�m proz� itkem a pr�edevs�í�m hrou. C;asto vyz�adují� opakova�ní� c�inností�, potr�ebují� pravidelne�
ritua� ly, zpravidla udrz� í�  pozornost jen velmi kra� tkou dobu. Podmí�nkou u� spe�s�ne�  pedagogicke�
pra� ce je citlive�  pr�izpuB sobova�ní� organizace se str�í�da�ní�m nabí�dky c�inností�, tre�nova�ní�m na�vykuB  a
prakticky�ch dovedností�, ponecha�ní�m co nejve� ts� í�ho prostoru pro volne�  hry a pohybove�  aktivity.



Organizace vzdělávání  

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 
De�ti   jsou   pr�ijí�ma�ny   do mater�ske�  s�koly formou za�pisu k pr�eds�kolní�mu vzde� la�va�ní�  v souladu
s platnou legislativou na za�klade�  z�a�dosti  za�konny�ch za� stupcuB .  Pr�ijí�ma�ny jsou de�ti  ve ve�ku
zpravidla od tr�í� do s�esti let.   Pokud by  nebyla  naplne�na kapacita s�koly,    mohou by� t pr�ijí�ma�ny
i de� ti mlads�í� tr� í� let. Pr�esny�  termí�n je stanoven po dohode�  se zr�izovatelem.
K pr�eds�kolní�mu vzde� la�va�ní�  se  pr�ednostne�  pr�ijí�mají�  de� ti  v  poslední�m roce  pr�ed  zaha� jení�m
s�kolní� docha� zky.  
R; editelka  mater�ske�  s�koly  muB z�e  pr�ijmout  pouze  dí�te� ,  ktere�  se  podrobilo  stanoveny�m
pravidelny�m oc�kova�ní�m nebo ma�  doklad, z�e je proti na�kaze imunní� nebo se nemuB z�e oc�kova�ní�
podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato informace bude potvrzena�  os�etr�ují�cí�m le�kar�em na
z�a�dosti o pr�ijetí� k pr�eds�kolní�mu vzde� la�va�ní�. Nety�ka�  se de�tí�, pro ktere�  je pr�eds�kolní� vzde� la�va�ní�
povinne� .
Dals� í�    krite�ria   jsou   stanovena   vz�dy   po  dohode�   se    zr�izovatelem   pr�ed  kaz�dy�m   za�pisem
k  pr�eds�kolní�mu  vzde� la�va�ní�  na  dals� í�  s�kolní�  rok.  Do  tr�í�d  jsou  de� ti  zar�azova�ny  podle
ve�ku /homogenní třídy/ zpravidla do poc�tu 24 de� tí�. Vy� jimku z poc�tu de�tí� povoluje zr�izovatel –
rada me�sta. 
Dí�te�  muB z�e by� t pr�ijato k pr�eds�kolní�mu vzde� la�va�ní�  i v pruB be�hu s�kolní�ho roku, pokud je v MŠ;
volne�  mí�sto a nebude pr�ekroc�ena kapacita MŠ; .

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Vzde� la�vací�  program nas�í�  mater�ske�  s�koly ,,JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA – V  TYRŠOVCE JE
VŽDYCKY  PRIMA“ je  vypracova�n  podle  za� sad  stanoveny�ch  Ra�mcovy�m  vzde� la�vací�m
programem pro  pr�eds�kolní�  vzde� la�va�ní�  a  je  pr�í�stupny�  pro  pedagogickou  i  nepedagogickou
ver�ejnost. 
Podmí�nky nas� í�  mater�ske�  s�koly a prostr�edí�,  ve ktere�m se nacha� zí�,  vybí�zí�  k tomu, aby se na� s�
s�kolní� vzde� la�vací� program a pr�eds�kolní� vzde� la�va�ní� zame�r�il na environmenta� lní� vy�chovu.
Énvironmenta� lní�   vzde� la�va�ní�   obsahuje  cí�le,    ty�kají�cí�   se   mezilidsky�ch   vztahuB ,  vztahuB   de�tí�
k pr�í�rode�  a k odpove�dnosti za sve�  chova�ní�, k z� ivotní�mu prostr�edí�, k vytva� r�ení� z� ivotní�ch hodnot
a ke spolupra� ci s rodinou.

Mezilidské vztahy
V dnes�ní� dobe�  si sta� le ví�ce uve�domujeme vy�znam mezilidsky�ch vztahuB . Pozornost ve�nujeme
pozitivní�m pocituB m z chova�ní�, jedna�ní� a proz� itkuB , uve�dome�ní� si, co pro na� s znamena�  domov,
rodina,  kamara�d.  Uve�dome�ní�  si  odpove�dnosti  za  sve�  chova�ní�  a  vytva� r�ení�  z� ivotní�ch  hodnot
Zame�r�ujeme se na rozvoj vní�mavosti  u de�tí�  a  citlive�  vztahy k lidem. Šnaz� í�me se,  aby mezi
de� tmi   nevznikalo   nape�tí�  a  aby  se   ume� ly   pomocí�  komunikativní�ch  dovedností�  vypor�a�dat
s  proble�my.  Abychom se  vs� ichni  pohromade�  cí�tili  dobr�e  a  bylo  na�m spolu fajn,  vytva� r� í�me
spolec�ne�  na poc�a� tku kaz�de�ho s�kolní�ho roku pravidla. Pravidla a dohody tu nejsou proto, aby
na�m kradly osobní�  svobodu, ale aby vymezovaly,  kam mohu jí�t,  co jes�te�  mohu de� lat,  co uz�
naopak není�  pr�ijatelne�  a druhe�mu muB z�e ublí�z� it. Pravidla usnadn� ují�  nas�e souz� ití�  v mater�ske�
s�kole, dbají� o nas� i bezpec�nost, zdraví� a dus�evní� pohodu.
Moc bychom si pr�a� li, aby nas� i malí� c�loví�c�ci byli v budoucnu milova�ni a respektova�ni, ale aby
take�  ume� li milovat a respektovat druhe� .



Sounáležitost s přírodou
Zame�r�ujeme se na bliz�s� í� pozna�va�ní� okolí� i sve� ta kolem sebe a jeho propojení� s pr�í�rodou. Uc�í�me
de� ti   vní�mat   sve� t  v  jeho  pr�irozeny�ch  souvislostech,   zí�ska�vat  rea� lny�  pohled a aktivní� postoj
k z� ivotu.   Pr�irozeny�m  i  zprostr�edkovany�m   pozna�va�ní�m  pr�í�rodní�ho okolí� a sledova�ní�m zme�n
v pr�í�rode�  vytva� r� í�me pove�domí� o rozmanitosti a neusta� ly�ch prome�na� ch, bohatství� a barevnosti
pr�í�rody. Vedeme de�ti k aktivní� ochrane�  pr�í�rody, ochrane�  kulturní�ch i spolec�ensky�ch hodnot. 

Vzdělávání
V pruB be�hu  s�kolní�ho  roku spolec�ne�  s  de�tmi  proz� í�va�me ruB zna�  období�  spojena�  s  pr�í�rodní�mi
za�konitostmi,  spolec�ensky�mi  uda� lostmi  a  s�kolní�mi  tradicemi.  Šnaz� í�me  se  v  MŠ;  vytva� r�et
pr�edevs�í�m kamara�dske�  a bezpec�ne�  prostr�edí�,  ve ktere�m si jsou vs� ichni rovni,  kde se musí�
dodrz�ovat spolec�ne�  dana�  pravidla, kde je tr�eba respektovat individualitu potr�eb de�tí�. Š de�tmi
komunikujeme empaticky,  s duB ve�rou,  tolerancí�,  ohleduplností�  a pr�edevs�í�m prosocia� lne� ,  tak,
aby docha� zelo k socia� lní�mu rozvoji osobnosti dí�te� te.  Uplatn� ujeme moderní� metody a formy
pra� ce. Vyuz� í�va�me pr�edevs�í�m individua� lní� pr�í�stup, motivaci a stimulujeme pochvalou.
Ve  vzde� la�ní�  de� tí�  upr�ednostn� ujeme  rozvoj  smyslove�ho  vní�ma�ní�  jako  za�klad  pr�irozene�ho
pozna�va�ní�, posilova�ní� pr�irozeny�ch pozna�vací�ch cí�luB , proz� itkove�  uc�ení�, rozvoj vztahu k pr�í�rode�
a komunikativní�ch dovedností� de� tí�. Rozví�jí�me pracovní� schopnosti a dovednosti, pozna�va�ní� a
experimentova�ní�,  tvor�ení�  pojmuB ,  mys�lenkove�  operace.  Vzde� la�ní�  je  uskutec�n� ova�no ve  vs�ech
c�innostech v pruB be�hu cele�ho dne. Probí�ha�  na za�klade�  vlastní�ch c�inností�  a proz� itkuB .   Formy
vzde� la�ní�  se  be�hem  dne  me�ní�  a  prolí�nají�.  Jsou  to  c�innosti  sponta�nní�,  r� í�zene� ,  skupinove� ,
individua� lní� i fronta� lní�. Vyuz� í�va�me uc�ení� hrou, praktickou c�inností�, pokusem. Uc�ení� zakla�da�me
na  aktivní�  u� c�asti  dí�te� te,  zaloz�ene�  na  smyslove�m vní�ma�ní�  dí�te� te.  Vs�echny c�innosti  obsahují�
prvky hry a tvor�ivosti.
Mezi  formy  napln� ují�cí�  za�me�ry  vzde� la�va�ní�  patr�í�  take�  vy� lety,  na�vs�te�va  divadel,  te�maticke�
vycha� zky,   spolec�ne�  akce pro rodic�e  a de� ti,  ktere�  organizujeme v pruB be�hu cele�ho s�kolní�ho
roku. Individua� lní� pe�c�i vyuz� í�va�me u vs�ech de�tí�, zvla� s�te�  vs�ak u de� tí� s odkladem s�kolní� docha� zky.
Nas�í�m za�me�rem je dove�st dí�te�  na konci pr�eds�kolní�ho období� k tomu, aby dle svy�ch osobní�ch
pr�edpokladuB  zí�skalo  pr�ime�r�enou  fyzickou,  psychickou  i  socia� lní�  samostatnost  a  za�klady
duB lez� ite�   pro  jeho  dals� í�  rozvoj  a  vzde� la�va�ní�.  Nena�silne�  de�ti  pr�ipravit  na  zda� rny�  vstup  do
za�kladní� s�koly. 

Š;kolní� vzde� la�vací� program je zpracova�n jako dlouhodoby�.  

Š;kolní�  vzde� la�vací�   program  je  otevr�eny�,     pr�í�stupny�   dodatkuB m  i  zme�na�m,    ktere�   vyplynou
z  konkre� tní�ch  zkus�eností�  pr�i  jeho  realizaci.  Šmysluplnost  a  praktic�nost  obsahove�  c�a� sti
vzde� la�vací�ho      programu    je  pravidelne�     hodnocena   z   hlediska   s�koly   i jednotlivy�ch tr�í�d
a s kaz�doroc�ní� aktualizací� za�kladní�ch u� dajuB . 

Třídní vzdělávací program
Integrovane�  celky jsou spolec�ne�  pro vs�echny tr�í�dy MŠ; . Tyto celky paní� uc�itelky rozpracova�vají�
v ra�mci tr�í�dní�ch programuB  do krats� í�ch tematicky�ch blokuB .  Rozsah a na� roc�nost c�inností�  de� tí�
pr�izpuB sobují�  jejich ve�kovy�m a vy�vojovy�m moz�nostem, za� jmuB m a aktua� lní�mu de�ní�.  Te�ma je
dopln� ova�no projekty a akcemi tr�í�dy nebo s�koly, jeho de� lku a na�pln�  urc�uje za� jem de� tí�. Te�mata
na sebe navazují�, mohou se prolí�nat a dle potr�eby opakovat. 

Při tvorbě TVP vycházíme ze:  
• Š;VP - integrovany�ch blokuB  a te�mat 
• rez� imu dne  
• spolec�ny�ch pravidel  
• individua� lní�ch vzde� la�vací�ch pla�nuB  a potr�eb de� tí� 



 VZDĚLÁVACÍ OBSAH ŠVP 

VEVERKO, PODZIM UŽ TU JE, NA STROMECH SE LISTÍ ZBARVUJE! 

VEVERKO, SCHOVEJ SE, JE ZIMA, NEDEJ SE! 

VEVERKO, PODÍVEJ SE, VŠE KOLEM KRÁSNĚ KVETE! 

VEVERKO, POJĎ SI HRÁT, LÉTO JE TVŮJ KAMARÁD! 

Obra� zky jsou spolec�ny�m dí�lem 
de� tí� a paní� uc�itelek.



Integrovany�  blok  

VEVERKO, PODZIM UŽ TU JE, 
NA STROMECH SE LISTÍ ZBARVUJE! 

Období�: za� r� í� – listopad

CHARAKTÉRIŠTIKA  

Dí�te�  pr�icha�zí� do MŠ; , adaptuje se na nove�  prostr�edí�,  
nove�  situace, zvyka�  si na odlouc�ení� od  rodic�uB . 
Podzim je barevny�, listí� z� loutne, poletuje…, poc�así� je  
prome�nlive� . Šklí�zí� se ve� ts� ina u� rody. Pr�í�roda, zví�r�ata i lide�  
se pr�ipravují� na zimu.

Nabí�dka te�mat 

Nas�e s�kolka /Třída plná kamarádů/, VuB ne�  a chute�  podzimu /jablka, hrušky, švestky, brambory -
Princeznička na bále, zelenina, houby, řepa – poha�dka O velike�  r�epe�/,  Draci papí�ra� ci, Podzim
maluje, Tis�e, tis�e jez�ek spí�

DI3LC; I3 VZDÉ; LA3VACI3 CI3LÉ 

Dítě a jeho tělo

- uve�dome�ní� si vlastní�ho te� la 
- rozvoj pohybovy�ch schopností�, dovedností� a prostorove�  orientace 
- napodobova�ní� jednoduchy�ch pohybuB  dle vzoru a pr�izpuB sobova�ní� se pokynuB m 
- zdokonalova�ní� dovedností� v oblasti hrube�  i jemne�  motoriky 
- uc�it se spra�vne�  dy�chat, spojovat pohyb se zpe�vem 
- rozvoj a uz� í�va�ní� vs�ech smysluB  
- osvojení� si poznatkuB  o te� le, zna� t sve�  te� lo, umí�m pojmenovat jeho c�a� sti, zna� t jejich funkci 

Dítě a jeho psychika   

- zvla�dat odlouc�ení� od maminky, rodiny 
- zí�skat schopnost za�me�rne�  r� í�dit sve�  chova�ní�, sa�m se rozhodovat a respektovat pr�edem 
  domluvena�  pravidla 
- zí�ska�vat sebeduB ve�ru a osobní� spokojenost 
- rozvoj r�ec�ovy�ch schopností� – pojmenovat vs�e, co vidí� kolem sebe 
- vyjadr�ovat sve�  mys�lenky, na�pady, pocity tak, aby mi okolí� rozume� lo, naslouchat druhy�m, 
  doka�zat se pta� t, odpoví�dat 
- uc�it se zpame�ti kra� tke�  texty 
- sledovat a vypra�ve� t pr�í�be�h, poha�dku 
- uc�it se soustr�edit na c�innost a udrz�et pozornost 
- vyjadr�ovat svou fantazii, pr�edstavivost, za� jem a radost 



Dítě a ten druhý ♡
- seznamova�ní� s pravidly chova�ní� ve vztahu k druhy�m a jejich dodrz�ova�ní� 
- navazova�ní� a rozví�jení� vztahuB  s ostatní�mi de� tmi, dospe� ly�mi, pr�edcha�zet konfliktuB m, snaz� it se
  domluvit, neubliz�ovat kamara�dovi 
- pozna�vat z� ivot zví�r�at, jejich souz� ití� s lidmi 
- spolupracovat s ostatní�mi, poma�hat si 
- osvojení� si elementa� rní�ch poznatkuB , schopností� a dovedností� duB lez� ity�ch pro navazova�ní� a 
  rozví�jení� vztahuB  dí�te� te k druhy�m lidem 
- akceptovat ochranu osobní�ho soukromí� 

Dítě a společnost 

- pozna�va�ní� pravidel spolec�ne�ho souz� ití� a jejich spoluvytva� r�ení� v ra�mci pr�irozene�ho 
  sociokulturní�ho prostr�edí� 
- porozume�ní� za�kladní�m projevuB m neverba� lní� komunikace obvykly�m v tomto prostr�edí� 
- orientovat se v nove�m prostr�edí� 
- rozvoj schopností� z� í�t ve spolec�enství� ostatní�ch lidí� /spolupracovat, spolupodílet se/
- pr�ina� lez�et k tomuto spolec�enství� /ke třídě, k rodině, k ostatním dětem/ a vní�mat a pr�ijí�mat 
  za�kladní� hodnoty v tomto spolec�enství� uzna�vane�  
- rozvoj za�kladní�ch kulturne�  spolec�ensky�ch postojuB , na�vykuB  a dovedností� dí�te� te 
- vytva� r�ení� pove�domí� o existenci ostatní�ch kultur a na� rodností� 

Dítě a svět 

- seznamova�ní�  s  mí�stem  a  prostr�edí�m, ve ktere�m dí�te�  z� ije a vytva� r�ení� pozitivní�ho vztahu
   k ne�mu 
- vytva� r�ení� elementa� rní�ho pove�domí� o s� irs� í�m pr�í�rodní�m, kulturní�m, technicke�m prostr�edí� 
- o jejich rozmanitosti, vy�voji a neusta� ly�ch prome�na� ch 
- vytva� r�ení� pove�domí� o vlastní� souna� lez� itosti se sve�tem, se z� ivou a nez� ivou pr�í�rodou, lidmi 
- pozna�va�ní� jiny�ch kultur 

C; INNOŠTI A PR; I3LÉZ; ITOŠTI  

- hrou se uc�í�m poznat svou znac�ku 
- kdo jsem a kam patr�í�m /jména, kamarádi, povolání/ 
- procha� zkou a exkurzí� pozna�va�m budovu a okolí� MŠ;  
- hravy�mi c�innostmi vytva� r� í�me pravidla ve tr�í�de�  a dodrz�ujeme je 
- pouc�ení� o moz�ny�ch nebezpec�í�ch v MŠ;  i venku 
- lokomoc�ní� pohybove�  c�innosti /chůze, běh, skok, lezení/ 
- pohybove�  hry s pravidly 
- konstruktivní� c�innosti 
- sebeobsluz�ne�  c�innosti 
- stolova�ní�, oble�ka�ní� 
- zavedení� komunitní�ho kruhu- samostatny�  slovní� projev, rozvoj dialogu, vyja�dr�ení� mys�lenky, 
  pr�a�ní�, vlastní�ho na� zoru 
- proz� itkove�  hry, smyslove�  hry, na�me�tove�  hry, tvor�ive�  hry, pame�ťove�  hry 
- stolní� hry /učím se prohrávat,dodržovat pravidla/
- motivovana�  manipulace s pr�edme�ty 



- za�me�rne�  pozorova�ní� pr�edme�tuB -pojmenova�ní� jejich vlastností�, charakteristicky�ch znakuB  
  /barva, tvar, velikost/
- pojmenova�ní� a rozlis�ova�ní� druhuB  ovoce a zeleniny, ochutna�va�ní�, zpracova�ní� /výroba křížal, 
  pečení štrúdlu, ovocných koláčů, vaření brambor na loupačku/ 
- pra� ce s obra� zkem 
- poslech c�teny�ch poha�dek a pr�í�be�huB , pra� ce s knihou a encyklopedií�, pracovní�mi listy 
- pr�ednes, zpe�v 
- experimentova�ní� s vy� tvarny�mi i pr�í�rodní�mi materia� ly,  pokusy 
- vy� tvarne�  a pracovní� c�innosti dle te�mat /atraktivita, netradiční techniky, společné práce, účast 
  ve výtvarných soutěžích/
- sbe�r a manipulace s pr�í�rodninami 
- vy� lety do pr�í�rody /les, park, okolí MŠ/
- pous�te�ní� draka 
- pozna�va�ní� na� strojuB , na� r�adí�  /hrabání listí na zahradě MŠ, brigáda/
- na�vs�te�va provozoven  /Zelenina, Zahrádkáři/
- divadelní� pr�edstavení� 
- vyuz� ití� audio, video techniky 
- u� c�ast na akci MŠ;  – „Uspa�va�ní� jez�kuB “ 
- pr�í�prava zví�r�at na zimu  /způsob života, obživa -ježek/
- dramatizace a hudebne�pohybove�  ztva� rne�ní� poha�dek /Princeznička na bále, O veliké řepě.../

OC;ÉKA3VANÉ3  VY3 ŠTUPY 

Dítě a jeho tělo

- zvla�dnout sebeobsluhu a pracovní� dovednosti 
- ve�dome�  napodobit jednoduchy�  pohyb 
- zvla�dnout za�kladní� pohybove�  dovednosti a prostorovou orientaci 
- zvla�dnout spra�vne�  drz�ení� te� la 
- ovla�dat dechove�  svalstvo 
- rozvoj pove�domí� o ochrane�  zdraví� sve�ho i ostatní�ch 
- rozvoj pove�domí� o zdrave�  vy�z� ive�  
- zvla�dnout pr�eka� z�ky v pr�í�rodní�m tere�nu 
- vní�mat a rozlis�ovat pomocí� vs�ech smysluB  /sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově 
  rozlišovat/ 
- tvary pr�edme�tuB , barvy a jine�  specificke�  znaky, rozlis�ovat vuB ne� , chute� , vní�mat hmatem apod.
- ovla�dat koordinaci ruky a oka 
- zvla�dat 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, s kinetickým pískem, zacházet s 
  jednoduchými hudebními nástroji apod./ 

 



Dítě a psychika 

- odlouc�it se na urc�itou dobu od rodic�uB  a blí�zky�ch, by� t aktivní� i bez jejich opory 
- uve�domovat si svou samostatnost, zaují�mat vlastní� na�zory a postoje 
- pojmenovat ve�ts� inu toho, c�í�m je obklopeno 
- dodrz�ovat pravidla her a c�inností� 
- spra�vne�  reagovat na smluvene�  signa� ly 
- ume�t pr�ijí�mat povinnosti 
- soustr�edit se na c�innosti 
- zvla�dnout samostatne�  dokonc�it c�innost 
- vyuz� í�vat komunitní�ho kruhu k nasloucha�ní� i vyja�dr�ení� vlastní�ho na� zoru 
- vyjadr�ovat samostatne�  a smysluplne�  sve�  potr�eby, mys�lenky, na�pady, pr�a�ní�, pocity, mí�ne�ní� a 
  u� sudky ve vhodne�  zformulovany�ch ve�ta� ch 
- vní�mat a projevovat za� jem o nove�  ve�ci, vyuz� í�vat zkus�eností� k uc�ení� 
- zame�r�ovat se na to, co je z pozna�vací�ho hlediska duB lez� ite�( odhalovat podstatne�  znaky, 
  vlastnosti pr�edme�tuB , nacha�zet spolec�ne�  znaky, podobu a rozdí�l, charakteristicke�  rysy 
  pr�edme�tuB  c�i jevuB  a vza� jemne�  souvislosti mezi nimi 
- uc�it se zpame�ti kra� tke�  texty, u� myslne�  si je zapamatovat a vybavit
- zachycovat skutec�nosti ze sve�ho okolí� a vyjadr�ovat sve�  pr�edstavy pomoci ruB zny�ch vy� tvarny�ch
  dovedností� a technik

Dítě a ten druhý ♡
- navazovat kontakty s dospe� ly�m, ktere�mu je sve�r�eno do pe�c�e,pr�ekonat stud, komunikovat
  s ní�m vhodny�m zpuB sobem, respektovat ho  
- porozume�t be�z�ny�m projevuB m vyja�dr�ení� emocí� a na� lad 
- pr�irozene�  a bez za�bran komunikovat s druhy�m dí�te� tem, navazovat a udrz�ovat de�tska�  
  pr�a� telství� 
- by� t citlivy�  k ve�cem i z� ivy�m bytostem 
- ume�t spolupracovat, vní�mat vy�kon druhe�ho 

Dítě a společnost 

- uplatn� ovat  na�vyky  v  za�kladní�ch  forma� ch  spolec�enske�ho  chova�ní�  ve styku  s  dospe� ly�mi
  i s de�tmi /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, z�e kaz�dy�  ma�  ve spolec�enství� /v rodině, ve třídě, v herní skupině/svou roli, podle 
   ktere�  je tr�eba se chovat 
- chovat se a jednat na za�klade�  vlastní�ch pohnutek a za� roven�  s ohledem na druhe�  
- zac�lenit se do tr�í�dy a zar�adit se mezi sve�  vrstevní�ky, dodrz�ovat pravidla souz� ití� tr�í�dy 
- respektovat rozdí�lne�  vlastnosti, schopnosti a dovednosti kamara�duB  i s ohledem na na� rodnost
  a odlis�nost kultur 

Dítě a svět  

- orientovat se bezpec�ne�  ve zna�me�m prostr�edí� i v z� ivote�  tohoto prostr�edí� /doma, v budově MŠ, 
  v blízkém okolí/ 
- zvla�dat be�z�ne�  c�innosti a poz�adavky na dí�te�  kladene�  i jednoduche�  prakticke�  situace, ktere�  se 
  doma i v mater�ske�  s�kole opakují�, chovat se pr�ime�r�ene�  a bezpec�ne�  doma i na ver�ejnosti /na 
  ulici, na hřišti, v obchodě apod./
- mí�t pove�domí� o ochrane�  pr�í�rody 
- mí�t kladny�  vztah k ume�ní� 
- respektovat odlis�ne�  kultury



Integrovany�  blok 

VEVERKO, SCHOVEJ SE, 
JE ZIMA, NEDEJ SE!  

Období�: prosinec – u� nor 

CHARAKTÉRIŠTIKA 

Ví�ta�me zimu a s  ní�  spojene�  uda� losti.  V tomto období�  je
puB sobeno  na  de�tske�  city  a  rozvoj  vs�ech  smysluB .  Vs�e  se
prolí�na�  s atmosfe�rou Mikula� s�e,  Adventu a Va�noc. De� ti se
seznamují� s tradicemi a zvyky va�noc�ní�ho c�asu. Pr�ipravují�
da� rec�ky, ozdoby a vy�znamne�  se podí�lejí� na vy�zdobe�  tr�í�dy a
s�kolky. Nacvic�ují� program a vystupují� na va�noc�ní� besí�dce,
zpí�vají�  a  poslouchají�  koledy,  pec�ou  cukroví�  a  zdobí�
perní�c�ky.   Še  svy�mi  vy�robky  se  u� c�astní�  va�noc�ní� vy�stavy.
Uc�í� se chra�nit zdraví� svoje i ostatní�ch, pozna�vají� pr�í�c�iny nebezpec�í� /pyrotechnika, svíčky, ostré
předměty/.    Vs� í�ma�me  si  zme�n   poc�así�  a  zme�n v pr�í�rode� .    Ví�ta�me novy�  rok. Šeznamujeme se
s charakteristicky�mi znaky zimní�ho období� pomocí� pokusuB  se sne�hem a ledem, pr�i hra� ch se
sne�hem a pr�i zimní�m sportova�ní�. Uz� í�va�me si zimní� radova�nky – sa�n� kova�ní�, bobova�ní� i pohyb
po ledove�  plos�e. Navs�te�vujeme kouzelne�  kra� lovství� poha�dek, nejen te�ch zimní�ch. Hrajeme si na
s�kolu, pr�ipravujeme se na za�pis do 1. tr�í�dy, procvic�ujeme barvy, tvary, orientaci v prostoru.
Proz� í�va�me lidove�  tradice - Šv. Martin, Masopust, Tr�i kra� love� . 

Nabí�dka te�mat 

Martin na bí�le�m koni, My se c�ertuB  nebojí�me – /Čertí školka/,  Te�s� í�me se na Va�noce /Kouzlo
Vánoc/, My tr�i kra� love� ,  Poha�dkova�  zima /O ztracené rukavičce/, Zima, zima, zimic�ka, Bí�la�  zima,
Šne�hula� c�ek pana� c�ek, Zimní� sporty/Školička bruslení, Lyžařská škola/, Masopust 

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE  

Dítě a jeho tělo  

- uve�dome�ní� si vlastní�ho te� la , rozvoj pohybovy�ch schopností� a zdokonalova�ní� dovedností�
   v oblasti hrube�  i jemne�  motoriky /koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a 
   oka apod./
- ovla�da�ní� pohybove�ho apara� tu a te� lesny�ch funkcí�
- osvojení� si poznatkuB  a dovedností� duB lez� ity�ch k podpor�e zdraví�, bezpec�í�, osobní� pohody
   i pohody prostr�edí�
   
Dítě a jeho psychika  

- rozvoj komunikativní�ch dovedností� /verbálních i neverbálních/ a kultivovane�ho projevu 
- rozvoj r�ec�ovy�ch schopností� a jazykovy�ch dovedností� receptivní�ch /vnímání, naslouchání, 
   porozumění/ i produktivní�ch /výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování/
- osvojení� si ne�ktery�ch poznatkuB  a dovedností�, ktere�  pr�edcha� zejí� c�tení� i psaní�, rozvoj za� jmu o
  psanou podobu jazyka i dals� í� formy sde� lení� verba� lní� i neverba� lní� /výtvarné, hudební,
  pohybové, dramatické/



Dítě a ten druhý ♡
- seznamova�ní� s pravidly chova�ní� ve vztahu k druhe�mu
- osvojení� si elementa� rní�ch poznatkuB , schopností� a dovedností� duB lez� ity�ch pro navazova�ní� a
  rozví�jení� vztahuB  dí�te� te k druhy�m lidem
- posilova�ní� prosocia� lní�ho chova�ní� ve vztahu k ostatní�m lidem /v rodině, v mateřské škole,
  v dětské herní skupině apod./ 
- rozvoj interaktivní�ch a komunikativní�ch dovedností� verba� lní�ch i neverba� lní�ch – rozvoj
   kooperativní�ch dovedností�
- ochrana osobní�ho soukromí� a bezpec�í� ve vztazí�ch s druhy�mi de� tmi i dospe� ly�mi

Dítě a společnost 

- rozvoj  za�kladní�ch  kulturne�   spolec�ensky�ch  postojuB ,  na�vykuB  a dovedností� dí�te� te,   rozvoj
  schopnosti   projevovat   se   autenticky,     chovat se autonomne� ,   prosocia� lne�  a aktivne�  se 
  pr�izpuB sobovat spolec�enske�mu prostr�edí� a zvla�dat jeho zme�ny 
- seznamova�ní� se sve� tem lidí�, kultury a ume�ní�, osvojení� si za�kladní�ch poznatkuB  o prostr�edí�,
  v ne�mz�  dí�te�  z� ije
- rozvoj spolec�enske�ho i esteticke�ho vkusu - dí�te�  se spolupodí�lí� na spolec�enske�  za�bave�  a
  atmosfe�r�e
- vytvor�ení� pove�domí� o existenci ostatní�ch kultur a na� rodností�
- rozvoj schopností� z� í�t ve spolec�enství� ostatní�ch lidí� /spolupracovat, spolupodílet se/,
   pr�ina� lez�et k tomuto spolec�enství� /ke třídě, k rodině, k ostatním dětem/

Dítě a svět  

- osvojení� si poznatkuB  a dovedností� potr�ebny�ch k vykona�va�ní� jednoduchy�ch c�inností� v pe�c�i
  o okolí� pr�i spoluvytva� r�ení� zdrave�ho  a   bezpec�ne�ho prostr�edí� a k ochrane�  dí�te� te pr�ed jeho 
  nebezpec�ny�mi vlivy 
- rozvoj schopnosti pr�izpuB sobovat se podmí�nka�m vne� js� í�ho prostr�edí� i jeho zme�na�m
- rozvoj u� cty k z� ivotu ve vs�ech jeho forma� ch
- pozna�va�ní� jiny�ch kultur
- seznamova�ní� s mí�stem a  prostr�edí�m , ve ktere�m dí�te�  z� ije  a vytva� r�ení� pozitivní�ho vztahu
   k ne�mu
- dí�te�  si   osvojuje   znalosti z   oblasti  pr�í�rody,  uve�domuje  si zodpove�dnost za sve�  chova�ní�
   k pr�í�rode�  i pomoc, jakou muB z�e pr�í�rode�  nabí�dnout. 
 

 
ČINNOSTI A PŘÍLEŽITOSTI 
- litera� rní� na�me�ty se zimní� a va�noc�ní� tematikou, pranostiky 
- zvyky a tradice /barborky, Barbora, SV. Martin - Svatomartinské rohlíčky, Mikuláš, čert,
  adventní čas, poslech koled, krájení jablíčka, strojení stromečku,../ 
- C;ertí� rej, va�noc�ní� posezení�
- vy� tvarne�  a pracovní� dovednosti /vánoční výzdoba, přáníčka, ozdoby, výroba dárků, pečení
  cukroví, svícny,../ 
- vyuz� ití� ruB zny�ch vy� tvarny�ch technik 
- va�noc�ní� vy�stavy – betle�my / Živý betlém - muzeum/
- hry na sne�hu a se sne�hem /stavění bunkrů, sněhuláků, vyšlapávání stop, koulování, ... / 
- sezo� nní� c�innosti /sáňkování, bobování, lyžování, klouzání, bruslení, … / 
- zimní�  vy� let  za  zví�r�a� tky  do  lesa    /sběr kaštanů, žaludů, pomoc zvířátkům – krmelec,
   ptáčkům -  krmítko.../
- zví�r�a� tka v poha�dka� ch, bajka� ch, vers� í�ch 
- pokusy, zkouma�ní�, objevova�ní�  /sníh, led.../
- dramatizace poha�dek  /O ztracené rukavičce.../ 



OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

Dítě a jeho tělo 
 

- zachova�vat spra�vne�  drz�ení� te� la 
- zvla�dnout za�kladní� pohybove�  dovednosti a prostorovou orientaci, be�z�ne�  zpuB soby pohybu
  v  ruB zne�m prostr�edí� /zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve
  skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku/ 
- koordinovat lokomoci a dals� í� polohy a pohyby te� la, sladit pohyb s rytmem a hudbou 
- ve�dome�  napodobit jednoduchy�  pohyb podle vzoru a pr�izpuB sobit jej podle pokynu
- ovla�dat dechove�  svalstvo, sladit pohyb se zpe�vem
- ovla�dat koordinaci ruky a oka, zvla�dat jemnou motoriku
- mí�t pove�domí� o ne�ktery�ch zpuB sobech ochrany osobní�ho zdraví� a bezpec�í� a o tom, kde
   v pr�í�pade�  potr�eby hledat pomoc

Dítě a jeho psychika  

- spra�vne�  vyslovovat, ovla�dat dech, tempo i intonaci r�ec�i
- ve�st rozhovor /naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka
   i obsah, ptát se/ 
- domluvit se slovy i gesty, improvizovat 
- uc�it se nova�  slova a aktivne�  je pouz� í�vat /ptát se na slova, kterým nerozumí/
- uc�it se zpame�ti kra� tke�  texty /reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout
  jednoduchou dramatickou úlohu apod./ 
- sledovat a vypra�ve� t pr�í�be�h, poha�dku 
- uc�it se nazpame�ť kra� tke�  texty, u� myslne�  si zapamatovat a vybavit 
- formulovat ota� zky, odpoví�dat, hodnotit slovní� vy�kony, slovne�  reagovat
- sledovat a vypra�ve� t pr�í�be�h, poha�dku
- popsat situaci /skutečnou , podle obrázku/
- cha�pat slovní� vtip, humor
- utvor�it jednoduchy�  ry�m
- poznat a vymyslet jednoducha�  synonyma, homonyma, antonyma
- sledovat oc�ima zleva doprava
- projevovat za� jem o knihy, soustr�ede�ne�  poslouchat c�etbu, hudbu, sledovat divadlo, film, uz� í�vat
  telefon
- zachycovat skutec�nosti ze sve�ho okolí� a vyjadr�ovat sve�  pr�edstavy pomoci ruB zny�ch vy� tvarny�ch
  dovedností� a technik

Dítě a ten druhý ♡
 

- dodrz�ovat dohodnuta�  a pochopena�  pravidla vza� jemne�ho souz� ití� a chova�ní� doma, v mater�ske�
  s�kole, na ver�ejnosti, dodrz�ovat herní� pravidla 
- respektovat potr�eby jine�ho dí�te� te, de� lit se s ní�m o hrac�ky, pomuB cky, pamlsky, rozde� lit si u� kol
  s jiny�m dí�te� tem apod. 
- vní�mat, co si druhy�  pr�eje c�i potr�ebuje, vycha�zet mu vstr�í�c /chovat se citlivě a ohleduplně k
  slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc 
  apod/
- spolupracovat s ostatní�mi
- odmí�tnout komunikaci, ktera�  je mu nepr�í�jemna�
- chovat se obezr�etne�  pr�i setka�ní� s nezna�my�mi de� tmi, stars� í�mi i dospe� ly�mi jedinci, v pr�í�pade�
   potr�eby poz�a�dat druhe�ho o pomoc /pro sebe i pro jiné dítě/



Dítě a společnost 

- vyjedna�vat s de� tmi i dospe� ly�mi ve sve�m okolí�, domluvit se  spolec�ne�m
   r�es�ení� /v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí/
- chovat se zdvor�ile,   pr�istupovat k druhy�m lidem,  k dospe� ly�m  i  k de� tem,  bez pr�edsudkuB ,
  s u� ctou k jejich osobe� , va� z� it si jejich pra� ce a u� silí�  
- dodrz�ovat pravidla her a jiny�ch c�inností�, jednat spravedlive� , hra� t fair 
- vní�mat ume� lecke�  a kulturní� podne�ty, pozorne�  poslouchat, sledovat se za� jmem litera� rní�,
  dramaticke�  c�i hudební� pr�edstavení� a hodnotit svoje za�z� itky /říci, co bylo zajímavé, co je 
  zaujalo/
- uplatn� ovat na�vyky v za�kladní�ch forma� ch spolec�enske�ho chova�ní� ve styku s dospe� ly�mi i 
  s de� tmi /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, z�e kaz�dy�  ma�  ve spolec�enství�  /ve třídě, v rodině, v herní skupině/ svou roli, podle
   ktere�  je tr�eba se chovat
- zacha� zet s�etrne�  s vlastní�mi i cizí�mi pomuB ckami, hrac�kami, ve�cmi denní� potr�eby, s kní�z�kami 
  apod.
- vyjadr�ovat se prostr�ednictví�m hudební�ch a hudebne�  pohybovy�ch c�inností�, zvla�dat za�kladní� 
   hudební� dovednosti voka� lní� i instrumenta� lní� /zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými 
   hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus/

Dítě a svět  

- uve�domovat si nebezpec�í�, se ktery�m se muB z�e ve sve�m okolí� setkat, a mí�t pove�domí� o tom, jak
  se prakticky   chra�nit     /vědět,    jak  se  nebezpečí  vyhnout,   kam  se v případě potřeby obrátit
  o  pomoc/ 
- osvojit si elementa� rní� poznatky o okolní�m prostr�edí�, ktere�  jsou dí�te� ti blí�zke� , pro ne�
  smysluplne�  a pr�í�nosne� , zají�mave�  a jemu pochopitelne�  a vyuz� itelne�  pro dals� í� uc�ení� a z� ivotní� 
  praxi 
- mí�t pove�domí� o s� irs� í�m spolec�enske�m, ve�cne�m, pr�í�rodní�m, kulturní�m i technicke�m prostr�edí�
  i  jeho de�ní� v rozsahu prakticky�ch zkus�eností� a dostupny�ch prakticky�ch uka�zek v okolí� dí�te� te 
- vs� í�mat si zme�n a de�ní� v nejbliz�s� í�m okolí�
- porozume�t, z�e zme�ny jsou pr�irozene�  a   samozr�ejme�  /všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje
  a  proměňuje/   a    z�e  s  te�mito  zme�nami  je tr�eba v z� ivote�    poc�í�tat,   pr�izpuB sobovat se be�z�ne�  
  prome�nlivy�m okolnostem doma i v mater�ske�  s�kole



Integrovany�  blok 

VEVERKO, PODÍVEJ SE, 
VŠE KOLEM KRÁSNĚ KVETE! 

Období�: br�ezen – kve�ten 

Charakteristika 

Dlouho oc�eka�vane�  jaro je tady, pr�í�roda se zac�í�na�  probouzet ze
zimní�ho spa�nku, kouzelny�m klí�c�em odemkneme „bra�nu jara“
dokor�a�n. Zame�r�í�me se na zme�ny v pr�í�rode� , ktere�  jaro pr�ina� s� í�
–  ta�ní�  ledu  a  sne�hu  /čištění  studánek/,  putova�ní�  vody  od
pramí�nku k mor�i,  první�  jarní�  kve�tiny,  tra�va,  ras�ení�  stromuB ,
ker�uB ,  pr�í�prava zahra�dky.  Rodí�  se mla�ďata,  vracejí�  se k na�m
pta� ci  z  teply�ch  krajin  /vlaštovky,  jiřičky,  čápi,  …/.
Pr�ipravujeme se na blí�z� í�cí� se Velikonoce, Šva� tek matek, pa� lení� c�arode� jnic. Poví�me si, co pro na� s
znamena�  pojem rodina, jakou plní�  funkci, jak fungují�  vztahy a povinnosti mezi jednotlivy�mi
c�leny. 

Nabí�dka te�mat  

Zimo, zimo, ta�hni pryc�,  Kdyz�  jaro zaťuka� , Klube se to ze skor�a�pky,  Hody, hody, doprovody, 
C;arode� jnice,  Z poha�dky do poha�dky /O slepičce a kohoutkovi, O koťátku, které zapomnělo 
mňoukat, O rozkvetlé jabloňce/, Maminka ma�  sva� tek, Moje rodina, Brzy budu s�kola�kem

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE  

Dítě a jeho tělo  

- rozvoj fyzicke�  i psychicke�  zdatnosti 
- rozvoj pohybovy�ch schopností� a zdokonalova�ní� dovedností� v oblasti hrube�  i jemne�  motoriky
 /koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod./, ovla�da�ní� pohybove�ho 
   apara� tu a te� lesny�ch funkcí� 
- uve�dome�ní� si vlastní�ho te� la

Dítě a jeho psychika  

- osvojení� si ne�ktery�ch poznatkuB  a dovedností�, ktere�  pr�edcha� zejí� c�tení� i psaní�, rozvoj za� jmu 
  o psanou podobu jazyka i dals� í� formy sde� lení� verba� lní� i neverba� lní� /výtvarné, hudební, 
   pohybové, dramatické/ 
- osvojení� si ne�ktery�ch poznatkuB  a dovedností�, ktere�  pr�edcha� zejí� c�tení� i psaní�, rozvoj za� jmu
  o psanou podobu jazyka 
- osvojení� si elementa� rní�ch poznatkuB  o znakovy�ch syste�mech a jejich funkci  /abeceda, čísla/
- rozvoj tvor�ivosti /tvořivého myšlení, řešení problémů/ 
- rozvoj a kultivace mravní�ho i esteticke�ho vní�ma�ní�, cí�te�ní� a proz� í�va�ní� 
- rozvoj schopnosti citove�  vztahy vytva� r�et, rozví�jet je a city plne�  proz� í�vat



Dítě a ten druhý  ♡

- posilova�ní� prosocia� lní�ho chova�ní� ve vztahu k ostatní�m lidem v rodine�  
- vytva� r�ení� prosocia� lní�ch postojuB  /rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu,
   přizpůsobivosti apod./ 

Dítě a společnost  

· vytva� r�ení� pove�domí� o existenci ostatní�ch kultur a na� rodností� 
· vytvor�ení� za�kladuB  aktivní�ch postojuB  ke sve� tu, k z� ivotu, pozitivní�ch vztahuB  ke kultur�e a ume�ní�, 
  rozvoj dovedností� umoz�n� ují�cí�ch tyto vztahy a postoje vyjadr�ovat a projevovat 

Dítě a svět  

· pozna�va�ní� jiny�ch kultur 
· seznamova�ní� s mí�stem a prostr�edí�m, ve ktere�m dí�te�  z� ije, a vytva� r�ení� pozitivní�ho vztahu k 
  ne�mu 
· rozvoj u� cty k z� ivotu ve vs�ech jeho forma� ch 
· vytvor�ení� pove�domí� o vlastní� souna� lez� itosti se sve� tem, se z� ivou a nez� ivou pr�í�rodou, lidmi, 
   spolec�ností�, planetou Zemí� 

ČINNOSTI A PŘÍLEŽITOSTI  

- lokomoc�ní� pohybove�  c�innosti /chůze, běh, skoky a poskoky, lezení/, nelokomoc�ní� pohybove�   
  c�innosti /změny poloh a pohybů těla na místě/ a jine�  c�innosti /základní gymnastika, turistika, 
   sezonní činnosti, míčové hry apod./
- smyslove�  a psychomotoricke�  hry 
- c�innosti zame�r�ene�  k pozna�va�ní� lidske�ho te� la a jeho c�a� stí�
- artikulac�ní�, r�ec�ove� , sluchove�  a rytmicke�  hry, hry se slovy, slovní� ha�danky, voka� lní� c�innosti 
- spolec�ne�  diskuse, rozhovory, individua� lní� a skupinova�  konverzace /vyprávění zážitků,
   příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie/ 
- poslech c�teny�ch c�i vypra�ve�ny�ch poha�dek a pr�í�be�huB , sledova�ní� filmovy�ch a divadelní�ch
  poha�dek a pr�í�be�huB  
- pr�ednes, recitace, zpe�v, dramatizace /O koťátku, které zapomnělo mňoukat.../
- prohlí�z�ení� a „c�tení�“ kní�z�ek 
· za�me�rne�  pozorova�ní� be�z�ny�ch objektuB  a pr�edme�tuB , urc�ova�ní� a pojmenova�va�ní� jejich vlastností�
  /velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky/, jejich charakteristicky�ch znakuB  a 
   funkcí� 
- konkre�tní� operace s materia� lem /třídění, přiřazování, uspořádání, porovnávání apod./
- hry a c�innosti zame�r�ene�  ke cvic�ení� ruB zny�ch forem pame�ti /mechanické a logické, obrazné a
   pojmové/
- c�innosti zame�r�ene�  na pozna�va�ní� jednoduchy�ch obrazne�  znakovy�ch syste�muB  /písmena, číslice,
   piktogramy, značky, symboly, obrazce/ 
- c�innosti zame�r�ene�  k pozna�va�ní� ruB zny�ch lidsky�ch vlastností�; za�me�rne�  pozorova�ní�, c�í�m se lide�



   mezi sebou lis� í� /fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti dané 
   pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem/ a v c�em jsou si podobní� 
- hry na te�ma rodiny, pr�a� telství� apod. 
- sledova�ní� poha�dek a pr�í�be�huB  obohacují�cí�ch citovy�  z� ivot dí�te� te 
- c�innosti zame�r�ene�  k pozna�va�ní� ruB zny�ch lidsky�ch vlastností�; za�me�rne�  pozorova�ní�, c�í�m se lide�
- spolec�enske�  hry, spolec�ne�  aktivity nejruB zne� js� í�ho zame�r�ení� 
- aktivity podporují�cí� uve�domova�ní� si vztahuB  mezi lidmi /kamarádství, přátelství, vztahy mezi
   oběma pohlavími, úcta ke stáří apod./ 
- c�innosti zame�r�ene�  na pozna�va�ní� socia� lní�ho prostr�edí�, v ne�mz�  dí�te�  z� ije – rodina /funkce
   rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat/, mater�ska�  
   s�kola /prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi /
- hry a prakticke�  c�innosti uva�de� jí�cí� dí�te�  do sve� ta lidí�, jejich obc�anske�ho z� ivota a pra� ce 
- hry zame�r�ene�  k pozna�va�ní� a rozlis�ova�ní� ruB zny�ch spolec�ensky�ch rolí� /dítě, dospělý, rodič,
  učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role/ a osvojova�ní� si rolí�, do nichz�  se  
  dí�te�   pr�irozene�  dosta�va�  
- pr�irozene�  pozorova�ní� blí�zke�ho prostr�edí� a z� ivota v ne�m 
- pr�irozene�  i zprostr�edkovane�  pozna�va�ní� pr�í�rodní�ho okolí�, sledova�ní� rozmanitostí� a zme�n
  v pr�í�rode�  
- pozorova�ní� z� ivotní�ch podmí�nek a stavu z� ivotní�ho prostr�edí�, pozna�va�ní� ekosyste�muB  /les,
   louka, rybník apod./

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY  

Dítě a jeho tělo  

- zvla�dat za�kladní� pohybove�  dovednosti a prostorovou orientaci, be�z�ne�  zpuB soby pohybu
  v ruB zne�m prostr�edí� /zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se  
  ve skupině dětí�/ 
- koordinovat lokomoci a dals� í� polohy a pohyby te� la, sladit pohyb s rytmem a hudbou 
- ovla�dat dechove�  svalstvo, sladit pohyb se zpe�vem 
- vní�mat a rozlis�ovat pomocí� vs�ech smysluB  /sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově
  rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky/ 

Dítě a jeho psychika  

- pojmenovat ve�ts� inu toho, c�í�m je obklopeno 
- ve�st rozhovor /naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka
  i obsah, ptát se/
- porozume�t slys�ene�mu /zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve
  správných větách/ 
- formulovat ota� zky, odpoví�dat 
- uc�it se zpame�ti kra� tke�  texty /reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout
  jednoduchou dramatickou úlohu apod./ 
- projevovat za� jem o kní�z�ky, soustr�ede�ne�  poslouchat c�etbu, hudbu, sledovat divadlo 



- ve�dome�  vyuz� í�vat vs�echny smysly, za�me�rne�  pozorovat, postr�ehovat, vs� í�mat si /nového,
  změněného, chybějícího/
- poznat a pojmenovat ve� ts� inu toho, c�í�m je obklopeno 
- cha�pat za�kladní� c�í�selne�  a matematicke�  pojmy, elementa� rní� matematicke�  souvislosti a podle
  potr�eby je prakticky vyuz� í�vat 
- uc�it se nazpame�ť kra� tke�  texty, ve�dome�  si je zapamatovat a vybavit 
- proz� í�vat radost ze zvla�dnute�ho a poznane�ho 
- by� t citlive�  ve vztahu k z� ivy�m bytostem, k pr�í�rode�  i k ve�cem
- zachycovat skutec�nosti ze sve�ho okolí� a vyjadr�ovat sve�  pr�edstavy pomoci ruB zny�ch vy� tvarny�ch
  dovedností� a technik

Dítě a ten druhý ♡

- pr�irozene�  a bez za�bran komunikovat s druhy�m dí�te� tem, navazovat a udrz�ovat de�tska�
   pr�a� telství� 
- uve�domovat si sva�  pra�va ve vztahu k druhe�mu, pr�izna�vat stejna�  pra�va druhy�m, respektovat je
- cha�pat,  z�e vs� ichni lide�   /děti/   mají� stejnou hodnotu,   pr�estoz�e  je kaz�dy�  jiny�     /jinak vypadá,
   jinak  se chová, něco jiného umí či neumí apod./,  z�e osobní�, resp.   Osobnostní�   odlis�nosti jsou 
  pr�irozene�  
- vní�mat, co si druhy�  pr�eje c�i potr�ebuje, vycha�zet mu vstr�í�c /chovat se citlivě a ohleduplně k
  slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc 
  apod./

Dítě a společnost  

- zachycovat skutec�nosti ze sve�ho okolí� a vyjadr�ovat sve�  pr�edstavy pomocí� ruB zny�ch vy� tvarny�ch
  dovedností� a technik //kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a
  vyrábět z různých jiných materiálů z přírodnin aj.
- uve�domovat si, z�e ne vs� ichni lide�  respektují� pravidla chova�ní�, z�e se mohou chovat
  neoc�eka�vane� , proti pravidluB m, a tí�m ohroz�ovat pohodu i bezpec�í� druhy�ch; odmí�tat 
  spolec�ensky nez�a�doucí� chova�ní� 
- chovat se zdvor�ile, pr�istupovat k druhy�m lidem, k dospe� ly�m i k de� tem, bez pr�edsudkuB ,
   s  u� ctou k jejich osobe� , va� z� it si jejich pra� ce a u� silí� 

Dítě a svět  

- porozume�t, z�e zme�ny jsou pr�irozene�  a samozr�ejme�  /všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje
  a proměňuje/ a z�e s te�mito zme�nami je tr�eba v z� ivote�  poc�í�tat, pr�izpuB sobovat se be�z�ne�  
  prome�nlivy�m okolnostem doma i v mater�ske�  s�kole 
- mí�t pove�domí� o vy�znamu z� ivotní�ho prostr�edí� /přírody i společnosti/pro c�love�ka,
  uve�domovat si, z�e zpuB sobem, jaky�m se dí�te�  i ostatní� v jeho okolí� chovají�, ovlivn� ují� vlastní� 
  zdraví� i z� ivotní� prostr�edí� 
- vs� í�mat si zme�n a de�ní� v nejbliz�s� í�m okolí� 
- vní�mat,    z�e  sve� t  ma�   svuB j  r�a� d,     z�e je rozmanity�   a   pozoruhodny�, nekonec�ne�  pestry�  a
  ruB znorody�  –   jak sve�t pr�í�rody, tak i sve� t lidí� 



Integrovany�  blok 

VEVERKO, POJĎ SI HRÁT, 
LÉTO JE TVŮJ KAMARÁD! 

Období�: c�erven - srpen

CHARAKTÉRIŠTIKA 

Barevne�  le� to na� s hr�eje, hra� tky ve vode�  a s vodou,  oslavujeme
Den   de� tí�,    sportovní�   olympia�da,   te�s� í�me  se  na  pra�zdniny,
pozna�va�me z� ivot na zahrade� , na louce a v lese, v nas�em me�ste�
a  v  jeho  okolí�,   jedeme  na  vy� let,   louc�í�me  se  s�kola�ky  a  se
s�kolní�m rokem. 

Nabí�dka te�mat 

Šlaví�me Šva� tek de� tí�, Pojedeme na vy� let, Ví�ta�me le� to, Letní� radova�nky, Barevny�  ty�den 

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE  

Dítě a jeho tělo 

- osvojení� si poznatkuB  a dovedností� duB lez� ity�ch k podpor�e zdraví�, bezpec�í�, osobní� pohody
  i pohody prostr�edí� 
- rozvoj a uz� í�va�ní� vs�ech smysluB  
- vytva� r�ení� zdravy�ch z� ivotní�ch na�vykuB  a postojuB  jako za�kladuB  zdrave�ho z� ivotní�ho stylu 
- rozvoj fyzicke�  a psychicke�  zdatnosti

Dítě a jeho psychika 

- rozvoj r�ec�ovy�ch schopností� a jazykovy�ch dovedností� receptivní�ch /vnímání, naslouchání, 
  porozumění/ i produktivní�ch /výslovnosti, vytváření pojmů mluvního projevu a vyjadřování/
- osvojení� si ne�ktery�ch poznatkuB  a dovedností�, ktere�  pr�edcha� zejí� c�tení� a psaní�, rozvoj za� jmu
   i o dals� í� formy sde� lení� verba� lní� a neverba� lní� /výtvarné, hudební, pohybové, dramatické/ 
- rozvoj tvor�ivosti /tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření/ 
- posilova�ní� pr�irozeny�ch cituB  /zvídavosti, zájmu, radosti z objevování/
- rozvoj, zpr�esn� ova�ní� a kultivace smyslove�ho vní�ma�ní�, pr�echod od konkre�tne�  na�zorne�ho
   mys�lení�,  k mys�lení� slovne�  – logicke�mu /pojmovému, rozvoj paměti a pozornosti,  
   představivosti a fantazie/ 
- vytva� r�ení� pozitivní�ho vztahu k intelektua� lní�m c�innostem a k uc�ení� 
- osvojení� si elementa� rní�ch poznatkuB  o znakovy�ch syste�mech /abeceda čísla/ 
- vytva� r�ení� za�kladuB  pro pra� ci s informacemi
- rozvoj pozitivní�ch cituB  ve vztahu k sobe�  /uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí,



   sebedůvěry, osobní spokojenosti/ 
- rozvoj schopnosti sebeovla�da�ní� 
- rozvoj schopnosti citove�  vztahy vytva� r�et, rozví�jet je a city plne�  proz� í�vat 
- rozvoj poznatkuB , schopností� a dovedností� umoz�n� ují�cí� pocity, zí�skane�  dojmy a proz� itky
   vyja�dr�it 
- rozvoj a kultivace mravní�ho i esteticke�ho vní�ma�ní�, cí�te�ní� a proz� í�va�ní� 
- zí�ska�ní� schopnosti za�me�rne�  r� í�dit svoje chova�ní� a ovlivn� ovat vlastní� situaci

Dítě a ten druhý ♡

- sezna�mení� s pravidly chova�ní� ve vztahu k druhe�mu 
- vytva� r�ení� prosocia� lní�ch postojuB  /rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu,
   přizpůsobivosti/ 
- rozvoj interaktivní�ch a komunikativní�ch dovedností� verba� lní�ch i neverba� lní�ch 
- rozvoj kooperativní�ch dovedností� 
- ochrana osobní�ho soukromí� a bezpec�í� ve vztazí�ch s druhy�mi de� tmi i dospe� ly�mi

Dítě a společnost 

- rozvoj schopností� z� í�t ve spolec�enství� ostatní�ch lidí�, vní�mat a pr�ijí�mat za�kladní� hodnoty v
   tomto  spolec�enství� pr�ijí�mane�  
- rozvoj za�kladní�ch kulturne�  spolec�ensky�ch postojuB , na�vykuB  a dovedností� dí�te� te 
- vytvor�ení� pove�domí� o mezilidsky�ch mora� lní�ch hodnota� ch
- seznamova�ní� se sve� tem lidí�, kultury a ume�ní�, osvojení� si za�kladní�ch poznatkuB  o prostr�edí�, v
   ne�mz�   dí�te�  z� ije 
- rozvoj spolec�enske�ho esteticke�ho vkusu 
- vytvor�ení� za�kladuB  aktivní�ch postojuB  ke sve� tu, k z� ivotu, pozitivní�ch vztahuB  ke kultur�e a ume�ní�
- rozvoj dovedností� umoz�n� ují�cí�ch tyto vztahy a postoje vyjadr�ovat a projevovat

Dítě a svět  

- rozvoj u� cty k z� ivotu ve vs�ech forma� ch 
- vytvor�ení� pove�domí� o vlastní� souna� lez� itosti se sve� tem, se z� ivou a nez� ivou pr�í�rodou, lidmi,
  spolec�ností�, planetou, zemí� 
- osvojení� si poznatkuB  a dovedností� potr�ebny�ch k vykona�va�ní� jednoduchy�ch c�inností� v pe�c�i o
   okolí� pr�i spoluvytva� r�ení� zdrave�ho a bezpec�ne�ho prostr�edí� 
- pochopení�, z�e zme�ny zpuB sobene�  lidskou c�inností� mohou prostr�edí� chra�nit a zleps�ovat, ale
   take�  pos�kozovat a nic�it 
- seznamova�ní� s mí�stem a prostr�edí�m, ve ktere�m dí�te�  z� ije a vytva� r�ení� pozitivní�ho vztahu k
   ne�mu 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA 

- lokomoc�ní� pohybove�  c�innosti – chuB ze, be�h, skoky a poskoky, lezení� /příprava na sportovní 
  olympiádu/
- jine�  c�innosti – turistika, sezonní� c�innosti, mí�c�ove�  hry /vycházky do okolí, do lesa, výlety,



   exkurze/ 
- smyslove�  a psychomotoricke�  hry poznáváme ovoce a zeleninu z naší zahrádky – chuť, vůně,
   hmat/ 
- hudební� a hudebne�  pohybove�  hry a c�innosti /vystoupení dětí  - Prostor pro duši, taneční 
   vystoupení dětí na zahradě, besídce/
- c�innosti zame�r�ene�  k pozna�va�ní� lidske�ho te� la a jeho c�a� stí� 
- pr�í�lez� itosti a c�innosti sme�r�ují�cí� k prevenci u� razuB  /návštěva pracovnic ČČK – přednáška pro
   děti/
- slovní� ha�danky, hry se slovy, sluchove�  a rytmicke�  hry 
- hry a c�innosti zame�r�ene�  k pozna�va�ní� a rozlis�ova�ní� zvukuB  /na školní zahradě, na vycházce do 
   města a do lesa/
- poslech c�teny�ch c�i vypra�ve�ny�ch poha�dek nebo pr�í�be�huB , sledova�ní� divadelní�ch poha�dek a
  pr�í�be�huB  /využití nových knih, divadlo v MŠ, návštěva divadelních představení v kině Mže/
- komentova�ní� za� z� itkuB  a aktivit, vyr�izova�ní� vzkazuB  a zpra�v 
- pr�ednes, recitace, dramatizace, zpe�v 
- c�innosti a pr�í�lez� itosti seznamují�cí� de� ti s ruB zny�mi sde� lovací�mi prostr�edky /návštěva
   knihovny/ 
- pojmenova�ní� vs�e, co vidí� kolem sebe /hmyz, ovoce a zelenina, dopravní prostředky, zvířata/
- pr�í�me�  pozorova�ní� pr�í�rodní�ch kulturní�ch i technicky�ch objektuB  i jevuB  v okolí� dí�te� te, rozhovor
  o vy�sledku pozorova�ní� /na zahradě MŠ, návštěva zámku, vycházka do lesa, do města, výlet 
  vlakem, autobusem/
- za�me�rne�  pozorova�ní� be�z�ny�ch objektuB  a pr�edme�tuB , urc�ova�ní� a pojmenova�ní� jejich vlastností�, 
   charakteristicky�ch znakuB  a funkcí� /správné pojmenování a rozlišování ovoce a zeleniny ze 
   zahrádky, hmyz na zahradě, lesní plody, dopravní prostředky, značky – výlet/ 
- motivovana�  manipulace s pr�edme�ty, zkouma�ní� jejich vlastností� /různé pokusy/ 
- konkre�tní� operace s materia� lem /třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod./ 
- sponta�nní� hra, volne�  hry a experimenty, smyslove�  hry, na�me� tove�  hry a c�innosti 
- hry a prakticke�  u� kony procvic�ují�cí� orientaci v prostoru i v rovine�  
- r�es�ení� mys�lenkovy�ch a prakticky�ch proble�muB , hleda�ní� ruB zny�ch moz�ností� variant 
- sponta�nní� hra, c�innosti zajis�ťují�cí� spokojenost a radost, c�innosti vyvola�vají�cí� veselí� a pohodu 
  /oslava MDD, výlet, rozloučení se školním rokem/ 
- c�innosti nejruB zne� js� í�ho zame�r�ení� umoz�n� ují�cí� samostatne�  vystupova�ní�, vyjadr�ova�ní�,
   obhajova�ní� vlastní�ch na� zoruB , rozhodova�ní� a sebehodnocení� 
- pr�í�lez� itosti a hry pro rozvoj vuB le, vytrvalosti a sebeovla�da�ní� /školní olympiáda/
- esteticke�  a tvuB rc�í� aktivity /slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové…/ 
- sledova�ní� poha�dek a pr�í�be�huB  obohacují�cí�ch citovy�  z� ivot dí�te� te 
- cvic�ení� v projevova�ní� cituB  /zvláště kladných/, v sebekontrole a v sebeovla�da�ní� /zvláště
   záporných emocí/ 
- vy� lety do okolí�
- dramaticke�  c�innosti
- spolec�enske�  hry, spolec�ne�  aktivity nejruB zne� js� í�ho zame�r�ení�, kooperativní� c�innosti ve dvojicí�ch,
   ve skupinka� ch, spolec�na�  setka�va�ní�, poví�da�ní�, sdí�lení� a aktivní� nasloucha�ní� druhe�mu,       
   dramaticke�  c�innosti, hudební� a hudebne�  pohybove�  hry,  vy� tvarne�  hry 



- aktivity podporují�cí� sbliz�ova�ní� de� tí�, aktivity podporují�cí� uve�domova�ní� si vztahuB  mezi lidmi,
   hry a pr�irozene�  modelove�  situace, pr�i nichz�  se uc�í� dí�te�  pr�ijí�mat a respektovat druhe�ho 
- c�innosti zame�r�ene�  na pozna�va�ní� socia� lní�ho prostr�edí�, v ne�mz�  dí�te�  z� ije – rodina a mater�ska�
   s�kola 
- hry a situace, kde se dí�te�  uc�í� chra�nit soukromí� a bezpec�í� sve�  i druhy�ch 
- c�etba, vypra�ve�ní� a poslech poha�dek a pr�í�be�hu s eticky�m obsahem a pouc�ení�m 
- be�z�ne�  kaz�dodenní� setka�va�ní� s pozitivní�mi vzory vztahuB  a chova�ní� 
- ruB znorode�  spolec�ne�  hry a skupinove�  aktivity 
- pr�í�prava a realizace spolec�ny�ch za�bav a slavností� /oslava MDD, olympiáda, rozloučení se
   školáky a školním rokem/ 
- tvuB rc�í� c�innosti slovesne� , litera� rní�, dramaticke� , vy� tvarne� , hudební�, hudebne�  pohybove�  
- poslech poha�dek, pr�í�be�huB , vers�uB , hudební�ch skladeb a pí�sní�, sledova�ní� dramatizace /děti
   hrají pohádky ostatním dětem v MŠ/ 
- na�vs�te�vy kulturní�ch a ume� lecky�ch mí�st a dals� í�ch zají�mavy�ch akcí� /návštěva ZUŠ, prohlídka
   zámku, prohlídka Tachovské jízdárny, exkurze/ 
- tematicke�  hry seznamují�cí� de� ti s ruB zny�mi druhy zame�stna�ní�, r�emesel a povola�ní�, sezna�mení�
   s ruB zny�mi pracovní�mi c�innostmi a pracovní�mi pr�edme�ty 
- vycha� zky do okolí�, vy� lety, ume�t se orientovat ve me�ste�  /vycházky do ulic, návštěvy a
  pozorování důležitých institucí, budov a významných objektů – základní školy, MěÚ, vlakové a    
  autobusové nádraží, poliklinika, jízdárna, sportovní areál/ 
- pouc�ení� o ruB zny�ch nebezpec�ny�ch situací�ch /dopravní situace, manipulace s nebezpečnými
  předměty a přístroji, jedovaté rostliny, nebezpečná zvířata, léky, požár, povodeň, nebezpečí 
  utonutí, nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy/ 
- hry a aktivity na te�ma dopravy – na�vs�te�va de� tske�ho dopravní�ho hr�is�te�  
- pozna�va�ní� z� ive�  a nez� ive�  pr�í�rody, rostlin a z� ivoc�ichuB  v tra�ve�  na zahrade�  /lupa, mikroskop/ 
- pozorova�ní� z� ivotní�ch podmí�nek a stavu z� ivotní�ho prostr�edí� /vycházka k řece, do lesa/
- pe�c�e o z� ivotní� prostr�edí� 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

Dítě a jeho tělo 
- zvla�dat za�kladní� pohybove�  dovednosti a prostorovou orientaci, be�z�ne�  zpuB soby pohybu
  v  ruB zne�m prostr�edí� /zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve
  vodě, v písku/
- vní�mat a rozlis�ovat pomocí� vs�ech smysluB  /sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově
  rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem/ 
- ovla�dat dechove�  svalstvo, sladit pohyb s hudbou a se zpe�vem 
- pojmenovat c�a� sti te� la, ne�ktere�  orga�ny, zna� t jejich funkce, zna� t za�kladní� pojmy uz� í�vane�  ve
  spojení� se zdraví�m, s pohybem a sportem 
- rozlis�ovat, co prospí�va�  zdraví� a co mu s�kodí�, ume�t se chovat tak, aby nedocha� zelo k ohroz�ení�
  zdraví�, bezpec�í� a pohody pro sebe ani pro druhe�  
- mí�t pove�domí� o ne�ktery�ch zpuB sobech ochrany osobní�ho zdraví� a bezpec�í�, ve�de� t, v pr�í�pade�  
  potr�eby, kde hledat pomoc 



Dítě a jeho psychika  
- poznat a vymyslet jednoducha�  synonyma, homonyma a antonyma 
- utvor�it jednoduchy�  ry�m 
- pojmenovat ve�ts� inu toho, c�í�m je obklopeno 
- uc�it se nova�  slova a aktivne�  je pouz� í�vat 
- uc�it se zpame�ti kra� tke�  texty 
- sledovat a vypra�ve� t poha�dku, pr�í�be�h 
- popsat situaci /skutečnou i podle obrázku/ 
- projevovat za� jem o kní�z�ky, soustr�ede�ne�  poslouchat c�etbu, hudbu, sledovat divadlo, film 
- za�me�rne�  se soustr�edit na c�innost a udrz�et pozornost 
- poznat a pojmenovat ve� ts� inu toho, c�í�m je obklopeno 
- pr�emy�s� let, ve�st jednoduche�  u� vahy a take�  vyja�dr�it to, o c�em pr�emy�s� lí� a uvaz�uje 
- vní�mat, z�e je zají�mave�  dozví�dat se nove�  ve�ci, vyuz� í�vat zkus�enosti k uc�ení� 
- postupovat a uc�it se podle pokynuB  a instrukcí� 
- cha�pat za�kladní� c�í�selne�  a matematicke�  pojmy /porovna�vat, uspor�a�da�vat a tr�í�dit soubory 
   pr�edme�tuB  podle urc�ene�ho pravidla, orientovat se v poc�tu cca do 6-ti, cha�pat c�í�selnou r�adu 
   v rozsahu první� desí�tky, poznat ví�ce, stejne� , me�ne� , první�, poslední� apod./ 
- cha�pat prostorove�  pojmy /vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi/
   elementa� rní� c�asove�  pojmy /teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok/ 
- r�es� it proble�my, u� koly a situace, myslet kreativne� , pr�edkla�dat „na�pady“ a nale�zat nova�  r�es�ení� 
- vyjadr�ovat svou pr�edstavivost a fantazii v tvor�ivy�ch c�innostech 
- uve�domovat si svou samostatnost, zaují�mat vlastní� na�zory a postoje a vyjadr�ovat je 
- ve zna�my�ch a opakují�cí�ch se situací�ch, ovla�dat svoje city a pr�izpuB sobovat jim sve�  chova�ní� 
- vyjadr�ovat svuB j souhlas i nesouhlas v situací�ch, ktere�  to vyz�adují�, odmí�tnout se podí�let na 
   nedovoleny�ch c�i zaka�zany�ch c�innostech /dodržování domluvených pravidel, pravidla   
   bezpečnosti při různých akcích MŠ/ 
- uve�domovat si sve�  moz�nosti a limity 
- pr�ijí�mat pozitivní� ocene�ní� i svuB j pr�í�padny�  neu� spe�ch, vyrovnat se s ní�m a uc�it se hodnotit
   svoje osobní� pokroky 
- proz� í�vat radost se zvla�dnute�ho a poznane�ho 
- vyví�jet volní� u� silí�, soustr�edit se na c�innost a její� dokonc�ení� 
- respektovat pr�edem vyjasne�na�  a pochopena�  pravidla, pr�ijí�mat vyjasne�ne�  a zduB vodne�ne�  
   povinnosti 
- uve�domovat si pr�í�jemne�  a nepr�í�jemne�  citove�  proz� itky, snaz� it se ovla�dat sve�  afektivní� chova�ní� 
- by� t citlive�  ve vztahu k z� ivy�m bytostem, k pr�í�rode�  a k ve�cem 
- te�s� it se z hezky�ch a pr�í�jemny�ch za� z� itkuB , z pr�í�rodní�ch a kulturní�ch kra� s 
- zachycovat a vyjadr�ovat sve�  proz� itky /slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou 
  či dramatickou improvizací /



Dítě a ten druhý ♡
- pr�irozene�  a bez za�bran komunikovat s druhy�m dí�te� tem, navazovat a udrz�ovat de�tska�
  pr�a� telství� 
- uve�domovat  si   sva�   pra�va  ve  vztahu k   druhe�mu,    pr�izna�vat stejna�  pra�va druhy�m a
  respektovat je 
- cha�pat, z�e vs� ichni lide�  /děti/, mají� stejnou hodnotu, pr�estoz�e je kaz�dy�  jiny�  /jinak vypadá,
   jinak se chová, něco jiného umí či neumí/, ume�t pr�irozene�  respektovat osobnostní� odlis�nosti 
- uplatn� ovat sve�  individua� lní� potr�eby, pr�a�ní� a pra�va s ohledem na druhe�ho, pr�ijí�mat a uzaví�rat 
  kompromisy, r�es� it konflikt dohodou 
- dodrz�ovat dohodnuta�  a pochopena�  pravidla vza� jemne�ho souz� ití�, dodrz�ovat herní� pravidla 
- respektovat potr�eby jine�ho dí�te� te, de� lit se s ní�m o hrac�ky, pomuB cky, pamlsky, rozde� lit si u� kol 
  s jiny�m dí�te� tem 
- vní�mat, co si druhy�  pr�eje a potr�ebuje, vycha� zet mu vstr�í�c /mít ohled na druhého a soucítit
  s  ním, nabídnout mu pomoc, chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti/ 
- bra�nit se projevuB m na� silí� jine�ho dí�te� te, ubliz�ova�ní�, poniz�ova�ní� 
- chovat se obezr�etne�  pr�i setka�ní� s nezna�my�mi de� tmi, stars� í�mi i dospe� ly�mi jedinci, v pr�í�pade�
   potr�eby poz�a�dat druhe�ho o pomoc 

Dítě a společnost 

- chovat se zdvor�ile, pr�istupovat k druhy�m lidem s u� ctou, va� z� it si jejich pra� ce a u� silí� 
- zacha� zet s�etrne�  s pomuB ckami, hrac�kami, ve�cmi denní� potr�eby, s kní�z�kami 
- vní�mat ume� lecke�  a kulturní� podne�ty, pozorne�  poslouchat, sledovat se za� jmem litera� rní�, 
  dramaticke�  c�i hudební� pr�edstavení� a hodnotit svoje za�z� itky 
- uve�domovat si, z�e ne vs� ichni lide�  respektují� pravidla chova�ní�, z�e se mohou chovat
  neoc�eka�vane�  i proti pravidluB m, ume�t odmí�tnout spolec�ensky nez�a�doucí� chova�ní� / lež,  
  nespravedlnost, ubližování, lhostejnost, agresivitu/ a chra�nit se pr�ed ní�m a v ra�mci svy�ch       
  moz�ností� se bra�nit jeho duB sledkuB m

Dítě a svět  

- ume�t se orientovat bezpec�ne�  ve zna�me�m prostr�edí� 
- uve�domovat si nebezpec�í�, se ktery�m se muB z�e ve sve�m okolí� setkat, a mí�t pove�domí� o tom, jak
  se prakticky chra�nit 
- vs� í�mat si zme�n a de�ní� v nejbliz�s� í�m okolí� 
- poma�hat a pec�ovat o okolní� prostr�edí� /dbát o pořádek a čistotu, třídit odpad, starat se o
  rostliny, chránit přírodu i živé tvory/
- ume�t rozlis� it aktivity, ktere�  mohou pos�kozovat okolní� prostr�edí� /všímat si nepořádku a škod/



ÉVALUACÉ MATÉR; ŠKÉ3  Š;KOLY 

Evaluace a hodnocení MŠ 
• vne� js� í� – kontrola C;Š; I, zr�izovatel
• vnitr�ní�  –  sebehodnocení�  uc�itelek,  hodnocení�  de� tí�  /slovní,  hodnotící  arch/,  hodnocení�

r�editelkou, konzultace s odborní�ky, konzultace a pohovory s rodic�i

Prostředky evaluace: 
• sledova�ní� a vyhodnocova�ní� funkc�nosti Š;VP   /vzhledem k zaměstnancům a dětem/
• pruB be�z�ne�  sledova�ní�  a  hodnocení�  podmí�nek  -  materia� lní�ch,  hygienicky�ch,  persona� lní�ch

bezpec�nostní�ch, organizac�ní�ch /zápisy do knihy oprav/
• sledova�ní� a hodnocení� kvality pra� ce provozní�ch zame�stnancuB  – za�pisy do ses� itu kontrol, 
• sledova�ní� a hodnocení� kvality pra� ce uc�itelky – hospitac�ní� c�innost
• pruB be�z�na�  analy�za a hodnocení� vlastní� vzde� la�vací� pra� ce - za� znamy do Š;VP
• individua� lní� pedagogicka�  diagnostika
• kontrola vedení� diagnosticky�ch za� znamuB  a jejich zpe�tne�  vyuz� ití� – pedagogicke�  porady
• pololetní� a za�ve�rec�ne�  zhodnocení� vzde� la�vací�ho procesu – porovna�ní� z cí�li RVP

- charakteristika tr�í�d – sloz�ení� /chlapci, děvčata/, ve�k, pr�evaz�ují�cí� za� jmy a aktivity de� tí� 
- de� ti se zdravotní�m postiz�ení�m, de� ti mluví�cí� jiny�m jazykem, de� ti ze sociokulturne�  
   znevy�hodne�ne�ho prostr�edí�, de� ti talentovane�
- zda je de� tem ve�nova�n dostatec�ny�  prostor, za� jmy de� tí� 
- prostr�edí� tr�í�dy /vybavení nábytkem, hračkami/
-  zda se neopakují� c�innosti, ktere�  de� ti neuspokojují� 
- je na� s�  Š;VP dobry�, co de� la�me chybne� , co je tr�eba zleps�it

• kontrola vedení� tr�í�dní� a s�kolní� dokumentace
• kontrola plne�ní� pracovní� na�plne�  a r�a� duB  s�koly

Metody hodnocení a evaluace: 
• rozhovory, konzultace
• diskuse,
• hospitace
• pozorova�ní�
• analy�za tr�í�dní� a s�kolní� dokumentace
• kontrola
• porovna�va�ní� vy�sledkuB  s pla�novany�mi cí�li
• analy�za vlastní� pedagogicke�  i r� í�dí�cí� pra� ce 

 

Pravidla pro vnitřní hodnocení a evaluaci školy
Vyhodnocování tématických celků 
• vyhodnocova�ní� te�maticke�ho celku – vz�dy po jeho ukonc�ení� /Poznámky budou zapisovány a
    přiloženy k tématickému celku/

Za�kladní� ota� zky – zda c�innosti vedly k napln� ova�ní� cí�luB , zda byly c�innosti pestre�  a vyva� z�ene� ,  jak
byla  u  dí�te� te  rozví�jena  jeho  osobnost  a  schopnost  uc�ení�,  s  jakou mora� lní�  kvalitou se  de�ti
seznamovaly, jak pedagog rozví�jel a upevn� oval samostatnost de�tí�  a schopnost samostatne�ho
rozhodova�ní�, jak byly de�ti zaujaty, zda projevily opravdovy�  za� jem o c�innosti, co se de� tem lí�bilo,
co  se nauc�ily,  jake�  zkus�enosti  zí�skaly,  zda byl  naplne�n poz�adavek proz� itkove�ho uc�ení�,  jake�
za�ve�ry si stanoví�me pro dals� í� c�innost
 

PruB be�z�ne�  vyhodnocova�ní� s vyvozeny�mi za�ve�ry uplatn� ujeme pr�i pla�nova�ní�  dals� í�  pedagogicke�
c�innosti.  



Hodnocení pedagogické práce 
Pedagogicka�  pra� ce je hodnocena pruB be�z�ne� . Nove�  informace jsou pr�eda�va�ny na pravidelny�ch
pedagogicky�ch  nebo  na  provozní�ch  porada� ch.  Hospitac�ní�  a  pravidelnou  kontrolní�  c�innost
prova�dí� r�editelka MŠ; .

Kritéria hodnocení:

• celkova�  pra� ce s de�tmi – spolupra� ce s rodic�i, odborna�  pr�ipravenost – dals� í� vzde� la�va�ní�, 
     o plne�ní� za�kladní�ch povinností�

• pra� ce mimo hlavní� pracovní� c�innost – mimos�kolní� aktivity
• organizace vycha� zek a jiny�ch na� roc�ne� js� í�ch akcí�
• u� c�ast na spolec�ny�ch porada� ch a pr�ipravenost pr�i tvorbe�  tr�í�dní�ch pla�nuB
• sebereflexe
• hleda�ní� novy�ch podne�tuB

Kritéria pro hodnocení pedagogů a jejich vzdělávací činnosti 

• Ves�kera�  pedagogicka�  c�innost odpoví�da�  posla�ní� s�koly.
• Dostatec�ne�  napln� ova�ní� pruB be�z�ny�ch a konkre� tní�ch cí�luB  dany�ch Š;VP.
• Je zajis�te�n pravidelny�  rytmus a r�a� d, ktery�  je dostatec�ne�  flexibilní�, respektuje potr�eby

     de� tí� a aktua� lní� situaci.
• Dostatec�ny�  pobyt a pohyb venku.
• Respektova�ní� individua� lní� potr�eby aktivity, nenutí� de� ti ke spa�nku na luB z�ku.
• Respektova�ní� potr�eb de� tí�.
• Vs�echny de�ti mají� v MŠ;  stejne�  postavení�, z�a� dne�  z nich není� zvy�hodn� ova�no ani

     znevy�hodn� ova�no.
• Nikdo není� zesme�s�n� ova�n ani podcen� ova�n.
• De�ti se cí�tí� v MŠ;  bezpec�ne� , spokojene� .
• Pedagog se vyhy�ba�  negativní�m slovní�m komenta� r�uB m, dostatec�ne�  chva� lí� a pozitivne�

     hodnotí�.
• Vede de�ti ke vza� jemne�mu pr�a� telství�, pomoci, toleranci, ohleduplnosti, zdvor�ilosti,

     solidarite� , samostatnosti.
• Ve tr�í�de�  pr�evaz�ují� samostatne�  c�innosti de� tí� nad c�innostmi r�í�zeny�mi uc�itelkou.
• Uc�itelka vytva� r� í� podmí�nky pro individua� lní� a skupinove�  c�innosti.
• Pla�nova�ní� c�innosti vycha� zí� z potr�eb a za� jmu de� tí�, vyhovuje individua� lní�m potr�eba�m a

     moz�nostem de� tí�.
• Uc�itelka da�va�  de�tem prostor k vyjadr�ova�ní� pocituB  a mys�lenek.
• Uc�itelka pla�nuje aktivity tak, aby vytva� r�ely pr�í�lez� itost pro spolupra� ci de� tí�.
• Uc�itelka da�va�  de�tem moz�nost volby alespon�  ze 2 ruB znorody�ch c�inností�.
• Uc�itelka vytva� r� í� prostor k sebehodnocení� de� tí�.
• Uc�itelka vede dokumentaci tr�í�dy.
• Uc�itelka reaguje na aktua� lní� situace, poz�adavky de�tí�.
• Uc�itelka vede de� ti k respektova�ní� spol. dohodnuty�ch pravidel.
• Uc�itelka vede de� ti k samostatne�mu osvojova�ní� hygienicky�ch na�vykuB  a sebeobsluze. 
• Pedagog dba�  o svuB j dals� í� odborny�  ruB st, soustavne�  se vzde� la�va� .
• Pedagog spolupracuje s rodic�i, jedna�  s nimi taktne�  a diskre�tne� , informuje je o pokrocí�ch

     dí�te� te, chra�ní� soukromí� rodiny.
• Pra� ce nad ra�mec be�z�ny�ch pracovní�ch povinností�. 



Hodnocení, evaluace na úrovni provozní 

• hodnotí� plne�ní� vs�ech u� koluB  dany�ch pracovní� na�plní�
• dodrz�ova�ní� organizac�ní�ho r�a� du s�koly, pracovní� dobu a vs�echny u� koly vyply�vají�cí� 
            z pracovní� na�plne�
• pracovnice hodnotí� samy sebe, zda se chovají� v pracovní�m procesu podle za� sad

     zdrave�ho z� ivotní�ho stylu, jdou de�tem pr�í�kladem, vyhy�bají� se negativní�m slovní�m
     komenta� r�uB m a podporují� de� ti k samostatnosti, dostatec�ne�  je chva� lí� a pozitivne�  hodnotí�,
     dbají�, aby puB sobení� na de� ti bylo v souladu s vy�chovny�m puB sobení�m pedagoguB

• zda spolupracují� s r�editelkou s�koly, pedagogy, aktivne�  se podí�lejí� na nadstandardní�ch
     aktivita� ch a akcí�ch s�koly

• hodnotí� vztahy mezi rodic�i a pracovnicemi /důvěra a otevřenost, vstřícnost a respekt,
      spolupráce na základě partnerství/

• zda pracovnice chra�ní� soukromí� rodiny a zachova�vají� patr�ic�nou mlc�enlivost o jejich
     vnitr�ní�ch za� lez� itostech, jednají� s rodic�i ohleduplne� , taktne�  a diskre� tne�  a s ve�domí�m, z�e  
     pracují� s duB ve�rny�mi informacemi, nezasahují� do z� ivota a soukromí� rodiny 

Vyhodnocování individuálního rozvoje dítěte 
Individua� lne�  sledujeme  rozvoj  dí�te� te  a  hodnotí�me  jeho  uc�ební�  pokrok.  U  de� tí�  s  OŠ;D
vypracova�va�me       individua� lní�     vy�chovne�            a         vzde� la�vací�     pla�ny       ve        spolupra� ci
s pedagogickopsychologickou poradnou a rodic�i. 

Význam evaluace 
• individua� lní� rozvoj dí�te� te spoc�í�va�  v tom, z�e vc�as vyrovna�va�  nedostatky c�i nerovnome�rnosti v

u� rovni vzde� la�va�ní� a pr�edcha� zí� tak moz�ny�m obtí�z� í�m v dals� í�m vzde� la�va�ní� dí�te� te. 
Pr�í�klad:  Osobní�  listy  dí�te� te  vedeme  po  celou  dobu  docha�zky  dí�te� te  do  MŠ; ,  paní�  uc�itelka
postupne�  dopln� uje pozorovane�  skutec�nosti a aktualizuje je s ohledem na posun ve zme�na� ch
kompetencí� dí�te� te.  
Na  za�klade�  doporuc�ení�  PPP vypracuje  uc�itelka  –  individua� lní�  pla�n  dí�te� te  –  se  stanovení�m
specificky�ch u� koluB  pro dí�te� ,  vy�chovny�m puB sobení�m na dí�te�  v MŠ;  a pr�í�padne�  s doporuc�ení�m
rodic�uB m. Tyto za� znamy povaz�ujeme vz�dy za duB ve�rne� ! 
 
Cíle evaluace vzdělávacího procesu 
Dosa�hnout u de� tí�, aby byly samostatne� , sebeve�dome� , sebejiste� , s vlastní�m u� sudkem, schopne�
se dí�vat kolem sebe, uvaz�ovat, tvor�ive�  myslet a jednat. Ume�t se pr�izpuB sobit, by� t zodpove�dní�,
ochotní� nejen pr�ijí�mat, ale take�  da�vat, by� t citlivy�  k potr�eba�m druhe�ho, vychova�vat de�ti citove�
bohate� , se smyslem poma�hat mlads�í�m a ohroz�eny�m jedincuB m.  
Vytvor�it  prostr�edí�  pohody,  duB ve�ry,  pr�a� telství�  a  pe�kny�ch vztahuB  mezi de� tmi navza� jem,  mezi
de� tmi a persona� lem MŠ; , mezi s�kolkou a rodinou. Zí�skat rodic�e pro spolec�ne�  puB sobení� na de� ti,
umoz�nit  jim  individua� lní�m pr�í�stupem realizovat sve�  poz�adavky, potr�eby a pr�a�ní�.   Pr�istupovat
k rodic�uB m s pochopení�m a porozume�ní�m. 


	Můj den ve školce
	Ranní scházení 6:00 – 8:00
	Rozloučení s rodiči, přivítaní s paní učitelkou, s kamarády. Pochování, povídání, ranní hry dle volby, přání a nálady dětí.
	V ranních hodinách se všechny děti střídavě schází v 1., 2. a 3.třídě /dětem je tak dobře známé prostředí všech tříd, vznik přátelství dětí všech věkových skupin/
	Dopolední činnosti 8:00 – 9:30/10:00
	Oběd 11:30 – 12:00
	Hygiena, oběd, příprava na odpočinek.
	Připravujeme si příbory, talíře, hrnky s pitím. Učíme se správně stolovat, používat ubrousek, samostatně se najíst.
	Odpočinek 12:00 – 14:15
	Řízení mateřské školy
	Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou vymezeny v pracovní náplni, která je součástí osobního spisu zaměstnance.
	Převažuje demokratický styl řízení, zaměstnanci mají možnost vyjadřovat se k chodu a organizaci školy. Ředitelka se snaží o vytvoření fungujícího týmu, jehož práce je založena na vzájemné důvěře a spolupráci. Pedagogické i provozní pracovnice se aktivně zapojují do organizace činností a akcí, navrhují, řídí i organizují akce společné pro děti i rodiče. Všechny pracovnice se aktivně podílejí na plnění cílů a úkolů ŠVP a TVP. ŠVP, TVP a evaluační činnosti nejsou uzavřené materiály, naopak, můžeme s nimi stále pracovat, aby byly smysluplné a užitečné.
	Je podporováno další vzdělávání všech pedagogů a celý pracovní kolektiv je veden k tvořivé práci.

