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1. Základní údaje o škole 
 

 

Název školy:   Mateřská škola Čtyřlístek Lysá nad Labem  

Adresa:    Brandlova 1590 

289 22 Lysá nad Labem 

 

Telefon:   +420 724 224 102 

e-mail:   reditelka@ms-ctyrlistek.cz 

 

Součásti organizace:   Mateřská škola 

    Školní jídelna 

 

 

Datum zřízení:   1. 12. 2002  

 

Právní forma:   příspěvková organizace s právní subjektivitou 

IČ:                     709 913 08 

IZO:              Mateřská škola 107 515 105 

               Školní jídelna 102 714 533 

 

Identifikátor zařízení:  600 050 297 

 

Zřizovatel:   Město Lysá nad Labem 

 

Ředitelka školy:  Mgr. Štěpánka Vošická 

 

Druh školy:   mateřská škola 

 

Datum zařazení do sítě: 1. 12. 2002 

 

Kapacita školy:  150 dětí 

 

Kapacita školní jídelny: 150 stravovaných 

 

Provoz školy:       6,00 – 16,30 hodin 

 

Počet tříd:                            6 tříd 
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2. Filozofie mateřské školy 

 
Přirozenou formou blízkou dětskému chápání rozvíjet osobnost dětí a připravit je po všech 

stránkách pro vstup do další etapy jejich života. 

Chceme, aby byl svět pro děti pestrý a barevný nejen barvami, ale i činnostmi, hrami a prožitky, 

aby každé dítě mělo možnost najít si tu správnou barvu. 

 

Jedna, dva, tři, čtyři, pět, 

objevíme celý svět. 

Krůček sem, krůček tam, 

do světa se podívám. 

Poznám nové kamarády, 

postavím si z kostek hrady, 

zpívání a tancování, 

hraní, spaní, povídání 

to mě baví velice 

v naší krásné školičce. 

3. Obecná charakteristika školy 
 
Mateřská škola Čtyřlístek Lysá nad Labem byla zřízena dne 1. 12. 2002 jako příspěvková 

organizace s právní subjektivitou.  

 

Příspěvková organizace má sídlo na adrese:    

              Brandlova 1590, 289 22 Lysá nad Labem 

 

Součásti organizace:       Mateřská škola  

       Školní jídelna 

 

Škola má celkem 6 tříd s celkovou kapacitou 150 dětí. Do jednotlivých tříd jsou děti rozděleny 

podle věku. Rozdělení se neprovádí striktně, sourozenci a kamarádi, pokud to situace dovoluje, 

jsou zařazeni ve stejné třídě. 

 

3. 1. Organizace 
 

Historie 

Mateřská škola Čtyřlístek byla slavnostně otevřena 22. 12. 1979, ale z důvodu dokončovacích 

řemeslnických prací uvnitř budovy byl vlastní provoz pro 120 dětí zahájen 21. 1. 1980.  

Jejím zřizovatelem je Městský úřad v Lysé nad Labem. Jde o standardní mateřskou školu s šesti 

třídami, která se nachází v hezkém, klidném prostředí na okraji města.  

Ve školním roce 2012 - 2013 byla ke stávající budově se čtyřmi třídami přistavena nová moderní 

budova pro 50 dětí – dvě třídy.  

V původní budově jsou čtyři prostorné třídy spojné s ložnicí, kde jsou umístěna stabilně lehátka 

pro děti, které zde zůstávají až do odpoledne. V nové budově, kde jsou předškolní děti, ložnice 
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nejsou, děti odpočívají v herně na přenosných lehátkách. U každé třídy je kuchyňka na vydávání 

jídla, umývárna, WC pro děti i pro dospělé a šatna. Obě budovy mateřské školy jsou propojeny 

prosklenou chodbou.  Mateřská škola má dostatečně velké prostory. Interiér je postupně účelně 

zařizován a doplňován novým vybavením.  

Mateřská škola má vlastní oplocenou zahradu vybavenou novými moderními herními prvky. V 

letošním roce bylo vybudováno mlhoviště u nové budovy, které dětem zpříjemňuje teplé dny a 

umožní jim užívat si hrátky s vodou. Dále byly obnoveny dřevěné domečky pro děti a mašinka v 

přední části školní zahrady. Velikost zahrady se zmenšila přístavbou nové budovy, proto máme 

od města propůjčenu i část sousedního pozemku, kterou můžeme také využívat pro pobyt venku.  

 

Školní zahrada prochází postupně revitalizací, ve spolupráci se zřizovatelem se postupně 

nevhodné dřeviny obměňují za vhodné typy. Dětí mají k dispozici umělý svah, který v zimě 

využívají k bobování, sáňkování a klouzání. Bohužel je na tomto svahu nevhodný typ trávy a 

porostů, který se velmi složitě udržuje. Je snahou tento svah revitalizovat tak, aby se dal dobře 

udržovat a vyhovoval potřebám školy. Školní zahradě je věnována velká pozornost, protože dává 

dětem prostor pro hry, pohyb a relaxaci.  

Poloha školy umožňuje dětem celoroční vycházky do nedalekého lesa, zámeckého parku, na 

dostihové závodiště nebo jen kolem upravených zahrádek, ale i do města, kina, knihovny, 

nádraží apod. 

 

Součástí školy je i školní kuchyně, kde pracují tři kuchařky a vedoucí školní jídelny, které se 

starají o stravu dětí. Klademe důraz na zdravý a vyvážený jídelníček, dostatečný pitný režim a 

dostatek ovoce a zeleniny. Preferujeme regionální dodavatele a vaření z čerstvých produktů bez 

používání polotovarů.  

Péče o zdravou výživu výrazně ovlivňuje duševní a tělesnou pohodu a uspokojuje nároky 

organizmu na růst, vývoj, psychickou a fyzickou výkonnost a obranyschopnost vůči vnějším i 

vnitřním vlivům. 

   

 

3. 2. Personální zajištění 
 

V MŠ pracuje 14 plně kvalifikovaných učitelek, 1 asistentka pedagoga a 1 školní asistentka ((z 

výzvy OPVV Šablony III. pro MŠ a ZŠ).) a 8 provozních zaměstnanců: 1vedoucí školní jídelny, 

4 uklízečky, 2 kuchařky a 1 pomocná kuchařka, 1 údržbář. 

 

Všichni pracovníci jednají tak, aby byli vždy na profesionální úrovni v souladu se společenskými 

pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí. 

Pedagogové se aktivně zapojují do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Mají možnost 

využívat nabídek různých vzdělávacích institucí s akreditací MŠMT. Ředitelka podporuje 

profesionalizaci celého týmu včetně sebe, reaguje na požadavky a vývoj současné společnosti. 

Rozvrh přímé pedagogické práce všech pracovnic je uzpůsoben tak, aby byla zajištěna optimální 

pedagogická péče při práci s dětmi. 

 

Záměry: 

 Využít specializace jednotlivých pracovnic ve prospěch doplňkových programů 

 Motivovat zaměstnance k dalšímu sebevzdělávání 

 Podporovat týmovou spolupráci 
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3. 3. Výchovně vzdělávací činnost 
 

Pro celou mateřskou školu je vypracován jednotný školní vzdělávací program, na základě 

kterého si jednotlivé třídy sestavují své Třídní vzdělávací programy.  

Jednotlivé integrované bloky jsou členěny do tematických celků, které vystihují hlavní záměry 

mateřské školy. Tyto celky jsou dále rozpracovány v jednotlivých třídách v třídních vzdělávacích 

programech, které jsou rozvrženy na určité časové úseky. Učitelky v nich volí pro svou třídu 

konkrétní činnosti a prostředky k naplňování cílů, určují způsob realizace těchto činností 

(formy), doplňují je o různé třídní či celoškolní akce. Součástí je také průběžné hodnocení 

(evaluace). 

Při své práci nabízíme kvalitní péči o děti z mateřské školy: práci s interaktivní tabulí, stimulační 

program pro předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou - Maxík, školu v přírodě, 

předplavecký výcvik, logopedii, sportovní hry, návštěvy základních škol, návštěvy knihovny, 

besedy s  policií, exkurze u hasičů, divadelní představení v kamenném divadle, divadelní 

představení v MŠ, aj. 

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v 

mateřské škole vyskytnou. Naši prioritou je vyvažovat spontánní a řízené aktivity  

v poměru, který odpovídá potřebám a možnostem dětí. Hlavní náplní naší výchovné činnosti je 

využívání metody prožitkového učení dětí. Našim cílem je vytvářet ve škole podnětné prostředí, 

zajímavé a především obsahově bohaté. Do vzdělávacího programu zařazujeme široké spektrum 

různorodých celoškolních akcí. Veškeré aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti. Jednou z našich 

dalších priorit je vzbuzovat u dětí nejen aktivní zájem poznávat okolní svět, ale především 

umožnit dětem porozumět sobě i světu, který je obklopuje. Dalším cílem je rozvíjet u dětí 

tělesnou a pohybovou zdatnost nejen na zahradě MŠ, která je vybavena hracími prvky, na 

vycházkách do okolí školky, výletech do přírody, ale i při pohybových hrách přímo ve škole. V 

rámci možností využíváme tělocvičnu vybudovanou v prostorách nové budovy. Při polodenních 

vycházkách do okolí a pobytu ve škole v přírodě  citlivým přístupem a působením pěstujeme  u 

dětí úctu k životu, všemu živému a prosazujeme myšlenku ochrany životního prostředí. Naši 

snahou je vychovávat v dětech kladný vztah k přírodě - mít vztah k životu, k sobě samému, k 

druhým lidem a ke zdravému životnímu stylu. V neposlední řadě se snažíme o participaci dětí a 

rodičů na programu školy a pěstování dobrých vztahů. Stěžejní je pro nás důvěra a vzájemná 

pomoc mezi vedením školy, zřizovatelem, zaměstnanci školy, rodiči a dětmi. To je základem 

toho, aby se mateřská škola stala vzdělávacím a kulturním centrem města a okolí.  

 

3.4. Zápis dětí do mateřské školy 
 

Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou, tzn. školský zákon 561/2004 Sb., § 

34 a vyhláškou č. 14/2005 a vyhláškou 280/2016. Zápis dětí do mateřské školy na následující 

školní rok probíhá v období od 2. do 16. května po dohodě ředitelky se zřizovatelem. O termínu 

zápisu je veřejnost informována na informačních tabulích v mateřské škole, v Listech – městský 

časopis, na webových stránkách školy, příp. zřizovatele. 

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro 

děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. 

S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po 

dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné. 
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3.5. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami  
 

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích 

možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními, potřebuje 

poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrná opatření, která realizuje mateřská škola podle 

organizační, pedagogické a finanční náročnosti, jsou členěna do pěti stupňů. 

Podpůrná opatření prvního stupně stanovuje a uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez 

doporučení školského poradenského zařízení. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze 

uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení (dále jen ŠPZ). Začlenění 

podpůrných opatření do jednotlivých stupňů je stanoveno vyhláškou č. 27/2016 Sb. 

Při plánování a realizaci vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je třeba mít na 

zřeteli fakt, že se děti ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem 

podpory vzdělávání těchto dětí je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu 

každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. 

Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování 

plánu pedagogické podpory (dále jen PLPP) a pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od 

druhého stupně podkladem pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu (dále jen IVP). PLPP 

zpracovává škola samostatně, IVP zpracovává škola na základě doporučení ŠPZ. 

 

3.6. Vzdělávání dětí nadaných 
   

Mateřská škola se snaží vytvářet podmínky pro vzdělávání dětí nadaných. Dítě, které vykazuje 

známky nadání, musí být dále podporováno. 

Vzdělávání dětí probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně 

různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a 

dále rozvíjet. 

 

3.7. Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

 
Děti - cizinci a děti, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí, potřebují 

podporu učitele mateřské školy při osvojování českého jazyka. Pokud rodiče sami neovládají 

český jazyk na úrovni rodilého mluvčího, nemohou své děti v poznávání českého jazyka přímo 

podpořit a děti se ocitají ve znevýhodněné pozici. Mateřské školy poskytují dětem s 

nedostatečnou znalostí českého jazyka jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do 

základního vzdělávání. Pokud má mateřská škola v rámci jednoho místa poskytovaného 

vzdělávání 1 až 3 děti cizince v povinném předškolním vzdělávání, bude jim poskytována 

individuální jazyková podpora v rámci vzdělávacích činností dle školního vzdělávacího 

programu. Pokud má mateřská škola v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání 4 a více 

dětí cizinců, bude/budou vytvořena/y skupina/y pro jazykovou přípravu o velikosti 4 až 8 dětí 

cizinců za níže uvedených podmínek.  

 

Škola má povinnost poskytovat jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do 

základního vzdělávání v rozsahu jedné hodiny týdně. Děti v povinném předškolním vzdělávání, 

které jsou cizinci, budou do skupin pro jazykovou přípravu zařazovány automaticky, zákonní 

zástupci nemusí o zařazení žádat. Vzdělávání v českém jazyce bude zajištěno kmenovým 
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učitelem mateřské školy. Vzhledem k organizaci vzdělávání v mateřské škole a k tomu, že 

předškolní vzdělávání je povinné v rozsahu 4 hodin dopoledne, je vhodné, aby jazyková příprava 

dětí - cizinců probíhala především v dopoledních hodinách. Rozsah přípravy je nastaven s 

ohledem na věk dětí tak, aby pro ně nebyl příliš zatěžující.  

4. Plánování - Koncepce rozvoje MŠ  

 
 

Při plánování i tvorbě integrovaných bloků a tematických celků se pohybujeme kolem 

vzdělávacích cílů, které jsou naplňovány průběžně.  

 

Bloky volíme z hlediska rámcových cílů předškolního vzdělávání:  

 Co se dítě naučí 

 S jakými hodnotami se v něm setká  

 Jaký prostor pro sebeuplatnění získá  

 

Témata naplňujeme činnostmi, které směřují k očekávaným výstupům v podobě klíčových 

kompetencí – ať už se přednostně zaměříme na jakýkoliv z cílů, naplňujeme různou měrou i ty 

ostatní. Témata jsou v jednotlivých třídách členěna na podtémata. 

 

Podtémata si plánují učitelky dle konkrétních podmínek a individuálních potřeb dětí,  

 nejsou časově limitována. U nejmladších dětí je doporučena minimální délka jednoho 

podtématu více než 1 týden. 

 

Očekávané výstupy jsou vymezeny pro jednotlivé „oblasti“ rozvoje dítěte a vyjadřují, k čemu 

má dítě v dané oblasti směřovat, co má být u dítěte podporováno, rozvíjeno, vytvářeno, 

posilováno apod.  

 

Práce s dětmi v naší škole vede k naplnění vrcholného cíle = radostného prožití celého dne 

v MŠ. Chceme umožnit dětem uspokojovat jejich potřeby, rozvíjet jejich dovednosti a orientovat 

se v okolním světě. Každé dítě je talentované, každé v sobě nese svůj úspěch - třeba i malý.  

Na dospělých je, aby mu pomohli jeho talent najít.  

Vzdělávání v naší mateřské škole smysluplně obohacuje denní program dítěte v průběhu jeho 

předškolních let v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků. Naše mateřská škola usiluje o to, 

aby první krůčky byly stavěny na promyšleném, odborně podepřeném a lidsky i společensky 

hodnotném základě, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností  

a zdrojem dobrých základů do života i celoživotního vzdělání. Nejde nám pouze o to, abychom 

naplňovali dětskou mysl, ale abychom v první řadě probouzeli v dítěti aktivní zájem a chuť dívat 

se kolem sebe, naslouchat a objevovat, i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne  

a dokáže.  

 

Koncepce rozvoje naší MŠ vychází z přirozené potřeby lidského pohybu a je zaměřena na 

veškeré tělovýchovné, pohybové a rekreační činnosti. Od kojeneckého věku je pohyb podmínkou  

a předpokladem zdravého růstu a vývoje dítěte. V dnešní přetechnizované společnosti se ukazují 

záporné následky civilizačního procesu na zdravotní stav a funkční schopnost lidského 

organismu. Cílem je: 
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 Poskytnout dětem dostatek prostoru k pohybovým aktivitám všeho druhu ve všech ročních 

obdobích. 

 Pěstovat základní sportovní přípravu v plavání (pro předškolní děti), turistice, sáňkování, se 

znalostí limitů a určitých omezeních. 

 Provádět každodenní cvičení, cvičení při hudbě, cvičení s různým náčiním. Využití nářadí  

a náčiní urychluje nenásilně pohybový rozvoj dětí, upevňuje dovednosti a pěstuje odvahu. 

 Neopomíjet pohybové hry, kterými se kromě pohybu rozvíjejí mnohé vlastnosti: 

sebeovládání, kázeň, tvořivá činnost, pozornost, odvaha. Dítě hledá své místo ve skupině, 

navazuje kontakty s ostatními, učí se prosadit svou osobnost. 

 Maximálně využívat pobytu venku, chodit s dětmi na delší procházky (přiměřeně věku – 

maximálně však 6 km). Chůze je nejpřirozenější pohyb člověka a při procházkách je možnost 

pozorovat krásy přírody, utvářet si k ní vztah, učit se s ní zacházet, sledovat dění života, 

získávat mnoho poznatků z přírody – ekologická výchova. 

 V letních a podzimních měsících provádět cvičení na zahradě nebo v přírodě – zde dětem 

nahrazovat nářadí přirozenými překážkami (pařezy, keře, stromy), které děti vhodným 

způsobem zdolávají. 

 K ozdravění organizmu dětí pořádat polodenní výlety do přírody se sezónním zaměřením 

(sáňkování, bobování) nebo poznávacím (za zvířaty), kde kromě ozdravného pobytu děti 

načerpají mnoho poznatků a zážitků – ekologická výchova. 

 1x za rok pořádat vícedenní výlet do přírody pro předškolní děti. Příroda zprostředkuje dětem 

poznání přírodních jevů, úkazů a míst, které ve městě nemají možnost poznat. Dává dětem 

možnost rekreace, ale současně upevňuje spoustu rozličných dovedností. Učí dítě 

samostatnosti v jednání a sebeobsluze a usměrňuje jeho vztahy ke kolektivu. Dítě poznává 

krásu přírodního prostředí, poznává, co dává příroda člověku a jak je nutné přírodu šetřit a 

pečovat o ni – ekologická výchova. Během vícedenního výletu učitelé lépe poznají celou 

osobnost dítěte, jeho citové vazby k rodině a rodiny k němu, jeho zdravotní stav, fyzickou 

zdatnost. 

 

4. 1.  Dlouhodobé cíle mateřské školy  
 

 Učit děti vnímat svět kolem sebe, dění v tomto světě a vytvořit základy pro 

odpovědný postoj dítěte ke společenskému a přírodnímu prostředí 

 pěstování odpovědnosti za vlastní jednání 

 využívání přirozených životních situací k přirozenému učení vlastním prožitkem 

 

 Podporovat rozvoj sociálně-kulturních postojů, návyků a dovedností dítěte, učit je 

přijímat společenské, morální a estetické hodnoty 

 dodržování stanovených pravidel 

 seznamování s morálními, společenskými a estetickými hodnotami 

 vnímání a respektování společnosti 

 účast školy na mimoškolních akcích 

 

 Zlepšovat tělesnou zdatnost, podporovat rozvoj pohybových dovedností, učit 

sebeobslužným dovednostem, vést děti ke zdravému životnímu stylu 

 dokonalý pitný režim 

 skladba jídelníčku 

 zařazování různorodých pohybových i sportovních aktivit, přiměřených věku 
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 odpolední odpočinkové aktivity uzpůsobené věku a potřebám dětí 

 

 Podporovat duševní pohodu dětí, rozvíjet jejich intelekt, řeč, poznávací procesy, 

city, vůli se zaměřením na rozvoj smyslů 

 denní využívání smyslového vnímání k přirozenému učení 

 denní využívání jazykových chvilek – důraz na prevenci vad řeči 

 využívání tvořivé improvizace v práci pedagogů /okamžitá reakce na situaci, kterou děti 

vytvoří/ 

 didakticky zacílené činnosti realizované především ve skupinách, ale i individuálně 

 zajímavými tematickými bloky probouzet zájem o poznávání 

 využívání experimentování 

 zodpovědná příprava dětí pro vstup do ZŠ ve všech oblastech rozvoje osobnosti dítěte 

 důraz na péči o děti s odkladem školní docházky 

 rozšiřování a zkvalitňování nadstandardních aktivit školy 

 

 Rozvíjet spolupráci s rodiči dětí 

 využívání MŠ jako poradenského servisu pro rodiče, nabídka odborné literatury pro 

rodiče 

 spolupráce s rodičovskou radou – složenou ze zástupců rodičů jednotlivých tříd 

 informovanost rodičů prostřednictvím webových stránek školy – pravidelné obnovování 

fotogalerie z denních činností 

 společné akce s rodiči 

 individuální spolupráce s jednotlivými rodiči (komunikace pedagog – rodič) 

 

 Rozvíjet spolupráci s ostatními institucemi 

 pravidelné vystoupení pro seniory Domov na zámku, Denní stacionář, vítání občánků, 

Výstaviště, apod. 

 vzájemné návštěvy v ZŠ a ZUŠ, Městské knihovny …. 

 pravidelné akce Hasičů a Policie ČR 

 

4. 2.  Průběžné cíle mateřské školy  
 

Průběžné cíle jsou naplňovány společně s hlavními cíli při každodenních činnostech a 

příležitostech, různých skupinových i individuálních aktivitách a společných akcích, ve volných 

chvílích a kdykoli během dne: 

 

 Rozvíjet učení a poznání      

o kladnou motivací vést dítě k dokončení zadané práce 

o učit nejen činnostmi spontánními, ale naučit též vyvinout úsilí a soustředit se  

o rozšiřovat slovní zásobu  

o pracovat podle pokynů a instrukcí učitelky 

 

 Osvojovat si základní hodnoty           

o dítě budeme učit řešit konflikty dohodou  

o vést dítě k zájmu o druhé, o to, co se děje kolem něho  

o naučit dítě najít pomoc při projevech násilí  

o vést dítě k uvědomění si, že za své chování a jednání musí nést důsledky  
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o vést dítě k dodržování pravidel bezpečnosti své i ostatních dětí ve třídě 

o upevňovat a dodržovat základní společenské normy a pravidla chování 

hodnocením kladných i záporných činností, chování a jednání vůči ostatním 

dětem 

 

 Získávat osobní samostatnost  

o učit se dbát na své zdraví a bezpečnost 

o učit se rozpoznávat své slabé a silné stránky  

o chápat, že o tom, co bude dělat, se člověk rozhoduje svobodně se všemi možnými 

důsledky  

o dodržovat základy osobní hygieny 

o rozvíjet sebeobslužné činnosti a dovednosti 

 

 Podporovat všestranný tělesný rozvoj, výchovu ke zdraví  

o respektovat informace rodičů při předávání dětí do MŠ 

o předcházet nemocnost dětí vhodným oblečením 

o otužovat děti vodou, vzduchem (systém větrání, v létě sprchování) 

o  při pobytu venku a odpoledním odpočinku neprochladnout, nenechat děti zpotit 

o  tělovýchovné činnosti venku za příznivého počasí  

o denní cvičení – neopomíjet přímivé a zdravotní cviky, cviky pro nožní klenbu  

o péče o zdraví dětí v průběhu celého dne (čištění nosu, zubů) 

o nenutit děti do jídla – respektovat jejich potřeby - citlivý přístup, obdobně 

reagovat na děti, které nespí – přiměřený odpočinek apod. 

o dodržovat pitný režim 

o předplavecký výcvik  

o výjezd na vícedenní výlet 

o pravidelné výlety do přírody  

o zařazovat projekty se sportovním zaměřením 

 

 Vzdělání dětí rozvíjet přirozenou cestou – upřednostňovat prožitkové učení 

o prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností - mělo by zasahovat celou 

osobnost dítěte, vše bude provázáno a propojeno 

o uskutečňovat ho v denním režimu ve všech činnostech a situacích, které se v 

průběhu dne v MŠ vyskytnou (citlivě reagovat na okamžitou situaci) 

o spontánní a řízené aktivity budou vyvážené 

 

 Snažit se vytvářet podnětné a pohodové prostředí pro děti i zaměstnance 

o respektovat individuální potřeby, touhy a přání dětí, vyslechnou je, nechat 

svobodně pohybovat 

o poskytovat dětem časovou rezervu k získání potřebných kulturních, hygienických 

a společenských návyků 

o účast učitelky jako rovnocenného partnera ve hře, hodnotit její slovní projev, takt, 

veselost, nápaditost, flexibilitu 

o nabízet vhodné hračky a pomůcky 

o  využívat častěji a pohotověji pochvalu, respektovat pracovní tempo dětí 

(individuálně) 

o respektovat potřeby a zájmy zaměstnanců 

 

 Rozvíjet sociálně-kulturní postoje 

o učit děti vnímat různost kulturních komunit 
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o vést k přátelství a soudržnosti s dětmi jiných národností 

 

Vzdělávací cíle budeme naplňovat tím, že pracujeme:  

 

 s podmínkami – materiálními, hygienickými, bezpečnostními, psychohygienickými, 

personálními apod., analyzujeme vlastní situaci a porovnáváme s požadavky RVP PV 

 s činnostmi – plánujeme činnosti dětí, protože jsou zárukou motivace, což je předpokladem, 

že vzdělávací cíle budou naplňovány a vzdělání bude efektivní 

 s riziky – která upozorňují, čemu je třeba předejít nebo se vyhnout, aby nebylo ohroženo 

naplňování vzdělávacích cílů a ovlivněny výsledky 

 s tematickými celky – tyto plánované celky je nutné doplňovat tématy ze spontánně 

vzniklých situací, nápadů a zájmů dětí – vše je třeba realizovat prostřednictvím prožitku dětí 

 se zpětnou vazbou – analyzujeme, vyhodnocujeme – hodnotíme, nakolik jsou naplňovány 

cíle vzdělávání: 

- co se činností děti učí, jak se rozvíjí 

- s jakou hodnotou se setkávají 

- jaký mají prostor pro samostatnost 

 s kompetencemi – které upřesňují specifické cíle v pěti oblastech (učení, řešení problémů, 

komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské) a slouží jako ukazatelé rozvoje a 

postupu učení, dosažených výsledků. 

 

4.2.1. Prožitkové učení 

 
Pro dobrou školní připravenost je důležité uplatňovat prožitkové učení. Termín 

prožitkové učení užíváme jako zkrácenou formu pro pedagogický (didaktický) styl učitelky, v 

němž se uplatňuje způsob, kterým se dítě předškolního věku učí a naučí samo spontánně, přes 

prožitek a zkušenost. Východiskem prožitkového učení je citové prožívání a iniciativa toho, kdo 

se učí.  

 

Východiskem pro naši výchovně vzdělávací práci je prožitek, pokud možno společný všem 

dětem. Na tomto prožitku pak stavíme řízenou činnost organizovanou pro skupinu dětí. Do této 

činnosti děti vstupují na základě svého rozhodnutí, bez vnější pobídky od učitelky. Pokud mohou 

děti v rámci řízené činnosti rozhodovat např. o materiálech či technikách, které si zvolí pro 

provedení, a musí se na rozložení společné práce domlouvat, pak činnost splňuje všechny znaky 

prožitkového učení: 

 

 Spontaneitu - dítě do činnosti vstupuje samo ze svého vlastního popudu. 

 

 Objevnost - učitelka připravuje činnosti tak, aby děti samy objevovaly, samy řešily a tím 

uspořádávaly, zpracovávaly a uplatňovaly své dosavadní zkušenosti. Jde o nastolení úkolů 

pro děti jako problému, na nějž mohou najít odpověď ve svém nejbližším okolí. 

 

 Komunikativnost - zde je otevřený prostor zejména při spolupráci. Je tedy dobré zadávat 

úkoly nikoli pro jednotlivce, ale pro skupinu, kdy je potřeba, aby děti mezi sebou 

spolupracovaly. Tento znak je možné dodržet také prostřednictvím připravených materiálů, o 

něž se děti musí dělit, a tak se domlouvat. 

 

 Aktivitu a tvořivost - tohoto znaku dosáhneme, když připravíme natolik bohaté prostředí, že 

se v něm děti mohou rozhodovat mezi nabídnutými tématy či materiály a mohou v něm 



                  Mateřská škola Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590, 289 22               

 

14 

experimentovat. Nelze jich dosáhnout jednoznačně zadanými úkoly splnitelnými pouze 

jednou, námi zadanou a popsanou cestou. 

 

 Konkrétnost - zařazujeme činnosti, při nichž děti samy něco dělají, tvoří či zkoumají. 

Činnosti, při nichž děti sedí a pouze poslouchají dospělého, čímž přijímají informace, jsou 

nepřijatelné.  

 

 Celostnost - zapojujeme co nejvíce smyslů. 

 

 

4.2.2. Klíčové kompetence 
 

Jsou to určité výstupy, kterých chceme ve vzdělávání dětí dosáhnout a ke kterým směřujeme. Je 

to soubor předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro 

osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. Předpokládá se, že dítě ukončující předškolní 

vzdělávání dosáhne určitých klíčových kompetencí. Pro předškolní vzdělávání jsou za klíčové 

považovány toto kompetence: 
 

Kompetence k učení: 

 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při 

tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

 získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení 

 má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky 

 klade otázky a hledá na ně odpovědi 

 učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí 

 odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky 

 pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí 

 

Kompetence k řešení problémů: 

 všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí 

 řeší problémy, na které stačí 

 problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti 

 při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i 

empirických postupů 

 zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů 

 rozlišuje řešení, která jsou funkční a řešení, která funkční nejsou 

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

 

 Kompetence komunikativní: 

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

otázky i odpovědi, rozumí slyšenému 

 dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady 

 domlouvá se gesty i slovy 

 v běžné situaci komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými 

 ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

 ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možnost se je učit 

 

Kompetence sociální a personální: 

 samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 
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 uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky 

 dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost druhým, pomoc slabším, rozpozná 

nevhodné chování 

 ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a 

spolupracuje 

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

okolí 

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

jedinečnostem 

 chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se 

nevyplácí a že vzniklé konflikty je nutné řešit dohodou 

 

Kompetence činnostní a občanské: 

 svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat 

 dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky 

 má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení 

 zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje 

 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 

 uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat 

 ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním se na něm 

podílí, a že je může ovlivnit 

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

a bezpečné okolní prostředí 

 

4.2.3. Funkční gramotnosti 
  

Oblast funkčních gramotností je zpracována v souvislosti s požadavky MŠMT, prioritami 

krajskými a ČŠI. Problematika funkčních gramotností je v naší mateřské škole zařazena  

do oblasti vzdělávacího obsahu a klíčových kompetencí, ke kterým systematicky směřujeme děti 

všech věkových kategorií.  

Povinností všech pedagogů je pravidelně zařazovat všechny funkční gramotnosti  

do běžné vzdělávací práce a to formou frontálních, skupinových, individuálních  

a individualizovaných činností.  

K naplnění lze použít mimo každodenně prolínajících se činností vycházejících  

ze vzdělávacích oblastí také různorodě orientovaných projektových dnů, projektů a dílen. 

Konkrétní činnosti směřující k rozvoji gramotnosti budou zaznamenávány v týdenních/časových 

plánech. 

   

Předčtenářská gramotnost 

 

 Cílem naší MŠ je průběžně startovat, upevňovat a procvičovat dovednosti související  

s přípravou na čtení a psaní. Pedagogové se zaměří na rozvoj předčtenářských dovedností 

dětí všech věkových kategorií. Do vzdělávací práce budou zařazovány činnosti jazykového, 

literárního a grafomotorického charakteru. 

 Dítě vedeme k tomu, aby umělo pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno, dovedlo 

verbálně komunikovat, rozumělo slovům a výrazům, aktivně si rozšiřovalo svůj slovník, 
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mluvilo gramaticky správně, umělo své myšlenky-pocity-nálady formulovat do vět  

a vyslovovalo jasně a zřetelně. 

  

Předmatematická gramotnost 

 Cílem naší MŠ je podněcovat matematické představy dětí. Do vzdělávací práce budou 

zařazovány činnosti související s orientací v prostoru, matematickými představami a řešením 

problémových situací. 

 Dítě vedeme k tomu, aby umělo rozlišovat znaky a detaily, kreslilo geometrické tvary, 

chápalo časové vztahy a umělo se orientovat v prostoru-v rovině-na ploše, chápalo základní 

matematické pojmy (více, méně, menší, větší, před, za, čtverec-kruh-trojúhelník), mělo 

vytvořenou představu o číslech a číselných řadách, umělo předměty třídit-řadit-porovnávat. 

 

Přírodovědná gramotnost 

  

 Cílem naší MŠ je podporovat rozvoj přírodovědné gramotnosti. Do vzdělávací práce budou 

zařazovány činnosti související s ochranou životního prostředí, environmentální 

problematikou, zdravím člověka a řešením problémových situací. 

 Dítě vedeme k tomu, aby umělo přijmout změnu a vyrovnat se s ní, mělo základní poznatky 

o světě lidí-přírody-kultury i techniky, mělo elementární povědomí o nutnosti ochrany 

přírody a znalo možnosti jak aktivně přírodu chránit, uvědomovalo si možnosti ohrožení 

svého zdraví. 

  

Sociální gramotnost 

  

 Cílem naší MŠ je podpora rozvoje sociálních a společenských návyků, postojů a gramotnosti. 

Do vzdělávací práce budou zařazovány činnosti podporující sebeuvědomování, sebeovládání, 

kooperaci ve skupině, participaci na společném úkolu, respektování pravidel a navazování 

sociálních kontaktů.  

 Dítě vedeme k tomu, aby umělo respektovat předem domluvená pravidla, dokázalo se 

ovládnout a elementárně regulovat své chování, umělo vyjádřit svůj názor-souhlas-nesouhlas, 

dokázalo spolupracovat a být partnerem při hře, uplatňovalo společenská pravidla ve styku  

s dospělými i dětmi, dokázalo při hře vyjednávat-kooperovat-dohodnout se-ustoupit-prosadit 

svůj názor, zařadit se do skupiny vrstevníků. 

  

Informační gramotnost 

  

 Cílem naší MŠ je seznámit děti se základními informačními technikami a možnostmi jejich 

využití. Do vzdělávací práce budou zařazovány činnosti podporující práci s encyklopediemi, 

počítačem, internetem a aktivity související s předáváním informací pomocí pošty, telefonů 

apod. 

 Dítě vedeme k tomu, aby vědělo, kde lze informace vyhledat – knihy-počítač-internet-

televize-rozhlas a jak je předávat písemnou, telefonickou, ústní formou. 

 

Finanční gramotnost 

  

 Cílem naší MŠ je seznámit děti se základním významem peněz a možnostmi jejich využití. 

Do vzdělávací práce budou zařazovány činnosti podporující uvědomování si svých životních 

potřeb i potřeb své rodiny, jak je možné tyto potřeby uspokojit, jak se platí a čím.  

 Dítě vedeme k tomu, aby poznávalo význam peněz, jak se k nim přichází, jak vypadaly dříve 

a nyní, jak je důležité s nimi správně hospodařit.  
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5. Podmínky a organizace vzdělávání  
 

Děti mají tytéž základní potřeby jako dospělí. Rozdíl je v tom, že jejich 

uspokojování či neuspokojování v dětství rozhoduje o tom, jaký člověk 

z dítěte vyroste. 
 

5.1.  Materiální podmínky  
 

 Mateřská škola má prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším 

skupinovým i individuálním činnostem dětí. 

 Ve všech místnostech školy jsou nová okna, opatřená žaluziemi. Žaluzie v oknech umožňují 

regulovat intenzitu slunečního záření.  

 Třídy jsou dostatečně vybavené nábytkem, který budeme postupně modernizovat (ve staré 

budově) a doplňovat (v nové budově). 

 Dětský nábytek, tělocvičné náčiní, zdravotně hygienické zařízení, jsou přizpůsobeny 

antropometrickým požadavkům, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a estetické. 

 Vybavení pomůckami, hračkami, materiály, náčiním a různými doplňky odpovídá počtu dětí 

i jejich věku. Vše je průběžně doplňováno a obnovováno, učitelky plně využívají všech 

pomůcek k plnění ŠVP PV. 

 Většina hraček, pomůcek a doplňků je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je 

samostatně brát a zároveň uklízet na správné místo. 

 Prostory jsou vyzdobeny pracemi učitelek a dětí, které se tak podílejí na úpravě celé školy. 

 Na budovu školy navazuje školní zahrada. Zahrada je vybavena tak, aby umožňovala dětem 

rozmanité pohybové a další aktivity. Pravidelně každý rok jsou prováděny technické 

kontroly. 

 Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy 

dle platných předpisů. 

 

5.2.   Životospráva  
 

 Základní podmínkou je životospráva. Dětem je poskytována vyvážená strava s dostatečným 

množstvím ovoce a zeleniny. Rovněž pitný režim zajišťuje přísun tekutin během celého dne  

a to jak v budově, tak při pobytu venku. 

 Doba mezi poskytovanými pokrmy odpovídá doporučovaným intervalům, především 

dvouhodinový dopolední pobyt venku by měl ovlivnit apetit dětí. 

 Snažíme se nenucenou formou děti postupně zvykat na pestrý jídelníček. Množství jídla si 

děti určují samy a jsou v rámci možností vedeny k samostatnosti. Dá se dohodnout strava pro 

alergické děti či najít řešení v případě nechuti konzumovat určitý pokrm. Nepoužíváme 

dochucovadla, instantní přípravky, omezujeme polotovary.  

5.3.  Psychosociální podmínky  
 

 Všichni zaměstnanci mateřské školy se snaží vytvářet takové prostředí, aby se v něm děti 

cítily šťastně, spokojeně a hlavně bezpečně. 

 Bezpečnost v sobě zahrnuje pocit jistoty, stability, osvobození od strachu, úzkosti, poskytnutí 

si navzájem pomoci. 
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 Nutné mantinely v podobě pravidel bezpečnosti a společného soužití platí pro všechny stejně, 

nikdo netvoří výjimku. Osobní svoboda se jimi nutně musí řídit. Na tvorbě některých z nich 

se podílí i děti. 

 Ke stmelování kolektivu ve třídě pomáhá rovnocenný přístup všech zaměstnanců, především 

prosociální orientace. 

 U dětí podporujeme především toleranci, vzájemnou ochotu pomáhat, předat druhému co už 

sám umím, upřednostňovat mladší a slabší (chlapci přednost děvčatům), soutěžení pouze 

formou radostného prožitku v kolektivu. 

 Přístup pedagogů je nenásilný, podporovaný vhodnou motivací, vyvolávající aktivní 

spoluúčast a zájem dětí. Prostřednictvím komunitního kruhu se poznáváme navzájem, 

prohlubujeme vzájemnou důvěru i sebedůvěru. 

 Používáme především kladné hodnocení dítěte (s konkrétním popisem hodnocené 

skutečnosti), posilujeme tím dětské sebevědomí, které nepřímo vede k zapojování do činností 

a odvaze experimentovat. 

 Adaptace probíhá po domluvě s rodiči podle potřeby, rovněž délka pobytu v MŠ během dne. 

 Po dohodě mohou děti přicházet a odcházet z MŠ v kteroukoliv dobu. 

 Poobědní odpočinek je upraven dle individuálních potřeb dětí. 

 Denní řád vychází z organizace jednotlivých činností a aktivit během dne, z nichž některé 

jsou stabilní (stravování, odpočinek) a jiné pružně reagují na aktuální situaci. Nemá charakter 

neměnného schématu. 

 Děti tráví denně minimálně dvě hodiny venku, během roku se podle počasí přesouvá většina 

činností ven. Pouze silný vítr, déšť či mráz pod  -10°C je překážkou. 

 Poměr mezi činnostmi řízenými a volně probíhajícími volbou dětí je vyvážený, děti mají 

možnost se aktivně účastnit všech činností, nebo naopak jen pozorovat, mít svůj klid  

a odpočívat. 

 Respektujeme individuální potřeby dětí, pomáháme jim v nastavení jejich pohodového 

životního optima a hlavně tempa. 

 

5.4.   Organizační chod školy  
 

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich 

aktuální potřeby. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené pohybové aktivity. 

Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání, aby nacházely potřebné zázemí, klid a 

soukromí. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuální přístup učitelky, aby se 

dítě co nejdříve adaptovalo. 

Děti mají dostatek prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit, anebo se k ní později 

vrátit. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby se děti zapojovaly do organizace činností  

a pracovaly svým tempem. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální 

činnosti, děti mají možnost se realizovat ve velkých i malých skupinách. 

Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám 

a možnostem dětí. Jsou vytvářeny vhodné podmínky pro plnění motivačních celků v každé třídě. 

Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídách, spojování tříd je maximálně omezeno. 

 

 Dopolední blok 6. 00 - 11.30 

 6.00 - 9.30  - scházení dětí, nabídka činností, spontánní nebo řízené individuální, 

skupinové či společné činnosti, hry, individuální rozvoj dítěte, tvořivé a estetické 

činnosti dětí, tělovýchovná chvilka, IP s předškolními dětmi, komunitní kruh – 

přivítání dne, diskuze, realizace plánovaných činností řízených pedagogem, 
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hygiena, dopolední svačina, rozvíjení dětí ve skupinkách 

 9.30 - 11.30  - příprava a pobyt venku – hry, sportovní aktivity, vycházky 

 

 Hygiena, oběd 11.30 - 12.30   

 

 Odpolední blok 12.30 - 16.30 

 12.00 - 12.30 - odchody některých dětí domů 

 13.00 - 14.00  - literární nebo hudební relaxační chvilka (je upřednostňována živá 

četba, čtení na pokračování), spavý režim a odpočinek dětí, při nespavém režimu - 

zájmové aktivity, klidové hry u stolečku, individuální práce s dětmi s OŠD 

 14.00 - 16.30 - hygiena, odpolední svačina, tvořivé činnosti dětí, individuálně 

plánované činnosti, individuální rozvoj dětí, pohybové aktivity, pobyt dětí na 

školní zahradě (v případě příznivého počasí) odchody dětí domů. 

 

6. Organizace vzdělávání  
 

 

Děti jsou v jednotlivých třídách rozděleny podle věku, třídy nejsou specializované, neboť naším 

cílem je, aby bylo dítě rozvíjeno stejnoměrně a po všech stránkách.  

Jsme si vědomi, že vysoké počty dětí ve třídách nejsou nejvhodnějším řešením pro naplňování 

principů ŠVP. Lze předpokládat, že se jedná o přechodný jev a v dalších letech se budou počty 

dětí snižovat. Ideálním výchovně vzdělávacím prostředím MŠ je 20 dětí ve třídě.  

Vzdělávání je uskutečňováno při všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, 

vyváženým poměrem řízených a spontánních aktivit. Didakticky zacílenou činnost zakládáme na 

aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání a prožitkovém učení, pracujeme 

individuálně a ve skupinách. 

 

Režim dne 

     

 6:00 - 7:00 Příchod do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím ve 

třídě Sluníček a Zelené pastelce. 

7:00 - 8:30               Přechod do kmenových tříd. Hry a dovednosti podle vlastního výběru, 

individuální a skupinové činnosti vycházející ze zájmu dětí a nabídky 

učitelky. /Tvoření ze stavebnic a materiálů, kreslení a malování, 

vystřihování, nalepování, využití koutku, knihy, námětové a konstruktivní 

hry apod./ Ranní cvičení, tělovýchovné chvilky, pohybové hry. Hygiena  

 

8:30 - 9:00 Osobní hygiena, dopolední svačina  

 

9:00  - 9:30             Didaktické hry zaměřené na rozvoj myšlení, poslech pohádek, verše, 

hádanky, dramatizace, hudební chvilky, zpívání, taneční hry, cvičení 

a sportovní činnosti. 

           Výtvarné činnosti, kresba, malba, práce s různým materiálem. 

 

9:30 - 11:30  Příprava na pobyt venku, pobyt venku s možností výběru: 
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a) pobyt ve školní zahradě – volný rozběh hry na pískovišti, 

v mlhovišti, skluzavky, tobogán, dětské hřiště, opičí dráha, kresba 

na asfaltu, tabulích, míčové hry, volné hry…. 

b) Vycházka – poznávání města a okolí, poznávání přírody. 

 

11:30 - 12:30  Osobní hygiena, oběd  

 

12:00 - 12:30  Rozcházení děti po obědě, příprava na odpočinek 

 

12:30 - 14:30 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální 

práce s dětmi s nižší potřebou spánku 

 

14:30 - 15:00              Osobní hygiena, odpolední svačina 

 

15:00 - 16:30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovnicemi 

zaměřené na hry, zájmové činnosti a aktivity dětí. V případě pěkného 

počasí hry na školní zahradě 

 

 

7. Vzdělávací obsah 

7.1.  Úvod 
Dílčí záměry našeho vzdělávacího programu jsou rozčleněny do Integrovaných bloků, ve kterých 

budeme pracovat s určitými Tematickými celky.  

Společně vytvořené tematické celky určitým způsobem charakterizují školu jako celek a budou 

rozpracovány v třídních vzdělávacích programech na podtémata. Společné tematické celky a 

podtémata nejsou časově limitována, podtémata nejsou pro učitelky zavazující, je možná 

obměna. Základní nabídka konkrétních činností je orientační. 

Vzdělávání na základě integrovaných tematických bloků představuje model přímé práce s dětmi, 

který nejlépe odpovídá přirozené mentalitě a vzdělávacím potřebám a možnostem dětí 

předškolního věku. Témata integrovaných bloků jsou dětem blízká, jsou odvozena z přirozeného 

cyklu ročních období, z přírodních a společenských situací s nimi spojených. Vyhovují 

psychologickým i didaktickým specifikům vzdělávání dětí předškolního věku – jsou přirozeně 

motivující, přehledné a souvisle navazující. Umožňují dětem nabízet různorodé činnosti a 

příležitosti, které jsou dítěti blízké a srozumitelné a vycházejí z přirozených vzdělávacích potřeb 

dítěte. 

Všechna témata bezprostředně souvisí s každodenní realitou života dítěte. Celý tematický celek 

je propojený tím, co dítě denně prožívá a vidí – děti jsou tak vedeny k vnímání skutečnosti 

v přirozených souvislostech, aby se u nich rozvíjela celá osobnost dítěte (fyzické, psychické i 

sociální kompetence) 

Ve školním vzdělávacím programu se zabýváme rozšířením běžných činností v MŠ o činnosti 

zaměřené na rozvoj smyslů pro kamarádství, soucítění, spolupráci, sebepoznání, lepší 

komunikaci. Respektujeme individualitu každého dítěte, jeho zvláštnosti, schopnosti, hledání 

společného řešení, respektování pravidel, respektování druhého. Chceme vytvořit prostředí 

bezpečí a porozumění. 

 

Zpracovaný materiál odpovídá základním požadavkům pro výchovu a vzdělávání dětí 

předškolního věku. Je sestaven tak, aby respektoval rámcové cíle předškolního vzdělávání: 

 rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení (poznatek) 
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 osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost (hodnota) 

 získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící 

na své okolí (postoj) 

 

Při každém rozpracování jsou respektovány požadavky na: 

 rozvoj osobnosti dítěte: 

 rozvíjí dítě v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi 

 vytváří dostatek podnětů k učení a radosti z něho 

 posiluje sebevědomí dítěte a jeho důvěru ve vlastní schopnosti 

 vytváří prostředí pro vzájemné vztahy mezi dětmi 

 stimuluje rozvoj řeči 

 seznamuje děti se vším, co je důležité pro život 

 zdůrazňuje význam vlastních aktivit 

 je připraven pomoci dětem, pokud to potřebují 

 vytváří prostředí pohody a radosti z prožitého dne 

 uplatňování podílu rodičů na vzdělávání v mateřské škole: 

 usiluje o partnerské vztahy s rodiči 

 odpovídá za umožnění přístupu rodičů ke svým dětem ve třídě a za možnost 

podílet se na činnosti s dětmi 

 umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy a jeho hodnocení 

 vede s rodiči průběžný dialog o jejich dětech 

 provádění hodnocení a využívání zjištěných informací pro další pedagogickou činnost: 

 jak se děti cítily, projevovaly 

 co se naučily 

 úroveň komunikace 

 co se povedlo, co ne a proč 

 úroveň kresby, pracovních výrobků 

 

Vyhodnocování – evaluaci provádíme týdně u témat (vždy po ukončení 

týdenního bloku učitelky) a 2x do roka pololetně.  

 

7.2. Přehled integrovaných bloků a tematických celků 
 

Vzdělávací činnosti jsou zpracovány do BLOKŮ, které tvoří – TEMATICKÉ 

CELKY a PODTÉMATA jednotlivých tříd: 

 
Integrovaný 

blok 

(Společné pro 

všechny třídy) 

Tematický 

celek (Společné)  

Obsahová náplň 
(dále rozpracována podle podmínek a věku dětí TŘÍDNÍM 

VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM do PODTÉMAT) 

 

Ahoj školko 

 

Já  a moji 

kamarádi, 

máme se  tu 

všichni  rádi   

 pravidla v MŠ 

 podpora rozvoje sociálních a společenských návyků, postojů – 

rozvoj sociální gramotnosti (sebeuvědomování, sebeovládání, 

kooperace ve skupině, participace na společném úkolu, 

respektování pravidel a navazování sociálních kontaktů) 

 bydlíme na vesnici  X  ve městě  
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 posvícení, přijela k nám pouť – tradice  

 

Šťastnou cestu, 

ptáčkové 

 Na zahradě (ovoce a zelenina - ovocný a zeleninový týden) 
 Na poli  - užitkové plodiny (brambory, řepa, kukuřice, obilí – 

,,Jak roste chléb“ plody v okolí – bezinky, šípky, jeřabiny. 
 V lese  - plody - kaštany, žaludy…, barevnost listí, proměna 

přírody, stromy  
 Barvy kolem nás, barevný podzim  
 odlet a přílet ptactva 

Když přiletí 

drak 

 Počasí - co umí vítr, mlha a déšť, proč se mění počasí  
 Člověk součást přírody /poznáváme tělo, oči, uši, pusa, nos…,  
 Co nemá rádo tělo (kouř, alkohol, drogy, škodlivé látky…),  
 Nebojme se lékaře - naše zdraví, co je dobré a zdravé 

 

Čas 

pohádek a 

paní zima 

 

Vůně vánoc 

 Adventní čas - tradice 
 I čert se na Vánoce těší 
 Kouzelný svět pohádek - Hrajeme si s pohádkou 
 Vánoce, Vánoce přicházejí 
 Vánoce v lese (stromek pro zvířata a ptáky, potrava, úkryty 

zvířat, význam sněhu a mrazu, tiché pozorování) 

 

Sníh je bílá 

peřina 

 Čas (časové pojmy, prodlužování  dne, přibývání světla) 

 Zimní radovánky  (sporty, stavby ze sněhu, skup. vody, stopy ve 

sněhu) 

 Zima - mrzne a sněží (hory, zamrzlé rybníky, dokrmování ptactva 

a zvěře) 

 Ledový týden,  Sněhulákový týden 
 

 

Ten dělá to a 

ten zas tohle 

 Svět lidí - povolání, řemesla 
 Tradice - Karneval, Masopust, loučení se zimou, Pořádaly 

koblihy masopustní dostihy 
 Věci kolem (co se z čeho vyrábí  - jak šetříme stromy, živou i 

neživou přírodu)  
 Na vidličku i na lžičku - potraviny, které z nich jsou zdravé, kde 

se berou 

 

Čas 

probouzení 

a první 

kvítek pro 

maminku 

 

Klíč k jaru 

 

 Voda a vodní svět (tání sněhu - potok, řeka, moře…, koloběh 

vody, čistění studánek, Nebojme se vodníka) 
 Jaro se probouzí - sluníčko (první kvítka - kočičky, jehnědy, 

sněženky, od semínka k rostlince, tráva)  
 počasí, ptáci - přílet a hnízdění, zvířata se probouzí 
 Velikonoce (dodržování  tradic) 
 Na tom našem dvoře - Mláďata  a domácí zvířata (Svět mazlíčků, 

Pejsek a kočička) 
 Těšíme se k zápisu - Čára, barva tvar, Rozvíjení 

předmatematických představ, Brzy budu školákem 

 

 

Naše modrá 

planeta 

 Co to leze, co to létá - 1. 4. Den ptactva,  

 Co by planeta Země řekla - 22. 4. Den Země, EVVO, 

 Krtek a hvězda (vesmír),  

 Cesta kolem světa - Dopravní prostředky, doprava a bezpečnost 

 Rej čarodějnic - tradice  
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 Knížka je můj kamarád - měsíc s knihou, rozvoj čtenářské 

gramotnosti  

Čas květů a 

lásky 

 

 Stromy v jarním kabátku  
 Rodina (zvířecí x lidská - každý máme svůj domov, Svátek matek 

- Pro maminku, Vztahy v rodině 
 Rozkvetlý svět - množství barev 
 Život u vody, v lese, na poli - Máme rádi zvířata  

 

Čas výletů a 

letních 

radovánek 

 

Cestování, to 

nás baví 

 slavíme svůj svátek, jaké jsou děti celého světa, Den dětí - tradice 

 letní hry a sporty 

 exotická zvířátka, Krtek objevuje nové světy (Indiáni, Exotická 

zvířata - džungle, pouště, pralesy…) 

 jezdíme na výlety - Krtek cestovatelem 

 přijela k nám pouť 

 každá pohádka jednou končí - ahoj školko, už jsem školák - 

pasování na školáky 
  

Čas prázdnin 
 s vodou jsem kamarád, otužování 

 sportovní aktivity na zahradě a v přírodě 

 vyprávění na co se těšíme, kam pojedeme na prázdniny 

 Louka a svět hmyzu (včely, mravenci, brouci, jak se vyvíjí motýl, 

sekání trávy, důležitost sušení, byliny, léčivé rostliny) 

 

 

7.3 Charakteristika jednotlivých bloků a tematických celků 
 

 

7.3.1. Blok:  Ahoj školka 

 

„PODZIM VŠECHNY BARVY VZAL A S NIMI MALOVAL“ 

 

Připravujeme pro děti co nejvlídnější, pěkně upravené prostředí s radostnou atmosférou, aby se 

cítily dobře.  

 

U nejmladší věkové skupiny se zpočátku zaměřujeme na hygienické a pracovní návyky, návyky 

správného chování a seznamování se navzájem.  

 

Dětem poskytujeme co nejširší prostor pro hru, posilujeme přirozené poznávací city (zvídavost, 

zájem, …). Během celého dne respektujeme individuální potřeby dětí.  

 

Snažíme se vytvářet zdravé životní návyky, seznamujeme děti s částmi lidského těla a péči  

o zdraví (hygiena, stravování, protidrogová prevence), zdůrazňujeme ochranu osobního 

soukromí. 

 

Vytváříme a upevňujeme poznatky o živé a neživé přírodě a o změnách, které se v ní odehrávají. 

Učíme je být citlivé nejen k přírodě, ale i k věcem a živým bytostem. Základním prostředkem  

k seznamování s přírodou jsou vycházky. Děti pozorují změny v přírodě, vnímají krásy podzimu, 

přírodní jevy, počasí, seznamují se s charakteristickými znaky podzimu. Součástí je i seznámení 
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a vlastní prožívání tradic a dětských her, které k podzimu patří (pouštění draka, opékání 

brambor, vítání sv. Martina). 

 

Děti si též osvojují poznatky o místě, ve kterém žijí (návštěvy divadel, výstavy, historická místa 

ve městě), vytvářejí si poznatky o kultuře a umění a učí se mít rády místo, kde se narodily. 

 

Při výtvarných a pracovních činnostech využíváme přírodních materiálů, které podzimní příroda 

nabízí. 

 

Seznamujeme děti s různými texty, jejichž prostřednictvím rozvíjíme rozumové, mravní  

a estetické city (encyklopedie, pohádky, bajky, verše). 

 

Téma:  Já a moji kamarádi, máme se tu všichni rádi  
 

Dobré ráno milé děti, prázdniny ty strašně letí, 

sešli jsme se tady znova, čeká nás tu parta nová … 

 
Období nástupu dětí do MŠ je velmi důležitým obdobím v životě. Je třeba ujistit děti, že MŠ je 

pro ně místem bezpečným, plným radosti a pochopení. Cílem je klidnou a nenásilnou formou 

seznámit děti s prostředím MŠ, vytvářet si vztahy k učitelkám a dalším pracovnicím školy, 

poznat, za kým mohou s důvěrou přijít pro radu a pomoc, zbavit je zbytečného ostychu 

z neznámého prostředí, porovnávat jak to vypadá doma a ve škole, seznámit se s kamarády, 

s jejich jmény, značkami.  Postupně se děti učí komunikovat s vrstevníky, dospělými, naslouchat 

jeden druhému. Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí základní hygienické, 

společenské a zdvořilostní návyky, poznávat samo sebe, žít spolu, vytvářet pravidla soužití  

a osvojují si základní pravidla komunikace. 

 

Obsahová náplň:  

 adaptace, seznamování s prostředím třídy, značky dětí, znát své jméno, jména kamarádů  

 moje oblíbená hračka, kam co patří  

 stanovení pravidel třídy a jejich dodržování 

 pravidla v MŠ 

 podpora rozvoje sociálních a společenských návyků, postojů – rozvoj sociální 

gramotnosti (sebeuvědomování, sebeovládání, kooperace ve skupině, participace na 

společném úkolu, respektování pravidel a navazování sociálních kontaktů) 

 bydlíme na vesnici  nebo  ve městě? 

 posvícení - tradice 

 

Dítě a jeho tělo 

Dílčí vzdělávací cíle 

 uvědomění si svého těla 

 ovládání pohybového aparátu, pohybové aktivity a tělesných funkcí 

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné 

motoriky 

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

i pohody prostředí 

 vytváření zdravých životních návyků 

Očekávané výstupy 
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 zvládnout prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat 

překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí …)  

 zvládnout základní pohybové dovednosti 

 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku 

 zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické návyky  

 zacházet s běžnými předměty denní potřeby (hračkami, pomůckami, sportovním náčiním, 

drobnými nástroji, hudebními nástroji, výtvarnými pomůckami) 

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

uklidit po sobě, …) 

 

Dítě a jeho psychika 

Dílčí vzdělávací cíle 

 rozvoj řečových schopností receptivních – vnímání, naslouchání, porozumění, snažit se 

souvisleji komunikovat, získávání informací a práce s nimi, hledat souvislosti 

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

 získání relativní citové samostatnosti 

 poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní 

identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 

Očekávané výstupy 

 pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

 domluvit se slovy i gesty 

 učit se nová slova a aktivně je používat 

 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 

 zaměřovat se na věci důležité z poznávacího hlediska 

 snažit se soustředit na činnost a její dokončení 

 být citlivé ve vztahu k živým bytostem, přírodě, věcem 

 

Dítě a ten druhý 

Dílčí vzdělávací cíle 

 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

 osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování  

a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 

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

v dětské herní skupině apod.) 

Očekávané výstupy 

 navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, respektovat ho 

 dodržovat dohodnutá, pochopená pravidla 

 vnímat, co si druhý přeje a potřebuje, vycházet mu vstříc 

 

Dítě a společnost 

Dílčí vzdělávací cíle 

 poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 

sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace 

obvyklým v tomto prostředí 

 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), 

přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat 

základní hodnoty uznávané v tomto společenství  
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 učit se být citlivým a vnímavým pozorovatelem, posluchačem a divákem 

Očekávané výstupy 

 začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky 

 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 a řídit se jimi, podřídit se 

rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat 

autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody 

 dodržovat pravidla her i jiných činností 

 zacházet šetrně s pomůckami, hračkami, knihami, věcmi denní potřeby 

 pozorně poslouchat, soustředit se k poslechu, sledovat se zájmem literární, dramatické či 

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

 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) 

 

Dítě a svět 

Dílčí vzdělávací cíle 

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

k němu 

 vytváření povědomí o přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, neustálých 

proměnách 

 rozvoj úcty k životu ve všech formách 

Očekávané výstupy 

 orientovat se bezpečně ve známém prostředí 

 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 

 osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, 

smysluplné a přínosné 

 vnímat a poznávat různá přírodní prostředí 

 chovat se tak, abych nepoškozoval okolní prostředí 

 

Vzdělávací nabídka: 

 aktivity podporující sbližování dětí 

 hry a činnosti zajišťující spokojenost a radost 

 aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ 

 běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 

 spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě 

 aktivity přibližující pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, 

spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost) v jednání lidí 

 společenské hry a aktivity nejrůznějšího zaměření 

 kooperativní činnost ve dvojici, skupinách, spolupráce s ostatními 

 činnosti zaměřené na poznání sociálního prostředí, v němž dítě žije: rodina (funkce 

rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině) – mateřská škola (prostředí, 

vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi) 

 spontánní hra 

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

 běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým 
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 společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému 

 aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy 

mezi chlapci a děvčaty, úcta ke stáří apod.) 

 činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení 

se na jejich tvorbě 

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

půjčit hračku, střídat se, pomoci ke schopnosti vyřešit vzájemný spor 

 činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, 

spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě 

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

úklidu, úpravy prostředí apod. 

Téma:  Šťastnou cestu ptáčkové 

Dobré ráno, dobrý den, 

den se krátí s podzimem… 

 

Měnící se příroda přináší řadu možností a podnětů, jak obohatit život, objevovat  

a zkoumat nové souvislosti praktickým a prožitkovým učením, maximálně využívat pobytu  

v přírodě. Prostřednictvím tohoto tématu se děti učí charakterizovat roční období, učí se 

poznávat, co nám zem přináší. 

Sledovat vývoj a proměny stromů a jejich plodů v sadě i v lese, pozorovat životní prostředí, 

rozlišovat živou a neživou přírodu, pozorovat práci v zahradě. Názorně rozlišovat a ochutnávat 

ovoce a zeleninu podle vzhledu, chuti, čichu, hmatu a zjišťovat význam zdraví pro člověka. Toto 

téma je zaměřeno na poznávání plodů podzimu, děti si všímají změn, které v přírodě probíhají. 

 

Obsahová náplň:  

 Na zahradě (ovoce a zelenina - ovocný a zeleninový týden), význam ovoce a zeleniny pro 

zdraví 

 Na poli  - užitkové plodiny (brambory, řepa, kukuřice, obilí - ,,Jak roste chléb“) 

 V lese  - plody lesa - kaštany, žaludy, houby,…, barevnost listí, sběr kaštanů a dalších 

přírodnin 

 Plody v okolí - bezinky, šípky, jeřabiny… 

 Barevný podzim - barvy kolem nás (stromy a květiny na podzim) 

 Odlet a přílet ptactva, poznáváme ptáčky  

 Charakteristické znaky podzimu, počasí, proměna přírody, stromy 

 

Dítě a jeho tělo 

Dílčí vzdělávací cíle 

 uvědomění si svého těla 

 ovládání pohybového aparátu a pohybové aktivity 

 rozvoj pohybových schopností - koordinace ruky a oka 

 osvojit si dovednosti důležité k podpoře osobní pohody 

 vytváření zdravých životních návyků 

Očekávané výstupy 

 zvládnout běžné způsoby pohybu v různém prostředí 

 zvládnout základní pohybové dovednosti 

 koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou 
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 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku 

 zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické návyky (starat se 

osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu) 

 zacházet s běžnými předměty denní potřeby - hračkami, pomůckami, sportovním 

náčiním, drobnými nástroji, … 

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

uklidit po sobě…) 

 

Dítě a jeho psychika 

Dílčí vzdělávací cíle 

 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 

 vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj 

zájmu o učení 

 rozvoj schopnosti sebeovládání 

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

Očekávané výstupy 

 pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno 

 domluvit se slovy i gesty 

 učit se nová slova a aktivně je používat 

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

jednoduchou dramatickou úlohu apod.) 

 sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

 postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

 naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit 

 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 

 snažit se soustředit na činnost a její dokončení 

 respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné 

povinnosti 

 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.) 

 

Dítě a ten druhý 

Dílčí vzdělávací cíle 

 uplatňovat individuální potřeby, přání s ohledem na druhé 

 rozvoj kooperativních dovedností 

Očekávané výstupy 

 navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, respektovat ho 
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 dodržovat dohodnutá, pochopená pravidla 

 vnímat, co si druhý přeje a potřebuje, vycházet mu vstříc 

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

přátelství 

 bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod. 

 

Dítě a společnost 

Dílčí vzdělávací cíle 

 poznávat pravidla společenského soužití 

 rozvíjet schopnosti přináležet ke skupině, spolupracovat 

 učit se být citlivým a vnímavým pozorovatelem, posluchačem a divákem 

 osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije 

Očekávané výstupy 

 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.) 

 začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky 

 zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy 

 dodržovat pravidla her i jiných činností 

 zacházet šetrně s pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby 

 soustředit se k poslechu dramatického, literárního, hudebního představení 

 

Dítě a svět 

Dílčí vzdělávací cíle 

 seznamovat se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije 

 vytvářet povědomí o přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, neustálých proměnách 

 rozvíjet úctu k životu ve všech formách 

 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

Očekávané výstupy 

 orientovat se bezpečně ve známém prostředí 

 osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, smysluplné a 

přínosné 

 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 

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

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

v okolí, živé tvory apod.) 

 

Vzdělávací nabídka: 

 praktické činnosti s přírodním materiálem 

 hry s říkadly, písněmi, rytmicko-melodické hry 

 lokomoční i nelokomoční pohybové činnosti a jiné činnosti 

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

 činnosti zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí 

 smyslové a psychomotorické hry 

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

stolování, úklidu 
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 přímé pozorování přírodních jevů v okolí dítěte 

 aktivity podporující sbližování dětí 

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

příběhů, podle obrázků, fantazie apod.) 

 samostatný slovní projev na určité téma 

 řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant 

 činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, 

kde může být dítě úspěšné 

 estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, dramatické, literární, hudební) 

 sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti hudební a hudebně pohybové, 

výtvarné hry 

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

 

Téma: Když přiletí drak 

Dobré ráno, dobrý den, 

listí padá s podzimem… 

 

Podzim vládne krajině, nastává čas ukládání k zimnímu spánku rostlin i zvířat, odlétají poslední 

ptáci. Patrné jsou změny počasí, které nastávají nečekaně, od mlhy přes déšť, sníh, slunce. 

V tomto období je velmi důležitá náležitá prevence a péče o zdraví a tělo, dbát na správné 

životní návyky - výživa, osobní hygiena, správné oblékání, předcházení nemocem.  V tomto 

období dáváme dětem základ k tomu, aby věděly co je to životní prostředí, proč je pro nás 

důležité. 

Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí přizpůsobit své chování skupině, ve 

které žije, spolupracovat, respektovat se navzájem a vnímat svou sounáležitost i s přírodním 

prostředím.   

 

Obsahová náplň: 

 počasí - co umí vítr, mlha a déšť, proč se mění počasí, pozorování vlivu počasí 

 člověk součást přírody /poznáváme tělo - části lidského těla a jejich funkce  

 co nemá rádo tělo (kouř, alkohol, drogy, škodlivé látky…) 

 nebojme se lékaře - naše zdraví, co je dobré a zdravé 

 správná životospráva - výživa, otužování, hygiena, prevence 

 les, lesní zvířata, odlet posledních ptáků  

 příroda se ukládá ke spánku, padající listí, podzimní úklid zahrady 

 experimentování s přírodninami 

 práce s knihou a encyklopedií 

 

Dítě a jeho tělo 

Dílčí vzdělávací cíle 

 uvědomění si svého těla 

 rozvoj pohybových schopností, ovládání pohybového aparátu a pohybové aktivity 

(kontrolovat své pohyby) 

 osvojování si psychomotorických dovedností – koordinovat ruku a oko 

 osvojování si dovedností, důležitých k podpoře zdraví, osobní pohody, bezpečí  

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

 zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci 

 zachovávat správné držení těla 

 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

 vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej pokynu 

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

denní potřeby, náčiním, výtvarným materiálem) 

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

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

pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem 

 rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí 

 mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, zdravé výživy a aktivního pohyb 

Dítě a jeho psychika 

Dílčí vzdělávací cíle 

 osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu 

o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, 

pohybové, dramatické) 

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

 získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 

Očekávané výstupy 

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

ve správných větách) 

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

vhodně zformulovaných větách 

 učit se nová slova a aktivně je používat 

 sledovat očima zleva doprava 

 poznat některá písmena a číslice, popř. slova 

 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film  

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

změněného, chybějícího) 

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

spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) 

a cizím prostředí 

 být citlivé k přírodě, ve vztahu k živým bytostem 

 

Dítě a ten druhý 

Dílčí vzdělávací cíle 

 osvojení si schopností pro navazování vztahu dítěte k druhým osobám 

 vytváření prosociálních postojů (přizpůsobivost, respekt) 

 rozvoj kooperativních dovedností 

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

přizpůsobivosti apod.) 

Očekávané výstupy 

 bez zábran komunikovat s druhým dítětem 

 odmítnout nepříjemnou komunikaci 

 spolupracovat s ostatními, vznik dětských přátelství 

 respektovat potřeby jiných dětí – dělit se s ostatními (o hračky, sladkosti, úkoly) 
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Dítě a společnost 

Dílčí vzdělávací cíle 

 rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat) 

 osvojování si základních poznatků v prostředí, v němž dítě žije 

 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 

Očekávané výstupy 

 pochopit, že každý má ve svém společenství (rodině, třídě, …) svou roli, podle které je 

třeba se chovat 

 chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a s ohledem na druhé 

 zachycovat skutečnosti ze svého okolí pomocí výtvarných, pracovních a hudebních 

činností  

 porozumět základním pravidlům neverbální komunikace 

 uplatňovat základní návyky společenského chování ve styku s dospělými  

i s dětmi  

 

Dítě a svět 

Dílčí vzdělávací cíle 

 vytváření povědomí o přírodním prostředí, rozmanitosti, vývoji a proměnách 

 rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí 

 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 

Očekávané výstupy 

 osvojovat si různé způsoby seznamování se s přírodním prostředím 

 všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

 vnímat a poznávat různá přírodní prostředí 

 chápat svět jako proměnlivý, vše se vyvíjí, vzájemně ovlivňuje, pohybuje, mění 

 chovat se tak, abych nepoškozoval okolní prostředí 

 

 

vzdělávací nabídka: 

 konstruktivní a grafické činnosti 

 společné vycházky a výlety do přírody 

 lokomoční i nelokomoční činnosti 

 činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí 

 zdravotně zaměřené činnosti 

 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální 

činnosti 

 prohlížení a „čtení“ knížek 

 hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků 

 záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich 

vlastností (velikost, barva, materiál, tvar, zvuky aj.) 

 námětové hry a činnosti 

 činnosti zaměřené k vytváření pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, 

odpovědi na otázky) 

 spontánní hra 
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 estetické a tvůrčí aktivity 

 činnosti směřující k prevenci nemoci, nezdravých návyků 

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

 kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 

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

 přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, vycházky do 

okolí 

 přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn 

v přírodě 

 praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními materiály 

ve svém okolí 

 pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí 

 činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu 

 

7.3.2. Blok:  Čas pohádek a paní zima 
 

 

„ZIMA BARVY NEMÁ, JENOM BÍLOU POUŽÍVÁ“ 

 

 

Seznamujeme děti se změnami v zimní přírodě a navazujeme při tom na pozorování a poznatky, 

které získaly během podzimu (opadávání listů, holé stromy, odlet ptáků, péče o ptáky a zvířátka 

v zimě, …).  

 

Provádíme pokusy se sněhem a ledem a rychlením větviček, vytváříme dekorativní vzory 

vyšlapáváním cestiček ve sněhu. 

 

Radostnými přípravami a očekáváním je naplněno období Adventu. Děti se seznamují se starými 

zvyky, tradicemi a obyčeji (adventní slavnost, mikulášská nadílka, strojení stromečku, pouštění 

lodiček, vánoční vystoupení). 

 

Rozvíjíme estetické cítění (poslech koled a vánočních příběhů, výroba ozdob, svícínků, dárečků 

návštěva Svíčkárny).  

 

Vedeme děti ke kultivovanému projevu (vánoční vystoupení) a k vyjadřování svých prožitků 

(slovně, výtvarně, pomocí hudby). 

 

Seznamujeme děti se zimními hrami a sporty. 

 

Podněcujeme v dětech zájem o literaturu, rozvíjíme předčtenářskou gramotnost. Při četbě se 

zaměřujeme na příběhy s dětskými a zvířecími hrdiny, učíme je rozlišovat vtip a hloupost, dobro 

a zlo. Děti se dozvídají, že na světě nejsou jen hodní lidé, ale také to, že zlu je třeba se postavit. 

Těmito příběhy vštěpujeme dětem základní pravidla lidského soužití. Na každé třídě je dětská 

knihovna, ke které mají děti denně přístup a podle svého zájmu si knihy vybírají a prohlíží.  

Téma: Vůně vánoc 

Dobré ráno, dobrý den, 
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Vánoce už přišly sem … 

 

Období, kdy pevně přebírá do své moci vládu paní zima, je jako stvořené plně rozvíjet citové 

vztahy k rodině, přátelům a okolí. Patrné změny v přírodě dovolují přesně rozlišovat roční 

období charakteristickými znaky. Nastává velké těšení na příchod Mikuláše a vánočních svátků  

a s tím spojených tradic a zvyků tohoto období – období jako stvořené k rozjímání s pohádkou  

a pěknou koledou. Děti společně s rodiči prožívají shon kolem Vánoc a my se pokusíme, aby je 

prožily v klidu a radosti. Vánoce jim budou ve školce prezentovány jako svátky, které by měly 

přinášet pohodu, uvědomění si lásky jednoho k druhému. Je to čas, kdy máme možnost 

soustředit se na své blízké, na estetiku svého prostředí. Toto téma rozvíjí a podporuje dětskou 

fantazii, představivost a tvořivost. Posiluje prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem, 

rozvíjí mravní a estetické vnímání, učí se krátké texty, poznávají nové výtvarné techniky, 

seznamují se s tradicemi a zapojují se do výzdoby třídy, pečení cukroví a výroby vánočních 

přání. 

 

Obsahová náplň: 

 zima, seznamování s koledami a básněmi 

 Mikuláš s čertem – návštěva v MŠ 

 Adventní čas - tradice, zvyky, tradiční jarmark, rozsvěcení vánočního stromu – zahrada MŠ 

 domov, besídky 

 výzdoba z přírodních materiálů, vyrábíme dárečky na jarmark i pro rodiče, pečeme cukroví 

 hrajeme si s novými hračkami 

 Kouzelný svět pohádek – Hrajeme si s pohádkou 

 Vánoce v lese (stromek pro zvířata a ptáky, potrava, úkryty zvířat, význam sněhu a mrazu, 

tiché pozorování) 

Dítě a jeho tělo 

Dílčí vzdělávací cíle 

 ovládání pohybového aparátu 

 rozvoj a užívání všech smyslů 

 osvojení si věku přiměřených dovedností 

 osvojení si dovedností k podpoře osobní pohody i pohody prostředí 

Očekávané výstupy 

 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

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

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

 zvládat jemnou motoriku (zacházet s výtvarným a grafickým materiálem, hudebními 

nástroji, …) 

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

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

sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými 

hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami 

 

Dítě a jeho psychika 

Dílčí vzdělávací cíle 

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

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

vyjadřování) 

 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu 
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 osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, 

čísla) 

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

vyjádřit 

 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

Očekávané výstupy 

 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

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

vhodně zformulovaných větách 

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

obsah, ptát se) 

 porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu) 

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

 utvořit jednoduchý rým 

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

 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

 uvědomovat si příjemné citové prožitky (lásku, radost, …) 

 těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se 

s uměním 

 zachytit a vyjádřit citové prožitky (slovně, výtvarně, hudebně pohybovou činností či 

dramatickou improvizací) 

 

Dítě a ten druhý 

Dílčí vzdělávací cíle 

 osvojení si schopností pro navazování vztahů k druhým lidem 

 posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (rodina, MŠ, herní skupina) 

 rozvoj kooperativních dovedností 

Očekávané výstupy 

 uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému 

 spolupracovat s ostatními 

 vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, být vstřícný 

 porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

 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 

 

Dítě a společnost 

Dílčí vzdělávací cíle 

 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

 seznamování se světem lidí, kultury, umění, osvojení základních poznatků o prostředí, ve 

kterém žijeme 

Očekávané výstupy 

 chovat se zdvořile, přijmout základní pravidla kulturního chování 

 vnímat základy dědictví vyjádřené v lidové slovesnosti, literatuře, hudbě 

 osvojovat si tradice a zvyky 

 vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností 
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 vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, 

dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co mě 

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.) 

 

Dítě a svět 

Dílčí vzdělávací cíle 

 vytváření povědomí o kulturním prostředí a jeho proměnách 

 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem 

 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

Očekávané výstupy 

 mít povědomí o společenském, kulturním prostředí i jeho dění z dostupných praktických 

ukázek v okolí dětí 

 všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

 pociťovat sounáležitost s živou a neživou přírodou 

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

různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí 

 

vzdělávací nabídka: 

 lokomoční i nelokomoční pohybové činnosti 

 zdravotně zaměřené činnosti (uvolňovací, protahovací, dechová) 

 komentování zážitků a aktivit 

 vyřizování vzkazů a zpráv 

 poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů 

 sledování filmových a divadelních pohádek 

 hry podporující tvořivost, představivost, fantazii (kognitivní, konstruktivní, výtvarné, 

hudební, dramatické) 

 dramatické činnosti, mimické vyjadřování nálad 

 činnosti vyžadující samostatné vystupování 

 cvičení v projevování citů, v sebekontrole a v sebeovládání 

 hry na téma rodiny a přátelství 

 přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

 činnosti k poznávání různých lidských vlastností 

 využívání příležitostí seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a 

zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí 

 dramatické činnosti, hraní rolí, hudební, hudebně pohybové 

 přípravy a realizace společných zábav a slavností (v rámci zvyků a tradic, kulturní 

programy) 

 slovesné, literární, výtvarné, dramatické, hudební činnosti 

 poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb, písní 

 setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným, hudebním uměním mimo mateřskou 

školu 

 aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur 

 pracovní činnosti – výroba dárků a přání 

 návštěvy akcí zajímavých pro předškolní dítě 
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Téma: Sníh je bílá peřina 

Dobré ráno, dobrý den, 

sníh se sype do oken … 

 

„Paní zima“ vládne nad krajinou. Nejstudenější období v roce umožňuje hodně radostí při hrách 

se sněhem a sportování, ale také hodně starostí přírodě, kde ne všichni se uložili k zimnímu 

spánku.  Děti budou vnímat změny počasí, teplotní výkyvy, sníh, led, uvědomí si změny 

v oblékání. Zároveň mnoho dětí pozná nemoc, nachlazení, budou vedeny k odpovědnosti za své 

zdraví – oblékání přiměřené situaci, poučí se z vlastní zkušenosti, budou dávat pozor, aby 

nedocházelo ke zbytečným úrazům při zimních sportech a radovánkách. Toto téma směřuje 

k rozvoji pohybových dovedností, zároveň se děti učí chránit si své zdraví a zdraví svých 

kamarádů, provádět pokusy, dodržovat pravidla a nést zodpovědnost. Vrcholí období přípravy 

našich předškoláků k zápisu do 1. třídy Základní školy. Pilně si osvojují důležité poznatky, 

zvládají jemnou motoriku, seznamují se s prostorami „velké“ školy. 

 

obsahová náplň:  

 zimní sporty, radovánky na sněhu stavby ze sněhu, stopy ve sněhu (Ledový týden, 

Sněhulákový týden) 

 příroda - voda, sníh, znaky zimního období (skup. vody, hory, zamrzlé rybníky, …) 

 co dělají zvířátka v zimě - krmení ptáčků, zimní spáči 

 sáňkování, stavění sněhuláků, stavby ze sněhu 

 jak se oblékáme 

Dítě a jeho tělo 

Dílčí vzdělávací 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 

 rozvíjení fyzické i psychické zdatnosti 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

Očekávané výstupy 

 zvládnout běžné způsoby pohybu v různém prostředí (pohybovat se ve skupině dětí, na 

sněhu, na ledu) 

 zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci 

 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

 vědomě napodobit jednoduchý pohyb a přizpůsobit jej pokynu 

 zacházet s běžnými předměty denní potřeby, sportovním náčiním a nářadím, hračkami, 

výtvarnými pomůckami, jednoduchými hudebními nástroji 

 

Dítě a jeho psychika 

Dílčí vzdělávací cíle 

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

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

 vytváření základů pro práci s informacemi 

 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) 

 získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 
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Očekávané výstupy 

 samostatně vyjadřovat své myšlenky, rozvíjet slovní zásobu 

 popsat situaci (skutečnou i podle obrázku) 

 vést rozhovor (naslouchat a ptát se) 

 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 

 nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

 získávat nové informace a pracovat s nimi 

 rozvíjet pocit, že je příjemné a zajímavé dozvídat se nové věci 

 chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle 

potřeby je prakticky využívat  

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

a přizpůsobovat jim své chování 

 uvědomovat si své vlastní já 

 rozhodovat o svých činnostech 

 

Dítě a ten druhý 

Dílčí vzdělávací cíle 

 vytváření prosociálních postojů (přizpůsobivost, tolerance, respekt) 

 posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním 

 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

Očekávané výstupy 

 znát svá práva a práva jiných 

 přijmout základní smysl pro rovné jednání a projevovat ho ve svém jednání s druhými 

 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 

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

přátelství 

 

Dítě a společnost 

Dílčí vzdělávací cíle 

 vnímat a přijímat základní hodnoty uznávané ve společnosti lidí (dětí) 

 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 

 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a 

umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 

 rozvoj společenského i estetického vkusu 

Očekávané výstupy 

 zacházet šetrně s pomůckami, hračkami, knížkami, věcmi denní potřeby, … 

 zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy prostřednictvím různých 

výtvarných technik 

 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 

 dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair 

 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) 
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Dítě a svět 

Dílčí vzdělávací cíle 

 vytváření povědomí o přírodním prostředí a jeho rozmanitosti 

 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

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

o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

Očekávané výstupy 

 vnímat a poznávat přírodní prostředí 

 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 

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

poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně 

 

vzdělávací nabídka: 

 sezónní činnosti – hry se sněhem, bobování, klouzání, házení koulí, stavby ze sněhu 

 pokusy a objevování, skupenství vody 

 lokomoční i nelokomoční pohybové činnosti a jiné činnosti (sezónní činnosti) 

 zdravotně zaměřené činnosti 

 smyslové a psychomotorické hry 

 komentování zážitků a aktivit 

 přímé pozorování přírodních objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku 

pozorování 

 motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností 

 spontánní hry, volné hry a experimentování s materiálem a předměty 

 nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové 

paměti, koncentrace pozornosti 

 námětové hry a činnosti 

 činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, 

číslice, značky, obrazce) 

 činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a 

jejich symbolikou (číselná řada, číslice, geometrické tvary) 

 činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, 

v nichž může být dítě úspěšné 

 příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání 

 poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit 

 praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními materiály 

ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi 

Téma: Ten dělá to a ten zas tohle 

Dobré ráno kamarádi, 

pohádky my máme rádi … 

 

Únor, nejkratší měsíc v roce - přibývá světla a my víme, že se světlem přichází jaro. Teď je však 

v přírodě ještě klid. Čas jako stvořený k poslechu pohádek, příběhů, karnevalového veselí a 
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přemýšlení, čím asi budu, až vyrostu. Pohádkové příběhy přispívají k celkové pohodě a na jejich 

základě se děti seznámí se základním morálním cítěním - zlo x dobro. 

V zimě je čas na společenský život a zábavu. I děti si vytvoří veselé prostředí, ve kterém se 

budeme radovat - děti prožijí karneval. Celé téma se nese v duchu humoru a vtipu, cílem je 

společně prožívat radost a veselí, poznat humor a vtip v lidové slovesnosti, krátkých textech, 

písních i ve výtvarném projevu a pokusit se vhodně a citlivě použít. Zhodnotit, jak je to fajn, že 

se umíme smát a bavit se, hrát si a prostřednictvím pohádkových příběhů podněcovat 

představivost, rozvíjet fantazii i řeč dítěte, vyjadřovat a pociťovat radost z vlastní tvůrčí činnosti. 

 

obsahová náplň: 

 svět lidí - povolání, řemesla 

 tradice - Karneval, Masopust 

 loučení se zimou, prodlužování dne, 

 věci kolem (co se z čeho vyrábí  - jak šetříme stromy, živou i neživou přírodu) 

 na vidličku i na lžičku - potraviny /co je zdravé, kde se berou 

 barevný týden 

 dramatizace, poslech pohádek  - charakteristika pohádkových hrdinů 

 

Dítě a jeho tělo 

Dílčí vzdělávací cíle 

 uvědomění si svého těla 

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

 osvojení poznatků důležitých k podpoře zdraví, bezpečí 

 vytváření zdravých životních návyků a postojů 

 rozvoj psychické i fyzické zdatnosti 

Očekávané výstupy 

 zachovávat správné držení těla 

 pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich základní funkce, znát základní pojmy 

užívané ve spojení se zdravím 

 rozlišovat co prospívá zdraví a co mu škodí 

 chovat se v situacích pro dítě běžných tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho zdraví 

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

v případě potřeby hledat pomoc 

 koordinovat lokomoci, sladit pohyb s rytmem 

 vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 

 

Dítě a jeho psychika 

Dílčí vzdělávací cíle 

 získání relevantní citové samostatnosti, získání schopnosti ovlivňovat vlastní situaci 

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

 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 komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu 

 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) 
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Očekávané výstupy 

 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech i výpovědích k nim 

 formulovat otázky a odpovídat 

 chápat slovní vtip a humor 

 sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 

 vyjadřovat souhlas i nesouhlas, říci NE v situacích, které to vyžadují 

 odmítnout podílet se na nedovolených či zakázaných činnostech 

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

svoje osobní pokroky 

 postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

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

 zaujímat vlastní názory, postoje a vyjadřovat je 

 

Dítě a ten druhý 

Dílčí vzdělávací cíle 

 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

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

Očekávané výstupy 

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

 bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, … 

 chovat se obezřetně s neznámými, v případě potřeby požádat druhého o pomoc 

 odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 

 

Dítě a společnost 

Dílčí vzdělávací cíle 

 aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny 

 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 

 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

Očekávané výstupy 

 utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, chovat 

se na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé 

 porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých 

 odmítat společensky nežádoucí chování 

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

(v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí) 

 

Dítě a svět 

Dílčí vzdělávací cíle 

 osvojení poznatků a dovedností při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k 

ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy 

  vytvoření povědomí s živou a neživou přírodou, lidmi, společností 

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

také poškozovat a ničit 

Očekávané výstupy 

 orientovat se bezpečně ve známém prostředí i životě tohoto prostředí (domov, MŠ, okolí, …) 

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

se prakticky chránit 

 porozumět, že všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje 
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 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 

 

vzdělávací nabídka: 

 lokomoční i nelokomoční pohybové činnosti a jiné činnosti (základní gymnastika, míčové 

hry) 

 manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, materiálem 

 konstruktivní a grafické činnosti 

 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

 činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu 

 poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování divadelních pohádek 

 vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo shlédlo 

 přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

 činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky 

 spontánní hra, volné hry 

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

zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti 

 námětové hry a činnosti 

 hry nejrůznějšího zaměření podporující fantazii, tvořivost, představivost 

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

a pojmové) 

 činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, 

běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické 

posloupnosti dějů, příběhů, událostí 

 spontánní hra 

 činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu 

 hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, tematické hry seznamující dítě 

s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi a 

pracovními předměty 

 činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující samostatné vystupování, vyjadřování, 

rozhodování 

 sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte 

 cvičení v projevování citů, v sebekontrole a sebeovládání 

 dramatické činnosti, mimické vyjadřování nálad 

 přípravy a realizace společných zábav a slavností 

 různorodé společné hry a skupinové aktivity umožňující dětem spolupodílet se na jejich 

průběhu a výsledcích 

 tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové 

podněcující tvořivost a nápaditost dítěte 

 hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí a osvojování si rolí, 

do kterých se dítě dostává 
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7.3.3. Blok:  Čas probouzení a první kvítek pro maminku 
 

 

„JARO SI OD DUHY BARVY VZALO A VESELE MALOVALO“ 
 

V MŠ si navodíme atmosféru jara (výzdoba celé budovy, jarní květiny ve váze, …).  

 

Při vycházkách pozorujeme jevy živé a neživé přírody, které jsou na sebe úzce vázány. Vedeme 

děti k citovému prožívání bezprostředního vztahu k okolí, provádíme činnosti, které dětem 

přinesou konkrétní zkušenosti a vytvoří základ k reálným představám. 

 

Všímáme si prvních příslibů jara (teplý vítr a déšť rozpouští sníh, přilétají ptáci, na stromech se 

objevují pupeny).  

 

Pozorujeme květiny a seznamujeme se s cyklem růstu květin a rostlin (sázení osení na 

Velikonoce). 

 

Symbolem jara jsou mláďata. Kromě pozorování a pojmenovávání se děti učí znát, kde zvířata 

žijí a co k životu potřebují. Zpíváme písně o zvířátkách, modelujeme, kreslíme a čteme příběhy a 

pohádky, které následně reprodukujeme a dramatizujeme. Upozorňujeme též na nebezpečí, které 

dětem hrozí při styku s cizími zvířaty. 

 

Vedeme je nejen k poznávání přírody samé, ale i k ochraně přírody, jako součásti světa. 

Seznamujeme děti s naší planetou Zemí, vesmírem, navštívíme planetárium a v rámci EVVO 

oslavíme Den Země.  

 

V době velikonočních svátků seznamujeme děti s tradicí, zvyky a výrobky umělecké tvořivosti 

(pomlázky, kraslice, přednes a zpěv koled).  

 

Vedeme děti k pracovním činnostem (úklid hraček, svého místa po výtvarných činnostech, úklid 

okolo pískoviště, hrabání zahrady), učíme je vážit si lidské práce. 

 

Před oslavami dne matek hovoříme s dětmi o práci maminek, posilujeme úctu a lásku nejen k 

matce, ale k celé rodině. 

 

Téma: Klíč k jaru 

Dobré ráno, krásný den, 

zimu od nás vyženem … 

 

Světlo a teplo probouzí ze zimního spánku celou přírodu. Všechno začíná růst a rozvíjet se, 

slunce blahodárně působí na vše živé a láká nás do přírody. Děti pozorují a zkoumají 

probouzející se přírodu, první rostliny, jejich vůně, ptáky, brouky. Jaro dává zvířátkům 

mláďátka, rostlinám pupeny a lidem radost a lásku. 

Období přicházejícího jara v nás vyvolává pocit síly, zdraví a veselí. Chuť podělit se o pocit 

radosti chceme využít v tomto bloku – děti se naučí vnímat, jak se budí život v přírodě. Na 

loukách a zahradách vykvétají první květy a začínají bzučet včely. Všimneme si nejen jich, ale  
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i dalších zástupců hmyzí říše. Blížící se Velikonoce nás motivují k rozvíjení tvořivých 

schopností a poznávání lidových zvyků, charakterizujících toto jarní období. Smyslem tématu je 

rozvíjet prostřednictvím různých činností kladný vztah k okolí a přírodě, kde žijeme. Děti se 

seznamují s rozmanitostí přírody, světa, učí se užívat smysly k pozorování a umět o svých 

zkušenostech vyprávět. 

 

obsahová náplň:  

 voda a vodní svět (tání sněhu - potok, řeka, moře… koloběh vody, čistění studánek, Nebojme 

se vodníka 

 Přišlo jaro do vsi - jaro se probouzí, sluníčko hřeje (první kvítka – kočičky, jehnědy, 

sněženky, od semínka k rostlince, tráva…) 

 charakteristické znaky jara, jarní počasí 

 ptáci- přílet a hnízdění, zvířata se probouzí 

 Na tom našem dvoře - domácí zvířata a jejich mláďata  

 dodržování  tradic – Velikonoce  

 první jarní květiny, stromy, keře 

 brzy budu školákem - Těšíme se k zápisu (čára, barva, geometrické tvary, časové pojmy, 

rozvíjení předmatematických představ) 

Dítě a jeho tělo 

Dílčí vzdělávací cíle 

 rozvoj pohybových schopností 

 ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 

 rozvoj a užívání všech smyslů 

 zdokonalování dovedností v oblasti jemné i hrubé motoriky  

 rozvoj fyzické a psychické zdatnosti 

Očekávané výstupy 

 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

 vnímat a rozlišovat pomocí smyslů – zvukově rozlišovat zvuky a tóny 

  koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla (sebeobsluha, jednoduchá obsluha, 

pracovní úkony zacházení s běžnými předměty, pomůckami, …) 

 zvládnout různé druhy pohybů v běžném prostředí, prostorovou orientaci 

 zachovávat správné držení těla 

 

Dítě a jeho psychika 

Dílčí vzdělávací cíle 

 rozvoj řečových a jazykových dovedností (porozumění, mluvní projev), osvojování si dalších 

forem sdělení (dramatické, hudební) 

 podpora a rozvoj zájmu o učení, přechod od konkrétně názorného myšlení k slovně-

logickému (pojmovému) 

 rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání, rozvoj schopností citové vztahy vytvářet, 

rozvíjet a city prožívat  

Očekávané výstupy 

 porozumět slyšenému, zachytit hlavní myšlenku příběhu 

 formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat 

 sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

 soustředěně sledovat divadlo, film, poslech z CD 

 vnímat, že je zajímavé dovídat se nové věci, využívat zkušenosti z učení 
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 chápat elementární časové pojmy (změny: jaro, …) 

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

 těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních krás 

 uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky) 

 zorganizovat hru 

 prožívat a projevovat city (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování 

(odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.) 

 

Dítě a ten druhý 

Dílčí vzdělávací cíle 

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

přizpůsobivosti) 

 rozvoj kooperativních dovedností 

Očekávané výstupy 

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

 spolupracovat s ostatními 

 respektovat potřeby jiného dítěte, podělit se o hračky, pomůcky, rozdělit si úkol s jiným 

dítětem 

 dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské 

škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

 

Dítě a společnost 

Dílčí vzdělávací cíle 

 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu 

 osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije 

 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), 

přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat 

základní hodnoty v tomto společenství uznávané 

Očekávané výstupy 

 pochopit, že každý má v určitém společenství svou roli, podle které je třeba se chovat 

 zachycovat skutečnosti ze svého okolí (tvořením, konstruováním, estetickými činnostmi) 

 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) 

 

Dítě a svět 

Dílčí vzdělávací cíle 

 vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, společností 

 rozvoj úcty k životu ve všech formách 

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

o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

 

Očekávané výstupy 

 všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

 porozumět, že změny v přírodě jsou přirozené a samozřejmé 

 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 
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vzdělávací nabídka: 

 zdravotně zaměřené činnosti 

 lokomoční i nelokomoční pohybové činnosti a jiné činnosti (turistika, sezónní činnosti) 

 jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti 

 činnosti vedoucí k vytváření zdravých životních návyků 

 hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků 

 záměrné pozorování objektů a předmětů, jejich vlastností, znaků a funkcí (velikost, barva, 

tvar, materiál, chuť, vůně, zvuk) 

 smyslové hry 

 námětové hry a činnosti 

 výlety do okolí – přírody 

 tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, dramatické, podněcující 

tvořivost, estetické vnímání a vkus 

 ekologicky motivované hravé aktivity 

 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky 

 vyprávění toho, co dítě shlédlo 

 hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků 

 záměrné pozorování běžných předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností, 

jejich charakteristických zvuků 

 spontánní hra, volné hry  

 řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant 

 činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním 

řádem, běžnými proměnami 

 sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte 

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

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

 běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 

 tvůrčí činnosti slovesné, literární, výtvarné, dramatické, hudební, hudebně pohybové, 

podněcující tvořivost 

 přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitosti a změn 

v přírodě 

 smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí, pracovní činnosti, činnosti 

zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu 

 

Téma: Naše modrá planeta 

Dobré ráno, dobrý den, 

máme rádi svoji zem… 

 

V tomto období slavíme měsíc knihy, děti nás seznámí se svými oblíbenými knížkami z domova, 

navštívíme knihovnu, kde poznáme, že je mnoho zajímavých knížek nejen pohádkových. Toto 

téma nás také zavede daleko za hranice naší krásné země, seznámíme se naší planetou Zemí a 

celým vesmírem, navštívíme možná i Planetárium. Děti se dozvědí, jak se den střídá s nocí. 

Povíme si, jak je život na Zemi rozmanitý, že existují rozličné kultury a jejich jiné zvyky, že 
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příroda na zemi není všude stejná. A jak tak budeme cestovat po té naší modré planetě – po 

souši, po vodě i ve vzduchu, vystřídáme i různé druhy dopravních prostředků, budeme je 

poznávat, třídit a ztvárňovat v různých pracovních i výtvarných činnostech. V této souvislosti se 

samozřejmě seznámíme s bezpečným cestováním, pohybem na silnici i chodníku. Celým 

tématem systematicky prolíná rozvoj kladného vztahu k přírodě, protože obklopující příroda 

kolem nás je neocenitelným pokladem. Vážit si přírody bychom se měli učit už od útlého věku. 

Rozvíjením citu dítěte ke kráse přírody, pěstujeme kladný vztah k ochraně životního prostředí.  

 

obsahová náplň:  

 poznávání okolí mateřské školy, města Lysé nad Labem, České republiky, planety Země i 

vesmíru 

 naše Země (seznámení dětí s globusem, mapou světa, střídání dne a noci, různá podnebí 

naší planety, moře, pevnina) 

 Co by planeta Země řekla - 22.4. Den Země, EVVO - ochrana životního prostředí - čistý 

vzduch i voda, třídění odpadu…) 

 Vesmír - návštěva Planetária (přiblížit dětem vznik Země, není ve vesmíru sama - ostatní 

planety, cestování do kosmu - raketa, raketoplán, kosmonaut; vývoj života na zeměkouli 

- dinosauři, pračlověk …) 

 Krtek objevuje nové světy - obyvatelé planety (různé národnosti, rasy - barva pleti - 

černoch, Japonec, Eskymák, indián, Evropan… 

 různé životní podmínky a prostředí, správné chápání mezilidských vztahů, pojem 

rasismus 

 Cesta kolem světa - čím cestujeme, dopravní výchova, dopravní prostředky 

 Co to leze, co to létá - 1.4. Den ptactva 

 Rej čarodějnic - dodržování tradice 

 Knížka je můj kamarád - měsíc s knihou, návštěva knihovny, rozvoj předčtenářské  

gramotnosti 

 

Dítě a jeho tělo 

Dílčí vzdělávací cíle 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

 osvojení si poznatků důležitých k podpoře bezpečí, osobní pohody  

 uvědomění si vlastního těla  

 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 

Očekávané výstupy 

 zachovávat správné držení těla 

 uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky 

 zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 

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

 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.) 

 

Dítě a jeho psychika 

Dílčí vzdělávací cíle 
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 osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu 

o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, 

pohybové, dramatické) 

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

 vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj 

zájmu o učení 

 získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 

 poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní 

identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 

Očekávané výstupy 

 popsat situaci skutečnou, podle obrázku 

 učit se nová slova (ptát se na slova, kterým nerozumí) 

 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu 

 rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení 

nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci 

 chápat slovní vtip a humor 

 sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 

 utvořit jednoduchý rým 

 záměrně se soustředit a udržet pozornost 

 chápat základní číselné a matematické pojmy (porovnávat, uspořádávat, třídit, …) 

 vnímat, že je zajímavé dovídat se nové věci, využívat k učení 

 zorganizovat hru 

 prožívat radost ze zvládnutelného a poznaného 

 rozhodovat o svých činnostech 

 

Dítě a ten druhý 

Dílčí vzdělávací cíle 

 osvojení si dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte 

k druhým lidem 

 rozvoj kooperativních dovedností 

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

přizpůsobivosti apod.) 

Očekávané výstupy 

 chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože každý vypadá jinak, jinak se 

chová, něco jiného umí 

 uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému 

 navazovat a udržovat dětská přátelství 

 porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

 vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc  

 

Dítě a společnost 

Dílčí vzdělávací cíle 

 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

 seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, 

v němž dítě žije 

 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 
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Očekávané výstupy 

 přistupovat k druhým lidem i k dětem bez předsudků, s úctou, vážit si jejich práce a úsilí 

 pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat 

 vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky 

 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.) 

 dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair 

 

Dítě a svět 

Dílčí vzdělávací cíle 

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

společností, planetou Zemí 

 vytváření pozitivního vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije 

 poznávání jiných kultur 

Očekávané výstupy 

 vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný 

 mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, o planetě Zemi, vesmíru 

 osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dětem blízké, zajímavé, 

jemu pochopitelné 

 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) 

 

Vzdělávací nabídka: 

 vycházky do okolí MŠ - poznávání zajímavých míst, vytváření vztahu dítěte k místu a 

prostředí, ve kterém žije  

 činnosti zaměřené na elementární poznatky o místě, ve kterém žijeme, o své zemi, 

kultuře, o jiných zemích a kulturách, o zeměkouli, o vesmíru apod.  

 návštěva Planetária 

 Cesta kolem světa – návštěva v jiných kulturách 

 aktivity podporující vnímat rozličné umělecké a kulturní podněty  

 aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur 

 čtení knih – Moje nejmilejší knížka  

 návštěva knihovny 

 činnosti zaměřené na dopravní výchovu (dopravní prostředky, pravidla pro chodce, …) 

 vycházky zaměřené na chůzi v nerovném terénu 

 přecházení silnice 

 jízda na koloběžkách  

 aktivity vhodné pro přirozené vnímání, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a 

pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý 

 hry a činnosti zajišťující hezké a příjemné zážitky, radost a uspokojení 

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

 činnosti podporující poznání, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k 

učení  

 kooperativní činnost ve dvojici, skupinách, spolupráce s ostatními 

 spontánní hra 

 činnosti směřující k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních 



                  Mateřská škola Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590, 289 22               

 

50 

 společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému 

 aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi  

 činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování 

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

půjčit hračku, střídat se, pomoci ke schopnosti vyřešit vzájemný spor 

 pozorování a hry v přírodě 

 Den Země - vycházky se zaměřením na ekologii 

 dodržování tradic a zvyků  - čarodějnický rej 

Téma: Čas květů a lásky 

Dobré ráno skřivani, 

všechno voní nad strání … 

 

Nejkrásnější měsíc v roce, vzduch voní a všichni se cítí nádherně. Je třeba se na chvíli zastavit a 

rozhlédnout se. Jaro je plné překvapení a jako stvořené k objevování nového. Příroda vykouzlila 

kolem nás plno krásných barev a je jen na nás, jak hluboce je budeme vnímat. Láska, provázející 

toto období, nám pomáhá upevňovat citové vztahy k rodině. Připomeneme dětem, že v tomto 

krásném období jara mají svátek naše nejmilejší maminky. Připravíme si pro ně překvapení a 

oslavíme jej s nimi. 

 

obsahová náplň:  

 rodina (zvířecí i lidská - každý máme svůj domov, struktura rodiny, moje maminka a celá 

moje rodina, vztahy v rodině) 

 Svátek matek - učíme se básničky a písničky, vyrábíme dárečky 

 když všechno kvete - stromy v jarním kabátku 

 zpěv ptáčků 

 Rozkvetlý svět - množství barev 

 Život u vody, v lese, na poli - máme rádi zvířata  

 

Dítě a jeho tělo 

Dílčí vzdělávací cíle 

 uvědomění si vlastního těla 

 osvojení si poznatků o těle, o pohybových činnostech 

 vytváření základů zdravého životního stylu 

 rozvoj a užívání všech smyslů 

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

Očekávané výstupy 

 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

 koordinovat polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou 

 znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem, sportem 

 mít povědomí o významu aktivního pohybu a zdravé výživy 

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

po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě 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 
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výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, 

zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.) 

 

Dítě a jeho psychika 

Dílčí vzdělávací cíle 

 rozvoj kultivovaného projevu, rozvoj zájmu o další formy sdělení (hudební, dramatické) 

 rozvoj tvořivého sebevyjádření, myšlení, přechod od konkrétně názorného myšlení k slovně 

logickému (pojmovému), vytváření zájmu o učení 

 získání relativní citové samostatnosti, rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a 

plně prožívat 

Očekávané výstupy 

 poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma 

 rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení 

nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci 

 sledovat očima zleva doprava 

 vytvořit jednoduchý rým 

 soustředěně poslouchat četbu, hudbu 

 naučit se zpaměti krátké texty (říkanky, písničky, dramatizace) 

 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech a slovních výpovědí k nim 

 postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

 chápat elementární časové pojmy 

 chápat elementární matematické souvislosti 

 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

 uvědomovat si příjemné i nepříjemné citové prožitky (radost, láska, soucítění, …) 

 rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí 

 

Dítě a ten druhý 

Dílčí vzdělávací cíle 

 posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (rodina) 

 posilování prosociálních postojů (sociální citlivosti, toleranci, respektu, přizpůsobivosti) 

 rozvoj kooperativních dovedností 

Očekávané výstupy 

 vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc 

 dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití a chování doma, v MŠ, na veřejnosti 

 spolupracovat s ostatními 

 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 

 porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

 

Dítě a společnost 

Dílčí vzdělávací cíle 

 seznamování se světem lidí, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě 

žije 

 poznávání pravidel společenského soužití 

 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 



                  Mateřská škola Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590, 289 22               

 

52 

 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 

 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

Očekávané výstupy 

 pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je potřeba se chovat 

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

schopnosti, dovednosti 

 chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem s úctou k jejich osobě, vážit si 

jejich práce a úsilí 

 utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je 

v souladu s nimi a co proti nim a umět se podle této představy chovat  

 dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair 

 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) 

 

Dítě a svět 

Dílčí vzdělávací cíle 

 rozvoj úcty k životu ve všech formách 

 vytváření pozitivního vztahu k prostředí, ve kterém dítě žije 

 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

Očekávané výstupy 

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

ovlivňují vlastní zdraví, životní prostředí 

 přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v MŠ 
 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným 

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

v okolí, živé tvory apod.) 

 

vzdělávací nabídka: 

 lokomoční i nelokomoční pohybové činnosti a jiné činnosti (nové hry, sezónní činnosti, 

turistika) 

 manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, náčiním a materiálem, činnosti 

seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich používáním 

 konstruktivní a grafické činnosti 

 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

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

životních návyků 

 samostatný slovní projev na určité téma 

 přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

 prohlížení a „čtení“ knížek 

 přímé pozorování přírodních kulturních objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku 

pozorování 

 konkrétní manipulace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad) 

 spontánní hry, volné hry experimenty s materiálem a předměty 

 námětové hry a činnosti 

 hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii 
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 činnosti zaměřené k chápání pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, 

odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem) 

 hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině 

 spontánní hra 

 činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující samostatné vystupování, vyjadřování 

 estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, literární, dramatické, hudební, pohybové, …) 

 výlety do okolí (do přírody, návštěva kulturních akcí) 

 dramatické činnosti, mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv aj.) 

 sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, výtvarné hry) 

 společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

 přípravy a realizace společných zábav a slavností (sportovní akce, kulturní programy) 

 aktivity přibližující dětem pravidla vzájemného styku - zdvořilost, ohleduplnost, otevřenost) 

 poznávání ekosystémů (les, louka, rybník) 

 činnosti přispívající k péči o životní prostředí a krajinu 

 pracovní činnosti, pěstitelské 

 

7.3.4 Blok:    Čas výletů a letních radovánek 
 

 

„LÉTO BARVY PRÁZDNIN MÁ A RÁDO JE UŽÍVÁ“ 

 

Pravé léto začíná, když kvete obilí a dny bývají slunné a teplé. V tomto období přenášíme 

většinu činností na školní zahradu, na louky, do lesa.  

 

Povídáme si o počasí, seznamujeme děti s vodou (potok, rybník, řeka) a jejími vlastnostmi, s tím, 

že lidé, zvířata i rostliny ke svému životu vodu potřebují. S vodou musíme šetřit a 

neznečišťujeme ji. 

 

Při vycházkách na louce a v lese poznávají děti různé druhy květin, trav a hmyzu. Upozorňujeme 

je na nebezpečí úrazu, štípnutí hmyzem, otravy jedovatými bobulemi apod…. 

 

Pobytu venku využíváme k různým sportovním hrám a soutěžím, kde se děti učí dodržovat 

pravidla, spolupracovat, pomáhat si navzájem. 

 

K letnímu období patří i řada oslav, jako je Den dětí, akce s rodiči „Hurá do přírody“ 

  

Předškolní děti mají možnost odjet na školu v přírodě, kde se učí samostatnosti a být na čas 

odloučeni od rodiny.  

 

Nakonec se při oslavě předškolní děti rozloučí s MŠ.  

 

Všechny akce, které provádíme, jsou příležitostí pro posilování kolektivních vztahů, návyků 

společenského chování a potřebu „žít v kolektivu“. 

Téma: Cestování to nás baví 

Dobré ráno, dobrý den, 

vítám nový letní den … 
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Svátek dětí značí blížící se příchod léta, čas výletů do přírody, čas, kdy si ověřujeme, co všechno 

jsme se naučily, čas rozloučení. Mnoho jsme poznaly, získaly nové kamarády a už se těšíme na 

výlet. 

Školní rok utíká jako voda a to si děti připomenou vzpomínkami na všechna roční období. 

Blížícími se prázdninami podpoříme v dětech touhu po poznávání nových krajin. Děti se 

seznámí se specifiky prostředí a krásami přírody na různých místech naší planety, na základě 

vlastního pozorování a prožitků začlení samy sebe do prostředí, ve kterém žijí. 

Učí se uplatňovat získané dovednosti, vědomosti a návyky při samostatném plnění, učí se 

spolupráci s ostatními a starší děti se připravují na roli budoucího školáka. Pro nejstarší děti z 

MŠ znamená měsíc červen loučení, děti jsou „pasovány“ na školáky a připravují se na nástup do 

školy. 

 

obsahová náplň:  

 živočichové planety (exotická zvířata, ptáci, ryby, plazi, rozdílná místa výskytu - džungle, 

prales, poušť, moře, polární kraje) 

 slavíme svůj svátek - jaké jsou děti celého světa, Den dětí - tradice 

 letní hry, sporty a soutěže 

 exotická zvířátka (džungle, pouště, pralesy…) 

 jezdíme na výlety - Krtek cestovatelem 

 Každá pohádka jednou končí - ahoj školko, už jsem školák 

 hry, soutěže, výlety do přírody, svátek dětí, pohybové vyžití, naše město, u našich potoků a 

rybníků, nebezpečí při cestování, pasování na školáka… 

 
Dítě a jeho tělo 

Dílčí vzdělávací cíle 

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

 osvojení si poznatků o pohybových činnostech a jejich kvalitě 

 osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře osobní pohody i pohod prostředí  

 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 

Očekávané výstupy 

 zvládnout běžné způsoby pohybu v různém prostředí - ve skupině dětí, ve vodě, v písku 

 koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla 

 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku - zacházet s pomůckami, náčiním, 

různým materiálem, s hudebními nástroji 

 zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony - zvládat jednoduché úklidové práce, 

udržovat pořádek 

 mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, zdravé výživě 

 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

 

Dítě a jeho psychika 

Dílčí vzdělávací cíle 

 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností - vyjadřování, rozvoj kultivovaného 

projevu, rozvoj zájmu o další formy sdělování - pohybové 

 přechod od konkrétně názorového myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), 

přechod od bezděčné paměti a pozornosti k úmyslné 

 rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a city prožívat, získání schopnosti záměrně 

řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 
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Očekávané výstupy 

 domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

 správně vyslovovat 

 porozumět slyšenému 

 naučit se zpaměti krátké texty, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu 

 chápat slovní vtip a humor 

 sluchově rozlišovat začáteční slabiku, hlásku ve slovech 

 poznat a vymyslet jednoduchá antonyma, homonyma 

 poznat většinu toho, čím je dítě obklopeno 

 chápat základní číselné a matematické pojmy 

 chápat elementární časové pojmy - jaro, léto, …  

 částečně se orientovat v čase 

 chápat prostorové pojmy - orientovat se v prostoru i v rovině 

 snažit se řešit problémy, úkoly a situace 

 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 

 uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje, vyjadřovat je 

 hodnotit svoje chování (osobní pokroky) 

 

Dítě a ten druhý 

Dílčí vzdělávací cíle 

 vytváření prosociálních postojů (sociální citlivost, respekt, tolerance, …) 

 rozvoj kooperativních dovedností 

 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

Očekávané výstupy 

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

 uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj 

názor, respektovat jiný) 

 spolupracovat s ostatními 

 dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské 

škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

 

Dítě a společnost 

Dílčí vzdělávací cíle 

 přináležet k danému společenství (ke třídě, rodině, k dětem) 

 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a 

umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 

 rozvoj společenského i estetického vkusu 

Očekávané výstupy 

 pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat 

 chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé 

 aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy, spoluvytvářet prostředí pohody 

 vnímat umělecké a kulturní podněty 

 zachycovat skutečnosti ze svého okolí pomocí různých výtvarných technik a dovedností 

(tvořit a vyrábět z přírodnin) 

 zvládat základní hudební a hudebně pohybové dovednosti 

 

Dítě a svět 

Dílčí vzdělávací cíle 
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 vytváření pozitivního vztahu k prostředí, ve kterém dítě žije 

 vytváření povědomí o širším přírodním prostředí 

 poznávání jiných kultur 

 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem 

Očekávané výstupy 

 osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně zajímavé, 

pochopitelné 

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

 vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý, pozoruhodný, pestrý (různé národy, kultury, země) 

 rozlišovat aktivity, které mohou zdraví podporovat anebo poškozovat 

 pomáhat chránit přírodu 

 

vzdělávací nabídka: 

 pohybové a jiné činnosti (nové hry, turistika) 

 smyslové a psychomotorické činnosti 

 zdravotně zaměřené činnosti (protahovací, uvolňovací, dechové aj.) 

 manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, náčiním a materiálem, činnosti 

seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich používáním 

 konstruktivní a grafické činnosti 

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

životních návyků 

 samostatný slovní projev na určité téma 

 přímé pozorování přírodních jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování 

 konkrétní manipulace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad) 

 spontánní hry, volné hry experimenty s materiálem a předměty 

 námětové hry a činnosti 

 hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii 

 hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru 

 činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující samostatné vystupování, vyjadřování 

 estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, literární, dramatické, hudební, pohybové a 

další) 

 přípravy a realizace společných zábav a slavností (sportovní akce, kulturní programy) 

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

životních návyků 

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

 činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, 

znaky, obrazce) 

 činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a 

jejich symbolikou (číselná řada, číslice, geom.tvary) 

 grafické napodobování symbolů, tvarů, písmem, číslic 

 využívání přirozených podnětů a situací v životě  

 hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých 

se dítě běžně účastní 

 

 

10. Téma : Čas prázdnin 
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Dobré ráno, dobrý den, 

prázdniny už přišly sem … 

 

A jsou tu prázdniny, dny volna a sluníčka u vody, sportování a zábavy. Čekají nás výlety po 

okolí i do dalekých krajů, musím vědět, jak se chránit při opalování a koupání, co si s sebou 

přibalit na výlet a o všechny své zážitky se s dětmi ve školce potom podělím. 

 

obsahová náplň:  

 s vodou jsem kamarád, otužování 

 sportovní aktivity na zahradě 

 vyprávění na co se těšíme, kam pojedeme…  

 louka a svět hmyzu - zkoumání života hmyzu (včely, mravenci, brouci, jak se vyvíjí 

motýl, sekání trávy, důležitost sušení, byliny, léčivé rostliny) 

 

Dítě a jeho tělo 

Dílčí vzdělávací cíle 

 ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 

 rozvoj fyzické a psychické zdatnosti 

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné 

motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.) 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

Očekávané výstupy 

 zachovávat správné držení těla 

 vědomě napodobit pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pohybu 

 zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci 

 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.) 

 

Dítě a jeho psychika 

Dílčí vzdělávací cíle 

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

porozumění) 

 osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní 

 vytváření základů pro práci s informacemi 

  rozvoj představivosti a fantazie, posilování zvídavosti, zájmu, radosti z objevování 

 rozvoj schopností umožňujících získané dojmy a prožitky vyjádřit, rozvoj sebeovládání 

 poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní 

identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 

Očekávané výstupy 

 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči 

 domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

 chápat slovní vtip a humor 

 poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma, antonyma 

 přemýšlet, vést jednoduché úvahy a vyjádřit o čem přemýšlí 

 vnímat, že je zajímavé dovídat se nové věci, využívat zkušenosti z učení 

 nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

 zorganizovat hru 



                  Mateřská škola Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590, 289 22               

 

58 

 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 

výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických)  

 vyjádřit souhlas i nesouhlas 

 učit se hodnotit svoje pokroky 

 snažit se ovládat své afektivní chování 

 vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 

 respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné 

povinnosti 

 

Dítě a ten druhý 

Dílčí vzdělávací cíle 

  rozvoj komunikativních dovedností verbálních a neverbálních 

 osvojení schopností důležitých pro navozování vztahů k druhým lidem 

Očekávané výstupy 

 navazovat kontakty s dospělým (překonat stud, komunikovat s dospělým vhodným 

způsobem, respektovat ho) 

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

 spolupracovat s ostatními 

 

Dítě a společnost 

Dílčí vzdělávací cíle 

 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu 

 rozvoj dovedností umožňující tyto vztahy a postoje vyjadřovat, projevovat 

 rozvoj společenského i estetického vkusu 

 seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, 

v němž dítě žije 

Očekávané výstupy 

 zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho proměn 

 spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody 

 zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy výtvarnými a pracovními 

technikami 

 uplatňovat základní návyky společenského chování ve styku s dospělými  

i s dětmi  

 

Dítě a svět 

Dílčí vzdělávací cíle 

 vytváření povědomí o přírodním prostředí, o jejich rozmanitosti 

 rozvoj úcty k životu ve všech formách 

 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou 

Očekávané výstupy 

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

ukázek v okolí dítěte 

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

– jak svět přírody, tak svět lidí 

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

poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně 

 

vzdělávací nabídka: 
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 lokomoční pohybové činnosti, nelokomoční a jiné činnosti 

 smyslové a psychomotorické činnosti 

 zdravotně zaměřené činnosti (protahovací, uvolňovací, dechové aj.) 

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

životních návyků 

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

 činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, 

číslice, znaky, obrazce) 

 činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a 

jejich symbolikou (číselná řada, číslice, geometrické tvary) 

 grafické napodobování symbolů, tvarů, písmem, číslic 

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

zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti 

 cvičení organizačních schopností 

 výlety do okolí (přírody, návštěvy kulturních akcí) 

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

 četba, vyprávění, poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením 

 přípravy a realizace společných zábav, slavností v rámci zvyků 

 hry a činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich života a práce 

 aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur 

 praktické činnosti, kdy se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a 

materiály, jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi 

 poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit 

8. Nabídka aktivit školy 
 

Naší snahou je poskytnout dětem prostřednictvím vzdělávací nabídky co nejvíce prožitků 

z reálného prostředí, které je obklopuje.  

 

Aby děti věděly, co znamenají a symbolizují slova Velikonoce, pomlázka, jidáše, kraslice, 

řehtačky, nestačí si ve třídě připravit obrázky, fotografie či zástupné předměty. Ale pomlázku si 

upleteme, kraslice vyzdobíme. Je samozřejmé, že všechny činnosti doprovodíme zpěvem 

lidových písní, říkadly, popěvky, připomeneme si lidová rčení apod. Nezapomeneme na pohyb. 

Lidových tanečků známe celou řadu a můžeme si je zatancovat. 

 

Ani při seznamování dětí s profesemi dospělých nedáme přednost pomůckám či různým 

doplňkům ve třídě. Pozorujeme v blízkosti školky autoopravnu - práci automechaniků, práci 

zemědělců na poli apod. Na jarmarku děti obdivují šikovné ruce řemeslníků. Pozorujeme, jak 

zedník staví dům… Je zcela logické, že děti využijí poznatky a dovednosti získané v praktických 

činnostech ve hrách.  

 

Seznamování dětí s přírodou v naší mateřské škole probíhá v přírodě. Navštěvujeme les 

v blízkosti MŠ, louky, potok, řeku Labe. Encyklopedii zvířat, atlasy rostlin, fotodokumentaci, a 

další didaktický materiál mají děti ve třídě k dispozici. Pomocí něho srovnáváme, třídíme, 

porovnáváme, všímáme si detailů, cíleně rozšiřujeme či doplňujeme poznatky získané v reálném 

prostředí. Ale to podstatné o přírodě se dovídáme v její bezprostřední blízkosti. Snažíme se 

uplatňovat situační učení. Poprvé letos sněží? Je bouřka? Honem k oknu, na terasu nebo na 
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zahradu. Přímé pozorování, které je pro děti skutečným zážitkem, využijeme v následujících 

didaktických aktivitách. Jak se děti rozhovoří, když jim po bouřce položíme otázku: „Co by se 

stalo, kdyby...?" 

 

Naším přáním je, aby děti pokud možno neprožily negativní prožitky spojené s nemocí či 

úrazem. Avšak nemoc kamaráda, úraz osoby, kterou děti znají, nehodu v blízkém okolí, lze 

využít k seznámení s důsledky nebezpečného chování a k vyvození poučení (jak chránit vlastní 

zdraví, jak je nebezpečné manipulovat se zápalkami apod.). Realizaci bloků volíme s ohledem na 

aktuální situaci v reálném prostředí a jejich časové trvání podle síly prožitku, zájmu a množství 

podnětů. Den, dva dny, týden či měsíc? To závisí na tom, jak dlouho je nabídka pro děti stále 

ještě zajímavá a zda jim poskytuje dostatek podnětů k žádoucím a smysluplným činnostem. 

 

8.1. Co nabízíme 
 

 Prožitkové učení - uplatňujeme pedagogický styl, kterým se dítě předškolního věku učí a 

naučí samo spontánně, přes prožitek a zkušenost. Východiskem prožitkového učení je citové 

prožívání a iniciativa toho, kdo se učí. 

 

 Divadelní a kulturní představení, výstavy - děti jsou nenásilně vedeny ke kultivaci 

kulturních a estetických hodnot, k vytvoření si základů aktivních postojů ke světu, k životu, 

pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoji dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje 

vyjadřovat a projevovat.  

 

 Práci na počítači, s interaktivní tabulí – máme k dispozici velice kvalitní výukové programy 

na procvičení prostorové orientace, početních vztahů, poznávání zvířat, procvičení paměti, 

barev, velikosti, časových vztahů, sestavování obrázků, rozvoj rozumových znalostí. Vše 

přiměřeně věku dětí. 

 

 Keramické tvoření  - modelování s hlínou je výbornou aktivitou pro rozvíjení jemné 

motoriky, estetického cítění, fantazie a pracovních dovedností. Zakoupili jsme keramickou 

pec a dětem se výrobky vypalují a mohou si je odnést domů. 

 

 Polodenní a celodenní školní výlety – pro všechny děti. Cílem je všestranný fyzický a 

psychický rozvoj, poznávání a seznamování se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a 

vytváření pozitivního vztahu k němu. 

 

 Návštěvy v základních školách – pro předškolní děti – první seznamování s prostředím ZŠ 

a tím usnadnění velkého životního kroku. 

 

 Maxík – stimulační program pro předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou. 

 

 Zapojování do výtvarných a jiných soutěží – cílem je vytvoření základů aktivních postojů 

ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících 

tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat. 

 

 Spolupráce s knihovnou – cílem je osvojení si některých poznatků a dovedností, které 

předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální 

i neverbální, první čtenářské zkušenosti, rozvíjení lásce a úctě ke knihám. 
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 Pravidelné školní slavnosti – tradice a slavnosti, rozsvěcení vánočního stromku, vánoční 

jarmark, akce rodiče a dětí společná vycházka do přírody spojená s plněním úkolů, 

prostřednictvím kterých děti sdílejí společné zážitky s kamarády či rodiči. Cílem je rozvoj 

pozitivních citů. 

 

 Spolupráci s Policií, hasiči – cílem je seznamování se světem lidí, osvojení si základních 

poznatků o prostředí, v němž dítě žije, děti jsou seznamovány a upozorňovány na různá 

nebezpečí pomocí her a modelových situací.  

 

 Základy předplavecké průpravy – pro předškolní děti. Díky perfektnímu přístupu 

instruktoru a velkému množství různých pomůcek se děti přestanou bát vody a většina dětí 

získá základy plavání a potápění. Návštěva plaveckého bazénu v Čelákovicích. 

 

 Angličtinu hrou – dle zájmu dětí. Cílem je seznámit děti s jiným jazykem, nebát se nového, 

nepoznaného, nebát se toho – čemu nerozumím a snažit se domluvit (komunikovat a 

používat to, co znám). Vytvořit si v podvědomí „místo na jinou řeč“. Naučit se plnit dané 

úkoly (příprava pro školu). 

 

 Škola v přírodě pro předškolní děti – dle zájmu předškolních dětí. Cílem je pobyt ve 

zdravém prostředí, nadýchat se čerstvého a čistého vzduchu, pořádně si protáhnout tělíčko a 

prožít mnohá dětská dobrodružství. 

 

 Logopedie – o nápravu řeči se stará v naší MŠ logopedická asistentka, která spolupracuje 

s klinickou logopedkou.  

 

Logopedická prevence v MŠ  

Vzhledem k tomu, že v posledních letech přibývá dětí, které mají opožděný či vadný vývoj řeči, 

rozhodla se naše MŠ zabývat se touto problematikou ve zvýšené míře a vytvořila podmínky k 

péči o děti s narušenou komunikační schopností.  

Mateřská škola se snaží přispět k rozvoji souvislého a artikulačně správného vyjadřování dětí 

tím, že formou jednoduchých logopedických chvilek, zakomponovaných do aktuálního 

týdenního vzdělávacího plánu třídy podporuje správné motorické a jazykové dovednosti dětí. Jde 

o různá dechová cvičení, cvičení na hybnost mluvidel, artikulační cvičení, rytmizační a sluchová 

cvičení, později cvičení pro rozvoj fonetického sluchu, vše formou hry.  

Tato cvičení jsou podle časových možností zařazována v průběhu dne tak, aby prevence nebyla 

„násilná“ a vhodně se prolínala i s pohybovým vyjadřováním řeči (protahování, cvičení, tanečky, 

apod.), u předškolních dětí pak i s grafomotorickými cvičeními. Logopedickou péči budou dětem 

poskytovat paní učitelky, které mají vzdělání logopedického asistenta. 

I přes veškerou tuto činnost učitelek v mateřské škole je však nutné si uvědomit, že jak při 

prevenci vad řeči, tak i při odstraňování nedostatků v řeči mají mít největší podíl na nápravě 

rodiče. 

 

Cíl logopedické prevence:  

 rozvoj jazykových dovedností u dětí s nerovnoměrným vývojem komunikačních schopností  

 předcházení poruchám komunikačních schopností  

 podpora správného řečového projevu  

 

Metody řečové podpory:  



                  Mateřská škola Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590, 289 22               

 

62 

 dechová a fonační cvičení  

 artikulační cvičení pro rozvoj motoriky mluvidel  

 procvičování – rozvoj fonematického sluchu  

 rytmizace s intermodalitním cvičením, zaměřené na koordinaci hrubé motoriky, jemné 

motoriky a grafomotoriky  

 intonační hry a cvičení zaměřené na ovládání intenzity, délky a výšky hlasu  

 napodobování zvuků zvířat, dopravních prostředků, věcí  

 vnímání zvukové shodnosti či rozdílnosti posledních slabik, tvoření a vyhledávání rýmů  

 hry se slovy – rozklad vět na slova, slova na slabiky 

 rozvoj porozumění řeči a souvislého vyjadřování se zaměřením na gramatickou stavbu 

jazyka  

 komentování zážitků, vedení rozhovorů, vyprávění, reprodukce  

 popis předmětů, obrázků, děje, situací, činností  

 

8.2. Tradiční akce školy  
 

 TVOŘIVÉ DÍLNY S RODIČI - různá témata a zaměření 

 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA  - na třídách s nadílkou 

 ZAČÁTEK ADVENTU V MŠ - vystoupení dětí z celé MŠ pod pergolou, akce pro rodiče 

 ZAČÁTEK ADVENTU VE MĚSTĚ – vystoupení nejstarších dětí na náměstí 

 VÁNOČNÍ POSEZENÍ - výroba vánoční dekorace (dárečku) + zpěv koled - akce pro děti  

 VÁNOČNÍ NADÍLKA - Ježíšek naděluje ve třídách 

 KONEC MASOPUSTU, KARNEVAL - celoškolská akce 

 PÁLENÍ ČARODĚJNIC + opékání špekáčků - celoškolská akce s rodiči 

 BESÍDKY KE SVÁTKU MATEK - akce tříd pro děti s rodiči 

 OSLAVA DNE DĚTÍ - soutěžní dopoledne - celoškolská akce 

 JARNÍ AKCE RODIČE A DĚTI - vycházka do přírody - šipkovaná  

 JARNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - pro předškoláky 

 ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY - akce rodiče a děti z celé školky se loučí s předškoláky 

 ŠKOLNÍ VÝLETY - celoškolská akce 

 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - pro rodiče a děti budoucích kamarádů 

Všechny uvedené akce se budou konat pouze, pokud to aktuální epidemiologická situace dovolí. 

 

8.3. Činnosti podporující rozvoj potřebných kompetencí  
 

Hledání rozdílů - stromy, květiny, 

děti … 

rozvoj zrakového vnímání, rozlišování, podpora 

soustředěnosti, rozvoj schopnosti postihnout detail 

 

Skládání rozstříhaných fotografií rozvoj zrakového vnímání, představivosti, pozornosti, 
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nebo obrázků, puzzle 

 

jemné motoriky, myšlení 

 

Hra co se na mě změnilo rozvoj zrakového vnímání, pozornosti, paměti 

 

Hra „Hmataná“, hmatové pytlíčky, 

atp. 

hmatové vnímání souvisí s rozvojem jemné motoriky a 

grafomotoriky, kterou budoucí školák bude potřebovat 

především k nácviku psaní 

 

Stavby z různých stavebnic a 

materiálů 

rozvoj zrakového vnímání, rozlišování, rozvoj jemné 

motoriky - úchop různých předmětů, rozvoj 

představivosti 

 

Jak šly fotografie, příběh za sebou 

(např. seřaď, jak to bylo…) 

 

rozvoj zrakového vnímání a pozornosti, časová 

posloupnost 

 

Hra „Levá - pravá“ (levou rukou se 

chyť za pravé koleno) 

 

vnímání vlastního těla, pravolevá orientace 

 

Hra „Co je vlevo a co je vpravo“  pravolevá orientace v prostoru 

 

Hra „Co se změnilo“ „Co je vpředu, 

vzadu, pod, nad…“ 

prostorová orientace - nahoře x dole, vepředu x vzadu, 

prostorové pojmy 

Slovní hry (např. vymyslet co 

nejvíce slov začínajících hláskou 

„D“) 

 

sluchové vnímání a rozlišování první hlásky ve slově, 

rozlišování první a poslední hlásky 

Hra „Kukačko zakukej“ sluchové vnímání v prostoru 

 

Hra na obchod rozvoj představivosti, rozlišování, paměti, finanční 

gramotnosti 

 

Porovnávání velikosti, barvy, počtu, 

tvaru 

Najdi větší menší 

 

rozvoj představivosti, pojmy větší - menší, barvy, 

předmatematická gramotnost 

 

Dlouhé vycházky, výlety… okysličování krve, mozku, plicních sklípků 

 

Rovnovážné hry posiluje se svalový aparát, správné držení těla 

 

Hra skákací panák, Tunel, „Strach“ rozvoj rovnováhy a hrubé motoriky, prostorové orientace 

 

třídění: ovoce - jablko, zvíře - pes, 

(co nepatří či patří do skupiny) 

rozvoj analytického a syntetického myšlení 

9. Minimální preventivní program  

V MŠ se provádí prevence sociálně patologických jevů (dále MPP - minimální preventivní 

program) v rámci programu prevence rizikového chování.  
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Cíle MPP: 

 rozvoj osobnosti dítěte (každý má svá práva, ale i povinnosti) 

 rozvoj a podpora zdravého životního stylu (jak chránit své zdraví, pitný režim otužování, 

sportovní a pohybové aktivity, pobyt venku, výlety, turistika, skladba jídelníčku) 

 poznávání hodnot věcí a lidské práce (poznávání různých řemesel, pracujeme a podílíme 

se na estetickém vzhledu prostředí školy) 

 podpora morálních hodnot (atmosféra pohody, kamarádství, tolerance, tvorba 

rovnocenných týmů ke spolupráci, tvorba třídních pravidel chování) 

 bezpečnost a ochrana zdraví (viz přehled poučení BOZ dětí) 

 

Témata MPP nejsou naplánovaná jako integrovaný blok na celý týden, či delší časové období. 

V třídních plánech se témata prevence prolínají s běžným výchovným procesem například na 

vycházkách či při stravování.  Děti v průběhu naplňování programu získají spoustu nových 

pozitivních zkušeností, znalostí a návyků. 

 

Aktivity 

 

výchova ke zdraví, podpora zdravého životního stylu  -  pitný 

režim, větrání, sportovní a pohybové aktivity, pobyt venku 

pravidelně 

v denním 

režimu 

účast pedagogických pracovníků na dalším vzdělávání a 

seminářích 

dle nabídky a 

možností 

tvorba třídních pravidel na začátku roku 

 

Spolupráce s rodiči 

 

seznámení rodičů se školním řádem, zdůraznění způsobu 

omlouvání 

při první 

schůzce 

pomoc při řešení konfliktních situací v rodině (nemoc, 

nezaměstnanost, rozvod, úmrtí apod.) 

dle potřeby 

vytvoření vhodných podmínek k přípravě do školy dle potřeby 

zapojení rodičů do dění školy pracovní dílny 

 

 

Spolupráce s  Policií  

 

besedy pro děti s pracovníkem Policie 1 x za rok 

ukázka práce Policie a Městské policie v terénu v terénu 2 x za rok 

 

 

Témata pro děti zařazená v rámci výchovně vzdělávacího procesu 

 

Umím říci ne - děti jsou vedeny k tomu, aby rozpoznaly a průběžně 
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nepodléhaly rizikovému chování  
 

Bezpečnost a ochrana zdraví - děti jsou seznamovány a 

upozorňovány na různá nebezpečí pomocí her a modelových 

situací dle ročního období, s možností úrazu při sportech  
 

průběžně 

Cestujeme - dopravní výchova, jak bezpečně přecházet silnici, 

jak se chovat na chodníku, kde se může a nesmí běhat, jezdit na 

kole apod.  
 

průběžně 

Všichni jsme kamarádi - máme se rádi, mezi námi není místo 

pro ubližování a násilí 
 

průběžně 

Dodržujme základní hygienické návyky 
 

pravidelně 

v denním režimu 

Výchova ke zdraví - naše tělo, péče o zdraví, zdravá výživa, 

zdravý životní styl 
 

průběžně 

Slabikář slušného chování - dodržování třídních pravidel, 

chování v různých situacích, ke starším, nemocným, atp. 
 

průběžně 
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10. Metody, zásady a formy práce 
 

Uplatňujeme tyto metody:  
 komunitní kruh 

 tvořivá dramatika 

 prožitkové učení 

 využití přirozených situací 

 řízené skupinové činnosti 

 řízené individuální činnosti 

 převládaní spontánní činnosti nad řízenými 

 

Při výběru činností se řídíme věkem a stupněm rozvoje dětí, jejich potřebami, zájmem a 

pedagogickým záměrem. Dbáme na kvalitu psychohygienických podmínek, dodržujeme 

pedagogické zásady, metodické postupy a tvůrčím způsobem uplatňujeme moderní metody a 

formy práce. Bereme v úvahu, že každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřeby a rozvíjet se 

svým tempem. 

Denní součástí naší pedagogické práce je tvořivá improvizace, pružné a citlivé reagování na 

okamžitou situaci, vnímáme celou osobnost dítěte a získáváme je ke spolupráci, předáváme nové 

poznatky a vedeme je k citovému prožívání bezprostředních vztahů k okolí.  

U každého dítěte hledáme vlastní vzdělávací postupy. Výsledkem musí být pohoda a prožitek 

dětí, jejich zaujetí pro činnost, radostné prožití pobytu u nás v mateřské škole.  

Při tvorbě třídních plánů využíváme a na naše podmínky přizpůsobujeme náměty z odborných i 

z dětských časopisů (např. Informatorium, www.předškoláci…) a z odborných publikací, 

především z nakladatelství Portál, Komenius,  Kafomet a další. 

 

Zásady naší pedagogické práce: 
 Prioritou je pro nás vždy zájem dítěte. 

 Hlavní činností dítěte je hra nebo činnost, při které získává poznatky a dovednosti. 

 Respektujeme specifiku předškolního vzdělávání. 

 Uplatňujeme individuální přístup k dítěti.  

 Aktivity spontánní a řízené jsou vzájemně provázané a vyvážené různorodou činností.  

 Důsledně provádíme evaluační analýzu obsahu, metod a forem denní nabídky činnosti 

dětí.  

 Sledujeme vývoj dítěte a jeho změny a pokroky zaznamenáváme.  

 Spolupracujeme s rodiči dětí. 

 

Upřednostňujeme tyto formy vzdělávání: 
 Prožitkové a kooperativní učení hrou, které je založeno na přímých zážitcích dítěte.  

 Upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání.  

 Aktivně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností.  

 Využíváme spontánních nápadů dětí, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu 

objevovat.  

 Uplatňujeme situační učení, spontánní sociální učení a didakticky cílenou činnost. 

 

Uskutečňují se během celého dne ve všech činnostech a situacích, které se v MŠ naskytnou.  

Jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit, řízených činností 

v menších či větších skupinách nebo individuálně, vycházejí z dětské volby, z dětské zvídavosti 
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a potřeby objevovat. Toto zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, 

prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Snažíme se omezovat 

předávání hotových poznatků a slovních poučení. Jsme si vědomi, že se dítě rozvíjí a učí na 

základě vlastní aktivity (činnostmi, kterými se ze své vůle a svého zájmu zabývá). 

 

Většina činností bude obsahovat prvky hry a tvořivosti. Mezi oblíbené formy naplňující záměry 

vzdělávání bude patřit množství aktivit – plavecký výcvik, výlety, společné akce rodičů a dětí, 

škola v přírodě, apod., které budeme organizovat v průběhu celého roku. Vzdělávání bude 

probíhat cílevědomě, promyšleně a plánovitě. 

 

11. Evaluace  

11.1. Úvod 
 

 EVALUACE – průběžné vyhodnocování 

 HODNOCENÍ – popis stavu, jak to je, shrnutí, finální verdikt 

 

EVALUACE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 průběžně podle potřeby na pedagogických radách (nejméně 2 × za školní rok) 

 vyhodnocování třídních kurikul a řešení problémů, které z toho vyplývají pro třídu i 

pro školu (výměna zkušeností, radit se o jednotlivých dětech apod.) 

 diskuze, ankety, zjišťování názorů a postoje partnerů (rodiče, obec, ZŠ) 

 vyhodnocování přibližování se cílovým kompetencím dítěte (podle kapitoly 4.2.1.) 

 

Účastníci:  

ředitelka, učitelky, zaměstnanci, rodiče, představitelé zřizovatele, ČŠI 

 

Zdroje použitelné pro evaluaci: 

 Záznamy o dětech 

 záznamy o hospitační činnosti ředitelky 

 záznamy evaluace a autoevaluace 

 zpětná vazba rodičů, zájem rodičů o dění ve škole 

 analýza uplynulého roku (Vlastní hodnocení) 

 zpráva ČŠI 

 

EVALUACE TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 vyhodnocování provádí obě učitelky průběžně při realizaci (sledují projevy chování, 

výpovědi a výtvory dětí) 

 sledování a vyhodnocování pomocí ukazatelů evaluace po ukončení každé plánované 

etapy  

 přijímání námětů a hodnocení rodičů, ostatních pracovníků školy 

 

Účastníci vyhodnocení:  

učitelky, zaměstnanci, rodiče, děti 

 

Zdroje použitelné pro evaluaci: 

 Záznamy o dětech (diagnostika dítěte, portfolia dětí) 
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 záznamy o hospitační činnosti ředitelky 

 záznamy evaluace a autoevaluace 

 zpětná vazba rodičů, zájem rodičů o dění ve škole 

 analýza uplynulého roku (Vlastní hodnocení) 

 

EVALUACE VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ 

 pedagog hodnotí především svoji práci, zvolené metody, formy, prostředky s ohledem na 

reakce dětí, na to, jestli děti zvolenými činnostmi zaujal, jestli pro ně byla činnost 

přínosem apod. 

 učitelky nesrovnávají dítě s „normou“, ale mapují, co dítěti jde, v čem je úspěšné, popř. 

odhalují talent 

 učitelky zjišťují, co činí dítěti problémy, v čem jsou nedostatky a z toho všeho pak 

vyvozují závěry pro svoji práci s tím konkrétním dítětem 

 učitelky sledují rozvoj a osobní vzdělávací pokroky u každého dítěte zvlášť, důležité 

informace a pokroky ve vývoji dítěte pak průběžně zapisují do Záznamů o dětech, které 

slouží k orientaci učitelky a k další individuální práci (2 – 3x ročně). Z těchto záznamů se 

pak vychází při rozhovorech s rodiči, návrzích na vyšetření např. pedagogicko-

psychologickou poradnou při uvažovaném odkladu školní docházky, doporučeních 

rodičům k návštěvě určitého odborníka, atd. 

 

Účastníci:  

učitelky, zaměstnanci, rodiče, děti 

 

Zdroje použitelné pro evaluaci: 

 Záznamy o dětech (diagnostika dítěte, portfolia dětí) 

 záznamy o hospitační činnosti ředitelky 

 záznamy evaluace a autoevaluace 

 zpětná vazba rodičů, zájem rodičů o dění ve škole 

 analýza uplynulého roku (Vlastní hodnocení školy) 

 zpráva ČŠI 

 

EVALUACE PRÁCE PEDAGOGŮ 

 ředitelka a zástupce ředitelky kontrolují a hodnotí práci pedagogů při hospitacích, při 

orientačních a náhodných vstupech, práce učitelek je vyhodnocována ústně při 

orientačních vstupech, při pohospitačních rozhovorech, výsledky výchovné práce jsou 

hodnoceny na pedagogických radách 

 z výsledků kontrol vyvozují závěry vedoucí k optimalizaci a zkvalitňování práce školy, 

(např. úprava programu, projektu, přehodnocení cílů, organizace, metod, forem, 

vzdělávání dětí, podmínek personálních i věcných apod.) 

 učitelky provádějí vzájemné hospitace, které pak vyhodnocují na radách  

 nebereme hospitaci pouze jako kontrolní činnost posuzující odbornost učitelky, ale 

současně jako společné hledání optimální cesty k naplňování cílů efektivního 

předškolního vzdělávání 

 

Účastníci:  

učitelky, ředitelka, zástupce ředitelky 

 

Zdroje použitelné pro evaluaci: 

 Záznamy o dětech (diagnostika dítěte, portfolia dětí) 

 záznamy o hospitační činnosti  
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 záznamy evaluace a autoevaluace 

 zpětná vazba rodičů, zájem rodičů o dění ve škole 

 analýza uplynulého roku (Vlastní hodnocení školy) 

 

11.2 Tabulka – co, jak, kdo, jak často  
 
CO JAK KDO JAK 

ČASTO 
TVP 

 

1) Analýza učitelek učitelky na 

třídě 

průběžně 

 

2) Záznam evaluace integrovaných bloků a 

témat  

učitelky na 

třídě 

1x týdně 

3) Rozhovory, e-maily, společná setkání 

 

rodiče průběžně 

ŠVP 

 

1) Analýza učitelek a nepedag. pracovnic učitelky + 

provozní 

zaměstnanci 

1 – 2 x ročně 

na poradách 

 

2) Evaluace ŠVP  učitelky 1 x ročně 

 

3) Evaluace podmínek - učitelek  učitelky  1 x ročně 

 

4) Evaluace podmínek - provoz. zaměstnanců provozní 

zaměstnanci 

1 x ročně 

 

5) Pololetní a závěrečné hodnocení třídy  učitelky 2 x ročně 

 

6) Ankety, diskuze, zprávy rodiče, obec  průběžně 

 

EVALUACE 

DĚTÍ 

1) Analýza učitelek  

 

učitelky ve 

třídě 

průběžně 

2) Charakteristika třídy (evaluační kritéria)  učitelky ve 

třídě 

1 x ročně 

 

3) Záznam o dítěti - Diagnostika  učitelky ve 

třídě 

2 x ročně 

4) Portfolio dítěte učitelky, 

rodiče, děti 

průběžně 

 

5) Spolupráce s rodiči  učitelky ve 

třídě 

průběžně 

6) Rozhovory s rodiči  učitelka, 

ředitelka, 

průběžně, 

na setkáních 

 

7) Rozvojový program pro psychický vývoj 

dětí s odloženou školní docházkou            

učitelky ve 

třídě 

2 x ročně 

AUTO-

EVALUACE 

 

1) Autoevaluační dotazník učitelek 

 

učitelky 1 x ročně 

 

2) Autoevaluační dotazník provoz. zam. 

 

provozní 

zaměstnanci 

1 x ročně 
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3) Vzájemné hospitace učitelek učitelky 1 x ročně 

 

4) Hospitace ředitelky a zástupkyně ředitelky 

 u učitelek 

ředitelka, 

zástupkyně 

průběžně 

12. Řízení mateřské školy 
 Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků školy jsou jasně vymezeny zákoníkem 

práce, pracovním řádem, organizačním řádem, vnitřními předpisy, pracovními náplněmi pro 

jednotlivé pracovníky. Všechny tyto dokumenty jsou veřejně přístupné v prostorách školy 

nebo k nahlédnutí v ředitelně školy. 

 Informační systém školy je realizován prostřednictvím pedagogických rad a porad. 

 Pedagogické rady a provozní porady se konají dle aktuálních potřeb. 

 Informace pro rodiče jsou předávány na třídních schůzkách, individuálními rozhovory, 

prostřednictvím informačních tabulí nebo webových stránek školy. 

 Řízení školy se spoluúčastní všechny pracovnice, mají možnost vyjádřit svůj názor k řešení 

problémů na pedagogických radách a provozních poradách nebo přímým jednáním 

s ředitelkou školy. 

 Na jednotlivých pracovištích mají dostatek pravomocí i prostoru pro vlastní iniciativu (např.: 

vedoucí ŠJ v zodpovědnosti za organizaci ŠJ včetně vedení a návrhů na odměňování lidí a 

nákupů drobného materiálu, učitelky v uspořádání interiéru tříd a výzdobě školy, realizaci 

vlastních nápadů apod.) 

 Ředitelka i vedoucí pracovnice vyhodnocují práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance 

motivují a podporují jejich vzájemnou spolupráci; podporují a motivují spoluúčast všech 

členů týmů na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. 

 Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spoluúčasti rodiče. Plánování pedagogické práce 

a chodu mateřské školy je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětné vazby. 

Školní vzdělávací program je zpracován za spoluúčasti pedagogického sboru. 

 Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou 

smysluplné a užitečné, z jejich výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. 

 Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, se 

všemi základními školami v Lysé nad Labem, se Základní uměleckou školou, Městskou 

policií, Domovem Na Zámku, s místními hasiči, Policií ČR. 

 Při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémech dětí škola spolupracuje 

s odborníky poskytujícími pomoc ŠPZ (PPP, SPC). 

 

Organizační řád školy vymezuje jasná pravidla a kompetence zaměstnanců. Velký důraz je 

kladen na týmovou práci a vzájemnou spolupráci. Tvorba ŠVP je výsledkem práce celého týmu 

školy. Různé evaluační nástroje nám pomáhají zdokonalovat náš vzdělávací program. 

Ředitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně hodnotí jednotlivé dílčí úspěchy a 

motivuje zaměstnance ke kvalitě vykonávané práce. Ve škole je zaveden funkční informační 

systém. Důležité informace jsou předávány okamžitě, ostatní záležitosti řešíme na provozních a 

pedagogických poradách konaných dle potřeby. 

Záměry: 

 Vnímat týmovou práci jako nezbytnou podmínku pro naplnění cílů RVP. 

 Vést všechny pracovníky k uvědomění si myšlenky, že o tom jak se dítě bude cítit 

v MŠ, rozhodují vztahy všech, kteří se na jeho vzdělávání podílejí. 
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13. Spolupráce s dalšími subjekty  
 

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, se 

všemi základními školami v Lysé nad Labem, se Základní uměleckou školou F. A. Šporka 

v Lysé nad Labem, s divadly, Policií Nymburk, Městským muzeem, hasiči, knihovnou, 

Domovem Na Zámku, s rodiči… 

1. Spolupráce se zřizovatelem  

 Účast dětí na akcích pořádaných městským úřadem, vítání občánků – kulturní program, 

program na Rozsvěcení stromu ve městě, výstavy prací dětí, apod. 
 Účast zástupců zřizovatele na akcích pořádaných školou 

 Spolupráce při zkvalitňování a modernizaci mateřské školy a při vytváření vhodných 

podmínek pro výchovnou práci. 

2. Spolupráce se základní školou 

 Návštěva předškoláků v 1. třídách obou základních  škol - pracovní dílny, návštěva 

tělocvičny, školní družiny 

 Konzultace s učitelkami a ředitelkou ZŠ o úrovni, vyspělosti a adaptabilitě dětí, které 

přišly do ZŠ z naší mateřské školy, připravenost na školu  

 Mikulášská nadílka v MŠ  

  Schůzky pro rodiče budoucích školáků s učitelkami ZŠ o formách výuky na jednotlivých 

školách 

 Účast dětí MŠ na akcích ZŠ, Den otevřených dveří apod. 

 

Umožňujeme dětem opakovanou návštěvu budov ZŠ a snažíme se tak docílit klidného 

přechodu mezi mateřskou a základní školou bez obav a stresu. 

3. Spolupráce se základní uměleckou školou  

 Pomoc při organizaci výběrů talentů do výtvarného, hudebního a pohybového oboru. 

 Zhlédnutí vystoupení žáků ZUŠ (kulturní představení). 

4. Spolupráce s Výstavištěm 

 Vystoupení dětí  - doprovodný program na Vánočních trzích 

  Návštěvy výstav Náš chov, Kůň, Myslivost, apod. 

5. Spolupráce s  policií 

 Návštěvy a besedy v rámci minimálního preventivního programu. 

6. Spolupráce s Domovem Na Zámku 

 Vystoupení dětí pro seniory, setkání generací, výrobky dětí pro seniory Vánoce, 

Velikonoce. 
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7. Spolupráce s hasiči 

 Besedy a ukázky práce – možnost osahat si vše pěkně zblízka. 

8. Spolupráce s knihovnou 

 Návštěvy knihovny, konkrétně dětského oddělení s výkladem a připraveným programem 

pro děti. 

9. Spolupráce s divadly 

 Objednáváme divadelní představení přímo do MŠ (loutková, maňásková, hraná, hudební, 

kouzelníci, atd.)  
 Návštěva divadla v Praze - Divadla v Mladé Boleslavi, Nymburce, Horních Počernicích. 

 

 

14. Spoluúčast rodičů  

 Spolupráce s rodiči je pro nás velice důležitá, protože MŠ je zařízení, které doplňuje výchovu 

v rodině. 

 Umožňujeme rodičům, aby se zapojovali do výchovného procesu, povzbuzujeme je, aby 

pomáhali rozvíjet myšlenky a praktiky ŠVP. 

 Každodenním kontaktem nabízíme rodičům poradenský servis v oblasti výchovy a snažíme 

se o navázání oboustranné důvěry.  

 Učitelky pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o individuálních pokrocích 

v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání.  

 Rodiče jsou o dění v MŠ denně informováni na nástěnkách, plánujeme rodičovské schůzky, 

besídky a posezení, aktualizujeme naše webové stránky. 

 

Plán jednotlivých akcí pro školní rok má přibližně tuto náplň: 

 

 schůzky pro rodiče 

 besídky a školní slavnosti 

 příprava, zajištění a organizace svátků a oslav pro děti 

 společná výzdoba interiéru mateřské školy, výrobky dětí a rodičů u příležitosti různých 

svátků 

 

Schůzky s rodiči proběhnou 4 x za rok: 

 

1. úvodní – školní řád, organizace života v MŠ, akce MŠ, úplata… 

2. pro rodiče starších předškoláků – před zápisem do základní školy s přednáškou o 

školní zralosti 

3. před školou v přírodě pro předškolní děti 

4. pro rodiče nově přijatých dětí 

 

Naši prioritou je: 
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 Sledovat konkrétní potřeby jednotlivých dětí, respektive rodin, snažit se jim 

porozumět a vyhovět. 

 Získat důvěru rodičů individuálními rozhovory o dětech, osobní přítomností při 

výchovných činnostech, informativními nástěnkami o chodu MŠ. 

 Chránit soukromí rodiny, zachovávat patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních 

záležitostech. 

 Umožnit rodičům podílet se na akcích naší mateřské školy. Konzultovat s nimi 

nápady a připomínky. Vtáhnou více rodiče do života naší MŠ i prostřednictvím e-

mailu a www stránek (pochvaly, připomínky, dotazníky). 

 Zorganizovat několik akcí ročně pro rodiče s dětmi. 

 Podporovat rodinnou výchovu a pomáhat rodičům v péči o jejich dítě. 

 Poskytnout rodičům odbornou poradenskou činnost, společná setkání. 

 Rodičům je na nástěnce k dispozici Školní vzdělávací program. 

 

 

Záměry: 

 

 Hledat nové formy spolupráce s rodinou 

 Vytvářet cestu důvěry a vzájemné spolupráce 

 V případě zájmu zajistit prostor pro individuální konzultace o pokrocích dětí 

 Organizování společných akcí 

 

 

15. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí 

15.1 Bezpečnostní opatření při pobytu dětí v mateřské škole 
 

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, § 5: učitelka zodpovídá za bezpečnost dětí 

v mateřské škole od doby jejich převzetí od zákonného zástupce až do doby jejich předání 

zákonným zástupcům nebo pověřené osobě. Dítě lze předat pověřené osobě pouze na základě 

písemného pověření. 

 

Pobyt dětí v uzavřených prostorách MŠ 

 

Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od 

rodičů, pověřené osoby, nebo jiného pedagoga školy, do doby jejich předání rodičům nebo 

pověřeným osobám nebo jinému pedagogovi. 

 při hře dětí ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům 

 nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky 

 nesmí odejít od dětí! Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice MŠ! 

 nesmí dát dětem bez náležitého dohledu nůžky, štětce, tužky či jiné ostré předměty a špičaté 

pomůcky, dále drobné korálky, stavebnicové tvary, které by mohly děti strčit do nosu či ucha 

 při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí, pozor na případné 

nebezpečí a zajišťuje případnou pomoc, při cvičení bývá vždy na nejrizikovějším místě, před 

zahájením cvičení musí zkontrolovat, zda je tělocvičné nářadí v pořádku 

 při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí 

 při převlékání v šatnách vykonává učitelka stálý dozor, sama se obléká, až když jsou děti 

připraveny na pobyt venku - neprodlužuje zbytečně pobyt připravených dětí v šatnách 

 při rozcházení dětí domů věnuje učitelka zvýšenou péči úpravě a čistotě dětí 
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 dítě předává rodičům či pověřené osobě (pouze na základě písemného pověření rodičů) 

 učitelka má neustále přehled o všech dětech, za které zodpovídá, průběžně kontroluje jejich 

počet 

 učitelka průběžně kontroluje všechny prostory, ve kterých se děti pohybují (třída, herna, 

sociální zařízení, šatna) 

 učitelka neponechává děti ve výše uvedených prostorách bez dozoru 

 při přesunech dětí na zájmové a jiné aktivity děti vždy doprovází učitelka nebo pověřená 

osoba 

 

Pobyt venku je realizován: 

 pobytem na školní zahradě   

 vycházkami 

 turistickými výlety 

 

Pobyt dětí na školní zahradě: 

 učitelka věnuje trvale pozornost dětem 

 učitelky z různých tříd nejsou při zajišťování dozoru na zahradě na společném místě 

 učitelka má v každém okamžiku přehled o všech dětech, průběžně kontroluje počet dětí, 

při velkém rozptylu dětí zajistí učitelky bezpečnost dětí ze dvou různých míst  

 učitelka zajišťuje bezpečnost dětí při hrách na zahradním nářadí 

 

Pobyt mimo areál mateřské školy: 

 při pobytu dětí mimo území MŠ odpovídá jeden pedagogický pracovník za bezpečnost 

dětí nejvýše: 

o 20 dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých  

o 15 dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 děti od dvou do tří let 

o 12 dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 postižené děti nebo 1 postižené dítě a 1 dítě 

od dvou do tří let  

 učitelky mají trvale povoleny vycházky s dětmi po území města 

 vycházky a turistické výlety mimo toto území budou předem oznámeny vedení školy 

 při vycházce chodí vždy jedna učitelka na začátku zástupu a druhá učitelka na konci 

zástupu dětí. Při vycházce s jednou učitelkou (max. 20 dětí) učitelka průběžně kontroluje 

celý zástup dětí 

 při přecházení vozovky má přednost označený přechod pro chodce. Na neoznačených 

místech lze přecházet pouze výjimečně, a to v případě, že v přiměřené blízkosti není 

označený přechod pro chodce 

 při přecházení na neoznačeném místě používá učitelka dopravní terčík  

 při volném pohybu dětí na vhodném místě učitelka kontroluje prostor z hlediska 

bezpečnosti a trvale předchází možnosti úrazu dětí 

 při pobytu dětí mimo areál MŠ učitelka průběžně kontroluje počet dětí a má o dětech 

stálý přehled 

 při příchodu dětí z pobytu venku neponechává učitelka děti bez dozoru v šatně, je 

přítomna v šatně do odchodu posledního dítěte ve třídě 

 

Opatření při sportovních akcích a výletech: 

 ředitelka školy rozhoduje na základě náročnosti akce a počtu dětí o určení další způsobilé 

osoby k zajištění bezpečnosti dětí 

 ředitelka školy stanoví hlavního vedoucího akce, který je povinen poučit děti o zvláštních 

situacích, o pravidlech jednání v těchto situacích 
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 při plaveckém výcviku zajistí zvýšený dozor nad dětmi a jejich bezpečnosti při jízdě 

autobusem tam i zpět, přechod do budov bazénu i z ní, při převlékání dětí až do předání 

dětí plavčíkovi. V době, kdy děti jsou v péči plavčíka, zajišťuje dozor mimo bazén 

(doprovod na WC, přechod mezi bazény apod.,…). Dozor zajišťují vždy učitelky, které 

jsou celou dobu přítomny u bazénu. 

 

Odchod dětí z mateřské školy: 

 učitelka předává dítě vždy osobně rodičům nebo pověřené osobě 

 nezletilí sourozenci a pověřené osoby jsou vždy uvedeny na písemném formuláři, který 

vyplní rodiče dítěte 

 při spojování dětí v odpoledních hodinách předává učitelka svěřené děti učitelce koncové 

služby - ústně sdělí počet předávajících dětí nejlépe i jmenovitý seznam   

 před odchodem ze třídy nebo zahrady na konci pracovní doby učitelka vždy zkontroluje 

všechny prostory, ve kterých se děti pohybovaly a ujistí se o odchodu všech dětí, za které 

zodpovídá 

 

Opatření při úrazu: 

 všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úrazu 

 v případě potřeby zavolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz 

zraněného do zdravotnického zařízení 

 zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte 

 každý i drobný úraz bude zaznamenán do knihy úrazů  

 u úrazů, kde bylo nutné ošetření lékaře, vyplní učitelka - Záznam o úraze 

 

Děti v mateřské škole jsou pravidelně poučovány o bezpečném chování. 

Poučení je vždy zaznamenáno červeně v Přehledu výchovné práce v třídní 

knize. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


