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1. Identifikační údaje o škole 

 

1.1Předkladatel 

Škola: Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146 

 

Adresa: Mateřská škola, Na Biřicce 1263, 500 08 Hradec Králové 

Ředitel školy: Mgr. Petr Cvrček 

Telefon: 495 264 679 

E-mail: msbiricka@seznam.cz 

Web: www.zsnovyhk.cz 

 

 

Rozhodnutím Zastupitelstva města Hradce Králové ze dne 29. 10. 2002 se MŠ Na Biřičce stala od 

1. ledna 2003 součástí Základní školy, Nový Hradec Králové, Pešinova 146 

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146 

Sídlo organizace: 500 08 Hradec Králové, Pešinova 146 

IČO: 69172480 

 

 

Součásti organizace (odloučená pracoviště): 

Školní družina při základní škole 

Školní jídelna 

Mateřská škola, Hradec Králové, Na Biřičce 1263 

 

 

1.2  Zřizovatel školy 

Magistrát města Hradec Králové, třída Československé armády 408 

502 10 Hradec Králové 

telefon: 495 707 111 

 

 

Název školního vzdělávacího programu: 

„ Kamarádi přírody“ 

Zpracovatel ŠVP: kolektiv pedagogů mateřské školy 

ŠVP byl projednán a schválen na pedagogické radě dne: 29. 08. 2018  

Platnost dokumentu: od 01. 09. 2018 

 

 

2. Charakteristika školy 

 

2.1 Stručná charakteristika školy - velikost, materiální vybavení 

Mateřská škola byla zřízena přestavbou místního hostince v roce 1960. Byla jednotřídní a 

navštěvovalo ji 34 dětí. V roce 1976 - 77 došlo k velké adaptaci. Přistavením jednoho patra byla 

rozšířena na dvoutřídní. Od roku 1960 je vedena pamětní kniha, kde jsou každoročně 

zaznamenávány údaje týkající se života v MŠ. 

Mateřská škola Na Biřicce je umístěna na okraji města v těsném sousedství lesa a v blízkosti 

rybníka Biřička. V přízemí je šatna pro obě třídy, první třída, jídelna, výdejna jídla, umývárna pro 

první třídu a ředitelna. V prvním poschodí je umístěna druhá třída pro starší děti a sociální zařízení. 
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Součástí MŠ je zahrada o rozloze 510 m2 s pískovištěm, skluzavkou, dřevěným domečkem a 

didaktickými panely s ekologickou tématikou. Uvedené panely slouží k edukační činnosti dětí a 

k přírodovědné osvětě mezi rodiči či návštěvníky MŠ. Podstatná je spolupráce mezi oběma 

skupinami. 

Škola má 2 třídy v celodenním provozu. Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.30 hodin. 

Na škole je prováděn v měsíci květnu zápis. Děti jsou přijímány ředitelem školy dle stanovených 

kritérií.  

Kapacita MŠ je 54 dětí. Děti jsou rozděleny do dvou tříd zpravidla podle věku. 

V 1. třídě je zapsáno 27 dětí. Ve 2. třídě je zapsáno 27 dětí. 

Charakteristika tříd je každoročně upravena dle stavu k 30. září v příloze ŠVP. 

Strava se dováží ze školní jídelny při ZŠ Nový Hradec Králové. 

 

 

2.2  Zaměstnanci MŠ 

Ve škole pracují 4 kvalifikované učitelky na 100% úvazek. Dále v MŠ pracují 2 provozní 

pracovnice. 

Pedagogický sbor pracuje jako tým. Učitelky se pravidelně vzdělávají – navštěvují vzdělávací 

programy pedagogického centra, studují odborné časopisy a knihy.  

 

 

 

3.  Podmínky a organizace vzdělávání 

 

3.1. Věcné podmínky 

Mateřská škola má dostatečně velké třídy, které vyhovují skupinovým i individuálním činnostem 

dětí a každým rokem dochází k vylepšování prostředí a zařízení. Každá třída se skládá z prostoru, 

kde jsou umístěny stolečky a z prostoru herny, kde je položen koberec. Ve školním roce 2007/08 

došlo k rozsáhlé rekonstrukci. Došlo k úplné rekonstrukci stropu mezi 1 a 2 třídou, výměně topných 

těles, vymalování celé budovy, položení nových koberců. Ve druhé třídě došlo k rekonstrukci 

umývárny. V celé budově byla vyměněna stará okna za nová – plastová, došlo k rekonstrukci 

vstupní chodby včetně vchodových dveří a úklidové skříně. 

 Na zahradě bylo vybudováno nové pískoviště. 

Vybavení pomůckami a hračkami je průběžně doplňováno a obnovováno. Hračky a pomůcky jsou 

umístěny v policích a skříňkách, které jsou dětem dostupné a děti si je mohou samostatně brát a 

ukládat. Knihovny v obou třídách jsou v rámci čtenářské gramotnosti bohatě zásobeny novými 

knihami.  

V šatně, na chodbě i ve třídách jsou pravidelně vystavovány výtvarné práce dětí. 

Z bezpečnostních důvodů je přístup do prostor mateřské školy opatřen venkovním kamerovým 

systémem. Všechny venkovní i vnitřní prostory jsou pravidelně kontrolovány z hlediska 

bezpečnostních a hygienických norem dle platných předpisů.  

Ve sklepních prostorách se nachází kotelna na plynové vytápění. 

 

Záměr: 

 Rozšířit nabídku přírodních prvků na školní zahradě 

 Výměna nábytku ve druhé třídě 

 Výměna nábytku v ředitelně 
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3.2.  Životospráva 

Děti dostávají plnohodnotnou a vyváženou stravu ze školní jídelny při ZŠ NHK. Mezi podáváním 

jednotlivých pokrmů jsou dodržovány vhodné intervaly. Denně děti dostávají ovoce, zeleninu, 

mléčné výrobky. S jídelníčkem se rodiče mohou seznámit na nástěnce ve vstupní hale mateřské 

školy a na webových stránkách. Děti do jídla nenutíme, vybízíme je však alespoň k ochutnání. 

Během celého dne je zajištěn pitný režim v podobě čisté vody, čajů či šťáv, jsou na přístupném 

místě. Každé dítě má hrneček se svou fotografií, který je po použití umyt v profi myčce. 

Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, mají dostatek volného pohybu jak v prostorách 

mateřské školy, tak venku. Denní program může být přizpůsoben potřebám dětí a aktuální situaci. 

Snažíme se didakticky zacílenou činnost přesouvat ven do přírody, avšak v závislosti na 

klimatických podmínkách a kvalitě ovzduší. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, ke kterému 

patří otužování, tedy správná volba vhodného oblečení k pobytu venku či ve vnitřních prostorách 

mateřské školy. Budova je pravidelně popřípadě dle potřeby větrána. 

Do denního režimu zařazujeme každodenní ranní cvičení. Děti vedeme ke správnému držení těla, 

procvičujeme klenbu nohy, správné dýchání.  

Vedeme děti k samostatnosti a spolupráci při přípravě pomůcek, stolování, organizaci her, úklidu, 

sebeobsluze.  

 

Záměr: 

 Podporovat pohybové aktivity nejen ve třídě, ale také venku na školní zahradě 

 Zajistit samostatnou přípravu svačin především u dětí druhé třídy 

 

 

3.3.  Psychosociální podmínky 

Nově příchozí děti mají možnost se spolu s rodiči postupně adaptovat na nové prostředí. Všechny 

děti mají rovnocenné postavení. Učitelky respektují potřeby dětí a neúměrně je nezatěžují. Jednají 

s dětmi nenásilně, přirozeně a citlivě, navozují pohodovou a klidnou atmosféru. Děti nejsou 

neúměrně zatěžovány. 

Hra patří k hlavním činnostem dětí ať už v podobě spontánní či řízené. Na spontánní hru mají 

dostatek času, stejně tak na její dokončení. Každé dítě má právo nabídnutou hru odmítnout.  

Vztahy mezi dospělými i dětmi jsou tolerantní, ohleduplné a zdvořilé. Mají u nás rovnocenné 

postavení, nikdo není zvýhodňován či znevýhodňován. Nepřipouštíme projevy nerovnosti, 

podceňování či zesměšňování. Všichni se ve školce cítí dobře, spokojeně a bezpečně. 

Děti vedeme k podporujícím a sympatizujícím postojům. Projevem je přímá, vstřícná a empatická 

komunikace s dítětem. Nepodporujeme nezdravou soutěživost u dětí ani komunikaci, která je dítěti 

nepříjemná.  

Dodržování předem stanovených pravidel je nedílnou součástí každého dne v mateřské škole. 

Zajišťují nám bezpečnost a psychickou pohodu, usnadňují naše soužití ve třídě.  

V přístupu k dětem uplatňujeme uznání a pozitivní motivaci. 

 

Pravidla chování dětí: 

 Všichni tu jsme kamarádi 

 Umíme pozdravit, poprosit, poděkovat, požádat o pomoc, pomoci druhým 

 Mluví vždy jen jeden 

 Nasloucháme kamarádům 

 Uklízíme hračky zpět na své místo 

 Chodíme pomalu namísto běhání 

 Nebereme a neničíme cizí věci, hračky 

 Neopouštíme třídu bez dovolení paní učitelky 
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Záměr: 

 Hledat vhodné způsoby pedagogického vedení, metody, formy práce 

 Využívat zpětné vazby při dalším plánování – hodnocení učitelky či dětí – hodnotící kruh 

 Spolupráce dětí s ostatními, schopnost domluvit se, přizpůsobit se 

 Zvnitřnění předem dohodnutých pravidel  

 

3.4.  Organizace 

Režim dne je dostatečně flexibilní a reaguje na individuální možnosti dětí, jejich potřeby a zájmy. 

Poskytuje dostatek prostoru pro aktivity spontánní či řízené, které jsou vyvážené. Umožňuje sladit 

potřeby svobody a řádu a vytvořit dětem citlivou a radostnou atmosféru po celý den. Děti mají 

možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se tak společných činností, pokud to není 

v jejich zájmu. Doporučované počty dětí ve třídách nepřekračujeme. 

Časové rozvržení je pouze orientační, neměnné jsou pouze časy podávání jídla. Provoz mateřské 

školy je stanoven na dobu od 6:30 hod. do 16:30 hod. 

 

Organizace dne v MŠ - 1. třída BROUČCI 

 

  6:30 –   8:30   scházení dětí – adaptace, ranní hry a činnosti dle volby a přání dětí 

didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách a     

individuálně 

úklid  

komunitní kruh 

  8:30 –   9:00   ranní cvičení, hygiena, svačina 

  9:00 –   9:30   řízené činnosti 

  9:30 – 11:30   pobyt venku, hygiena 

11:30 – 12:00   oběd 

12:00 – 14:05   hygiena, četba, odpočinek 

14:05 – 14:30   hygiena, svačina 

14:30 – 16:30   odpolední zájmové činnosti (hry + dle zájmu dětí pokračování didakticky  

                         cílených činností) 

 

Organizace dne v MŠ - 2. třída SLUNÍČKA 

 

6:30 –    8:40   scházení dětí – adaptace, ranní hry a činnosti dle volby a přání dětí 

 didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách a   

individuálně 

 úklid  

 komunitní kruh 

  8:40 –  9:10   ranní cvičení, hygiena, svačina 

  9:10 –  9:40   řízené činnosti, práce v centrech aktivit 

  9:40 – 11:40  pobyt venku 

11:40 – 12:30  hygiena, oběd 

12:30 – 14:05  hygiena, četba, odpočinek - náhradní nespavý program, příprava do ZŠ 

14:05 – 14:20  hygiena, svačina 

14:20 – 16:30  odpolední zájmové činnosti (hry + dle zájmu dětí pokračování didakticky 

                           cílených činností) 

V průběhu týdne jsou citlivě zařazeny nadstandardní a rozšířené činnosti a příležitostné akce školy. 

Při spojování tříd je dbáno na to, aby nebyly překračovány limity dětí na třídu a na dodržování 

hygienických předpisu. 
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Záměr: 

 Realizovat zdravotní cvičení , dbát při tom na správné provádění cviků u jednotlivých dětí 

 Zaměřit se na. Pozorování dětí – portfolia, individuální práce 

 Využívat vzájemné hospitace, zkušenosti pro další práci 

 

3.5.  Řízení mateřské školy 

Mateřská škola je součástí ZŠ NHK. Zástupkyně ředitele pro MŠ projednává záležitosti mateřské 

školy s ředitelem základní školy: 

1. V oblasti pedagogicko-organizační zodpovídá za organizaci provozu mateřské školy, za 

kvalitu práce pracovníků školy, za povinnou dokumentaci školy, organizuje zápis dětí 

k předškolnímu vzdělávání. 

2. Ve vztahu k rodičům projednává se zákonným zástupcem docházku dítěte, úplatu za 

předškolní vzdělávání, poskytuje informační servis. 

3. S ředitelem školy projednává finanční a materiální zabezpečení mateřské školy (rozpočet, 

čerpání finančních prostředku, objednávky, inventarizace, návrhy na opravy a údržbu). 

Všichni zaměstnanci mají jasně vymezené povinnosti, úkoly, kompetence, které jsou vymezeny 

v náplních práce. Všichni zaměstnanci vytváření důvěrné a tolerantní prostředí. Hlavním znakem je 

cílevědomý přístup, který je založen na spoluúčasti, sdílených vizí a cílů. Veškeré záležitosti 

týkající se mateřské školy jsou projednávány na pedagogických a provozních radách. Mateřská 

škola zároveň vyzívá ke spolupráci rodiče, spolupracuje se zřizovatelem, ZŠ, dalšími mateřskými 

školami a institucemi, městskou knihovnou, popřípadě s příslušnými odborníky. 

 

Záměr: 

 Častěji aktualizovat webové stránky 

 Více rozvíjet spolupráci mateřské školy s rodiči, se zřizovatelem, místními spolky. 

 

3.6. Personální a pedagogické zajištění 

Vzdělávání dětí v Mateřské škole, Na Biřičce 1263, 500 08 Hradec Králové, zajišťují 4 učitelky, 

včetně vedoucí učitelky. Všechny pedagogické pracovnice splňují podmínky kvalifikace podle 

platných předpisů. Účastní se DVPP podle plánu, potřeb školy a jejich zaměření.  

Čistotu a pořádek v budově mateřské školy a jí přilehlých prostorech zajišťuje školnice. O výdej 

dopoledních a odpoledních svačin, obědů a o pitný režim se stará kuchařka. Provozní pracovnice 

také vypomáhají pedagogickým pracovníkům při společných programech pro děti a rodiče.  

Služby jsou organizovány tak, aby byla při všech činnostech dětem zajištěna dostatečná 

pedagogická péče a bezpečnost. 

 

Záměr: 

 Účastnit se vzdělávacích seminářů dle zajmu učitelek a jejich zaměření 

 Pravidelně sledovat a vyhodnocovat práci všech pracovníků MŠ 

 Využívat reflexi při své práci, zkvalitňovat svou přípravu plánování, organizaci činností 

 

3.7.  Spoluúčast rodičů 

Vztahy pedagogů s rodiči jsou stavěny na základech vzájemné důvěry a porozumění. Učitelky 

jednají s rodiči ohleduplně, nezneužívají důvěrné informace, nezasahují do života a soukromí 

rodiny. Dle zájmu informují o prospívání jejich dětí a využívají zájem rodičů aktivně se podílet na 

životu školy. Velkým přínosem jsou schůzky s rodiči. Rodičům jsou nabízeny i individuální 

konzultace. 

 září – obě třídy-informace o činnosti MŠ 

 leden – příprava k zápisu, návštěva ředitele školy ZŠ NHK, informace učitelky ZŠ NHK o 

zápisu do 1. třídy ZŠ 
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 konzultace ohledně zápisu do 1. Třídy ZŠ 

 květen – vyhodnocení školního roku 

 červen – informativní pro nové rodiče 

 slavnostní rozloučení 

 

Spolupráce s rodiči 

 den otevřených dveří 

 ankety pro rodiče 

 narozeninový kalendář-oslavy narozenin dětí 

 společný výlet 

 příprava pohoštění na plánované akce 

 výroba adventních věnců 

 malování velikonočních kraslic 

 výstavky prací dětí a rodičů 

 pomoc při zlepšení prostředí MŠ 

 informace o životě v MŠ 

 

Záměr: 

 nadále rozvíjet spolupráci s rodiči 

 podporovat u rodičů zájem o společné akce 

 

3.8. Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Mateřská škola při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami vychází z RVP PV, 

z respektování individuálních potřeb a možností takového dítěte. Dítětem se speciálními 

vzdělávacími potřebami je jedinec, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění 

a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných 

opatření. Podmínky, které mateřská škola vytváří, odpovídají individuálním, speciálním a 

vzdělávacím potřebám dítěte. Na základě těchto potřeb organizuje činnosti, volí formy a metody 

práce. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mateřská škola realizuje stanovená 

podpůrná opatření. Podle stupně přiznaného podpůrného opatření škola zajistí přítomnost 

kvalifikovaného asistenta pedagoga.  

Mateřská škola zajistí podmínky v oblasti věcného prostředí a v případě potřeby na základě 

doporučení speciálně pedagogického centra pořídí potřebné pomůcky, popřípadě alespoň zajistí 

jejich zapůjčení a zajistí menší stavební úpravy.  

V oblasti psychosociálních podmínek bude mateřská škola realizovat například přednášky pro 

rodiče pro jejich seznámení s problematikou, posílení tolerance a pochopení. 

Relaxace je nedílnou součástí těchto dětí, proto tuto potřebu v rámci životosprávy budeme zcela 

respektovat. Organizace dne v mateřské škole bude flexibilní a přizpůsobena ke speciálním 

vzdělávacím potřebám jednotlivých dětí. 

Pokud budou speciální vzdělávací potřeby dítěte vyžadovat především individuální přístup, 

pedagogický pracovník (asistent pedagoga) tuto potřebu zajistí. 

 

Záměr:  

 V případě přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami navázat úzkou spolupráci 

s rodinou a školským poradenským zařízením 

 Zajisti kvalifikovaného pedagogického pracovníka (asistenta pedagoga, speciálního 

pedagoga) pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Průběžné sebevzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti 
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 Spolupráce pedagogických pracovníků při vypracování PLPP nebo IVP, volit vhodné 

metody a prostředky vzdělávání, pomůcky 

 

3.9. Podmínky vzdělávání dětí nadaných 

Naši pedagogičtí pracovníci vytváří podmínky pro každé dítě na základě jejich potřeb. 

V předškolním věku nelze zcela určit, zda se jedná o nadání či nerovnoměrný vývoj, nicméně  

potenciál u dětí  a jejich silnější stránky podporujeme a stimulujeme, aby se mohly později uplatnit 

a nadále rozvíjet.  

 

Záměr: 

 Zajištění materiálních podmínek v podobě encyklopedií, náročnějších didaktických 

pomůcek, nadstandardního výtvarného materiálu apod. 

 Potřebné úpravy v TVP týkající se aktivit vhodných k rozvoji těchto dětí 

 Sebevzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti 

 

 

3.10. Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Dle současné legislativy lze předškolní vzdělávání organizovat také pro děti od dvou do tří let věku. 

Po přijetí těchto dětí do mateřské školy se učitelky snaží zajistit vhodné podmínky pro jejich 

výchovu, vzdělání a péči. Ve třídě jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro používání a 

ukládání hraček a pomůcek. Učitelky se snaží těmto dětem poskytnout dostatečný prostor pro volný 

pohyb, hru a zároveň dětem zařizují bezpečné prostředí. Veškeré činnosti jsou přizpůsobovány 

možnostem a schopnostem dětí, jsou voleny vhodné metody a formy práce. Intenzivně 

spolupracujeme s rodinou, především v době adaptace. 

Podmínky souhrnně:  

 stálý pravidelný denní režim, dostatečný odpočinek, prostor pro relaxaci  

 dostatek emoční podpory  

 zajištění pocitu bezpečí  

 přiměřeně podnětné prostředí a činnosti - vybavení MŠ dostatečným množstvím podnětných 

hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti, didaktických pomůcek a vybavení třídy s 

ohledem na umístění (uzavíratelné skříňky, vyšší police, vhodný sedací nábytek)  

 potřebná individuální péče  

 srozumitelná pravidla (viz. „Třídní pravidla třídy Broučci“)  

 stravování – dostatek času a prostoru, jistota, individuální přístup  

Záměr: 

 Všichni pracovníci mateřské školy uplatňují laskavý přístup k dítěti 

 Zaměřit se především na sebeobsluhu, hygienické návyky, samostatnost 
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4. Organizace vzdělávání 

Mateřská škola má 2 třídy s kapacitou 27 dětí. Děti jsou ve třídách rozděleny zpravidla podle věku, 

třídy jsou homogenní.  

 

Do třídy Broučci jsou řazeny děti ve věku zpravidla od 3 do 4 let. Třída se zaměřuje především na 

adaptační proces, seznámení se s novým prostředím, poznávání nových kamarádů, pozdější 

prohlubování těchto vztahů. Kladen je důraz na nastavení pevných základů jejich rozvoje v oblasti 

fyzické, psychické i sociální (vytváření základních návyků a dovedností v oblasti sebeobsluhy, 

osvojování si pravidel vzájemného soužití, respektování autorit, uvědomění si rytmu a řádu v našem 

životě apod.) 

 

Do třídy Sluníčka zařazujeme děti ve věku zpravidla od 5 do 6 let. V této třídě se zaměřujeme na 

další rozvoj již získaných dovedností, schopností, vědomostí, postojů a hodnot. Větší důraz je 

kladen na rozvoj předčtenářské a matematické gramotnosti. Organizace vzdělávání je zde podřízena 

přípravě dětí na vstup do základní školy. Klade se větší důraz na dokončování a splnění úkolů u 

všech dětí této třídy. Plní úkoly grafomotorické, pracovní listy apod. Pro plnění těchto úkolů může 

být také využíván čas v době odpočinku, pokud dítě nemá potřebu spánku.  

 

Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě žádosti zákonného zástupce dítěte. Ředitel stanoví 

kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním 

termínu a místa zápisu ve vývěsce mateřské školy a na internetových stránkách školy.  

 

Vzdělávání dětí probíhá ve třídách, hernách, na školní zahradě, v blízkém okolí, na vycházkách i 

výletech. Pořádáme také společné akce pro rodiče s dětmi formou společného tvoření, besídek, 

opékání buřtů apod.  

 

Režim dne v mateřské škole je sestaven tak, aby plně respektoval potřeby dítěte. Řízené a spontánní 

činnosti jsou vyvážené. Dětem je umožněn dostatek pohybu v budově mateřské školy, ale také na 

školní zahradě a vycházkách.  

 

Souběžné působení dvou učitelek v každé třídě je zajištěno v době pobytu dětí venku, v době oběda 

a při přípravě na spánek. Ve třídě Sluníčka je tato praxe každý den, ve třídě Broučci, kde přímou 

práci s dětmi vykonává vedoucí učitelka, je souběh zajištěn 3 dny v týdnu.  

 

Při pedagogickém působení na děti využíváme různých forem práce – individuální, skupinové, 

prožitkové a experimentální učení, situační a kooperativní učení. 

 

Třídy jsou z provozních důvodů každý den spojovány, a to v časech od 6:30 hod. do 7:00 hod. a 

v odpoledních hodinách od 16:00hod. do 16:30 hod. Tato doba se může dle potřeby lišit. 

 

5. Charakteristika vzdělávacího programu 

 

Motto naší školky: 

NEDALEKO LESÍČKA STOJÍ NAŠE ŠKOLICKA. 

VŠICHNI SE TU MÁME RÁDI - ZVÍŘÁTEK JSME KAMARÁDI! 

 

Podporujeme tělesný rozvoj a zdraví našich dětí, jejich osobní spokojenost a pohodu. 

Učíme je vnímat přírodu všemi smysly. 
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„KAMARÁDI PŘÍRODY“ 

 

Směřujeme k cílům a obsahu předškolního vzdělávání formulovaného Rámcovým vzdělávacím 

programem pro předškolní vzdělávání a vytváříme funkční a smysluplný projekt „Kamarádi 

přírody“. ŠVP je program vlastní, vytvořený kolektivem Mateřské školy Na Biřicce. Prioritou je 

rozvíjení přátelských vztahů a výchova k ekologickému myšlení. Vycházíme z potřeb dětí, z 

možností a podmínek naší MŠ. 

 

Umístění naší školky v srdci přírody a malé „rodinné“ prostředí vytváří příznivé podmínky pro 

realizaci našeho vzdělávacího programu. 

 

Hlavní cíl ŠVP PV „Kamarádi přírody“ 

Hlavním cílem našeho ŠVP je připravit dítě pro život. Předávat mu a zprostředkovávat základní 

životní zkušenosti v co nejpřirozenějším prostředí. Výchova a vzdělávání vyplývá z individuálních 

potřeb a zájmů dítěte, rozvíjí a podporuje jeho samostatnost, zdravé sebevědomí. Chceme kolem 

sebe vidět šťastné a spokojené děti, rodiče i zaměstnance. 

 

Profilace: 

Pěstujeme kladný vztah dětí k přírodě. 

Vytváříme kladné přátelské vztahy. 

Úzce spolupracujeme se školou, rodiči, veřejností. 

Zaměřujeme se na české tradice. 

 

Specifika vzdělávání, metody a formy práce: 

Předškolní vzdělávání dle ŠVP - Kamarádi přírody – probíhá především formou dětské hry. 

Dochází ke střídání spontánních a řízených činností ve vyváženém poměru. 

Individuální potřeby a zájmy jednotlivých dětí jsou respektovány. 

Metody prožitkového učení, učení hrou a činnosti založené na přímých zážitcích dětí jsou 

upřednostňovány hlavně ve spojení s přírodou. 

 

Do výchovně vzdělávacího procesu postupně zařazujeme prvky programu „Začít spolu“. Děti často 

pracují v předem připravených koutcích, které jim umožňují spolupracovat, vzájemně si pomáhat, 

hrát si, společně řešit problémy, učit se od sebe navzájem atp.  

 

5.1. Zajištění vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí 

nadaných 

Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) jsou zajištěna podpůrná opatření, která tvoří 

optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte. Podpůrná opatření jsou členěna do 5 stupňů 

podle organizační, finanční, materiální náročnosti. Podpůrné opatření 1. stupně realizuje mateřská 

škola, a to i bez doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ), na základě vypracovaného 

plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření 2. – 5. stupně jsou realizovány pouze 

s doporučení ŠPZ. 

 

Plán pedagogické podpory sestavují učitelky na třídě, pokud jsou u dítěte při hře či při práci 

zpozorovány drobné problémy v oblasti motorické obratnosti, řeči, špatnou koncentrací pozornosti 

apod. Jedná se o plán v písemné podobě. Učitelky si před zpracováním plánu stanoví metody práce 

s dítětem, způsob kontroly osvojení si znalostí, návyků a dovedností u dítěte. Vedoucí pracovník 

pro mateřskou školu stanoví termíny přípravy PLPP a následné vyhodnocení, které probíhá 

zpravidla po třech měsících. Pokud nedochází k naplňování vzdělávacích možností dítěte při PLPP, 

mateřská škola doporučí zákonným zástupcům dítěte návštěvu pedagogicko-psychologické poradny 

(PPP). Na základě jejich vyšetření a doporučení mateřská uplatní podpůrná opatření vyšších stupňů. 
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Individuální vzdělávací plán je tvořen tehdy, pokud je ŠPZ stanoveno podpůrné opatření stupně 2 – 

5. IVP vytváří učitelky na třídách na základě doporučení ŠPZ. Do IVP je zařazována pedagogická a 

speciálně pedagogická intervence. Ta je podrobněji stanovena v závislosti na stupni podpory. Při 

zpracování IVP učitelky úzce spolupracují s rodiči dítěte, se školským poradenským zařízením i 

s dalšími odborníky dle potřeby. Vyhodnocení dosažených vzdělávacích výsledků a pokroků dítěte 

probíhá zpravidla tři měsíce od počátku uplatnění podpůrných opatření. 

 

Pokud stupeň podporu vyžaduje pomoc v podobě asistenta pedagoga, škola jej zajistí na doporučení 

ŠPZ. Asistent pedagoga zajišťuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při organizaci a 

realizaci vzdělávání dítěte se SVP v rozsahu, který je stanoven stupněm podpory.  

 

5.2. Zajištění vzdělávání dětí nadaných 

Mateřská škola se snaží včasnou diagnostikou odhalit u dětí mimořádné schopnosti, dovednosti a 

jejich nadání. Učitelky nejčastěji užívají metody pozorování, anamnéza, rozhovory, analýza kreseb, 

hry, portfolia. Nadané dítě se liší od vrstevníků v oblasti jemné i hrubé motoriky, řečových 

schopnostech, sociálními projevy, kreativitě a dalších. Učitelky po vypozorování mimořádných 

schopností a nadání dítěte uskuteční rozhovor s rodiči dítěte na toto téma a doporučí jim vyšetření 

odborníkem v PPP. Odborník pomocí testů (inteligence, kreativity, didaktických aj.) určí míru 

nadání dítěte a v případě nutnosti doporučí stupeň podpůrných opatření. Pokud je dítěti stanovena 

podpora v podobě IVP, poskytne ŠPZ škole potřebné podklady a metodickou pomoc ke zpracování 

a následné práci.  

 

5.3. Zajištění vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Děti ve věku od dvou do tří let upřednostňují činnosti spontánní nad řízenými. Z toho důvodu 

nejčastěji uplatňujeme individuální či skupinové formy činností. Akceptujeme vývojová specifika 

jednotlivých dětí, jejich individuální potřeby, zájmy, možnosti, a to v plné míře. Ke vzdělávání 

těchto dětí využíváme metody vhodné pro tuto věkovou kategorii (situační učení, spontánní sociální 

činnosti, prožitkové učení, učení hrou a činnostmi). Při plánování vzdělávací nabídky pro děti ve 

věku od dvou do tří let vycházíme z principů jednoduchosti, časové nenáročnosti, známého 

prostředí a nejbližšího okolí, smysluplnosti a podnětnosti, dostatku prostoru a času pro volný pohyb 

dítěte a hru, dostatku emoční podpory, pravidelného a stálého denního režimu, zajištění pocitu 

bezpečí. 

 

 

6. Vzdělávací obsah - integrované bloky 

Integrované bloky jsou rozděleny do tří stěžejních integrovaných bloků, které nastiňují tematické 

okruhy vzdělávacího obsahu. Názvy témat si mohou učitelky upravit tak, aby např. vyjadřovaly 

motivační propojení jejich TVP. Některá témata však učitelky mohou vynechat, sloučit, nahradit 

doplňujícím podtématem, a to vše podle potřeb dítěte. Časový rozsah pro realizaci témat zůstává 

otevřený, dostatečně volný, stejně tak možnost zařazení témat v různých obdobích školního roku 

dle potřeb a možností dětí, dle příznivosti podmínek v přírodě apod. Vzdělávací obsah ŠVP je 

východiskem pro tvorbu TVP, který tvoří učitelky na svých třídách.  

Do výchovně vzdělávacího procesu zařazujeme témata, která jsou blízká dětem ve věku zpravidla 

od 2 do 6 (7) let. Díky tomuto vzdělávacímu obsahu se děti seznámí se vším, co je pro jejich život a 

každodenní činnosti důležité, je posilováno jejich sebevědomí, pocit pohody a bezpečí. Zároveň je 

učitelky vedou k připravenosti na vstup do základní školy a dalších etap života. 
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Barevné rozlišení dílčích cílů a očekávaných výstupů na základě jednotlivých oblastí z RVP PV: 

Dítě a jeho tělo 

Dítě a jeho psychika 

Dítě a ten druhý 

Dítě a společnost 

Dítě a svět 

 

I. integrovaný blok 

 

KAMARÁDI PŘÍRODY 
 

V tomto bloku se budou děti seznamovat se živou i neživou přírodou. Budou se rozhlížet kolem 

sebe a vnímat přírodu všemi smysly tak, aby získaly povědomí o přírodě – jejich typických znacích 

na základě pozorování, praktické činnosti a vlastních zkušeností. V tomto bloku bude využito 

sezónních činností, které přirozeně vyplývají ze střídání ročních období. Společně slavíme Den 

stromů, Den zvířat, Den ptactva, Den Země, čímž v dětech probouzíme kladný vztah k přírodě. 

Pomáháme také čistit les a okolí MŠ. Nedílnou součástí je spolupráce s Lesy ČR, Lesní mateřskou 

školou.  

 

Podtéma:  

Loučení s létem – babí léto, odlet ptáků do teplých krajin 

Přichází podzim 

Sklizeň ovoce a zeleniny 

Stromy kolem nás 

Kouzelné barvy podzimu - listí 

Sbíráme plody – vyrábíme z přírodnin 

Počasí je na draka – vyletěl si pyšný drak, počasí 

Jak se zvířátka připravují na zimu 

Zimní království 

Co dělají zvířátka v zimě 

Toulky předjarní přírodou 

Paní Zima odchází 

Jarní probouzení 

Malý zahradník – seji, sázím 

Zvířata a jejich mláďata 

Ptačí říše 

Co to voní, co to kvete? 

Letní putování 

Ekologie 

 

 

Klíčové kompetence, které jsou rozvíjeny: 

Kompetence k učení: 

Dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom 

jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

 Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o 

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



 

17 

 

 Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce 

porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému 

naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

 

Kompetence k řešení problémů: 

Dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 Si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších 

problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

 Řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na 

základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého 

 Rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže 

mezi nimi volit 

 

Kompetence komunikativní: 

Dítě ukončující předškolní vzdělávání 

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

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

 Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci 

s okolím 

 Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává 

(knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) 

 

Kompetence sociální a personální: 

Dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 Si uvědomuje, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky 

 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 

 

Kompetence činnostní a občanské: 

Dítě ukončující předškolní vzdělávání 

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

 Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a 

přizpůsobovat se daným okolnostem 

 Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním 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 (přírodní i společenské) 

 

Dílčí cíle:  

 uvědomění si vlastního těla 

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 

(koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu 

a tělesných funkcí 

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

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

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

i pohody prostředí 

 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 
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 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, 

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

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

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

dramatické) 

 rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k 
myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod  
od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie 

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

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

 vytváření základů pro práci s informacemi 

 rozvoj schopnosti sebeovládání 

 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

 získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 

 vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.) 

 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

 rozvoj kooperativních dovedností 

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

v dětské herní skupině apod.) 

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

dítě žije 

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

dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 

 rozvoj společenského i estetického vkusu 

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

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

o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

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

 osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči  
o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho 
nebezpečnými vlivy 

 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, 
společností, planetou Zemí 

 

 

 

Očekávané výstupy:  

 zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém 

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

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

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



 

19 

 

 vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 

 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

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

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

 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, 
s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným 
materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet 
s jednoduchými hudebními nástroji apod.) 

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

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

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

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

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

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

v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.) 

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

náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými 

pracovními pomůckami 

 pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

 domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

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

 učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou 

dramatickou úlohu apod.) 

 popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

 utvořit jednoduchý rým 

 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 

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

telefon 

 vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, 
chybějícího) 

 záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

 poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

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

 zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti 
předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a 
vzájemné souvislosti mezi nimi) 

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

 postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

 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 

 řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“ 
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 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, 
hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 

 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

 vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 

 respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti 

 zorganizovat hru 

 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 ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

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

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

 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 

 spolupracovat s ostatními 

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

veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

 respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol  

s jiným dítětem apod. 

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

 porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých 

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

(v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí) 

 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) 

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

 zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi 

apod. 

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

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

 zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných 

dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit  

a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) 

 orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské 

školy, v blízkém okolí) 

 uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se 
prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit  
o pomoc) 

 osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a 

přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi 

 mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí  

i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte 

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

přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých 

zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.) 
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 všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

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

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

okolnostem doma i v mateřské škole 

 mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že 
způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí 

 rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, 
všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně 

 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem 
s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu  
v okolí, živé tvory apod.) 

 

II. integrovaný blok 

 

KAMARÁDI VŠEHO KOLEM NÁS 
 

V tomto integrovaném bloku pomáháme dětem s adaptací, s navazováním nových vztahů a 

přátelství, učíme děti žít ve společenství druhých lidí a spolupracovat s vrstevníky. V dětech 

prohlubujeme kladný vztah nejen k sobě samému, k rodině a kamarádům, ale také k seniorům a 

lidem s handicapem. Zaměřujeme se také na poznávání okolního světa.  

 

 

Podtéma: 

Hola, hola – školka volá 

Pohádka začíná – divadelní představení, pohádkové bytosti, víly a skřítci 

Zimní radovánky – zimní sporty, hry se sněhem 

Budu školákem – příprava na zápis do ZŠ 

Ten dělá to a ten zas tohle 

Moje rodina 

Kam na prázdniny 

Hradec Králové – město, kde žiji 

Život ve městě a na vesnici 

Naše česká zem 

Jedeme na výlet 

Cesta vesmírem – návštěva hvězdárny 

Rozloučení se školáky – Hola, hola – škola volá! 

Barevný svět 

Svět ve tvarech 

Lidské tělo 

Bacil a vitamín – zdraví, nemoci, Nemocnice pro medvídky 

Co si obléknu 

Dopravní prostředky 

Naše smysly 

Roční doby – roční období, měsíce, dny v týdnu 

Z čeho se vyrábí? – materiály 

 

Klíčové kompetence, které jsou rozvíjeny:  

Kompetence k učení: 

Dítě ukončující předškolní vzdělávání 
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 Se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si 

zapamatuje, při zadané práci dokončí, co započalo, dovede postupovat dle instrukcí a 

pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům 

 Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých 

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

 

Kompetence k řešení problémů: 

Dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 Řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na 

základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého 

 Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je 

naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit 

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

 

Kompetence komunikativní: 

Dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 Se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky 

(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

 Komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být 

komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 

 Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny 

elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku 

 

Kompetence sociální a personální: 

Dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 Samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 

 Projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná 

nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost 

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

spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla 

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

kompromisy 

 

Kompetence činnostní a občanské: 

Dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 Chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také 

odpovídá 

 Se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění 

 Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe 

potřebu je zachovávat 

 Si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé 

mají stejnou hodnotu 

 

 

Dílčí cíle:  

 uvědomění si vlastního těla 

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 

(koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu 

a tělesných funkcí 

 rozvoj a užívání všech smyslů 
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 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

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

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

i pohody prostředí 

 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 

 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 

 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, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k 
myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod  
od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie 

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

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

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

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

 vytváření základů pro práci s informacemi 

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

sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 

 získání relativní citové samostatnosti 

 rozvoj schopnosti sebeovládání 

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

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

 získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 

 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

 osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování  

a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 

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

v dětské herní skupině apod.) 

 vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.) 

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

 poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 

sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým 

v tomto prostředí 

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

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

v tomto společenství uznávané 

 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 
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 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 

 rozvoj společenského i estetického vkusu 

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

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

o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

 poznávání jiných kultur 

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

 osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči  
o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho 
nebezpečnými vlivy 

 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, 
společností, planetou Zemí 

 

 

Očekávané výstupy:  

 

 zachovávat správné držení těla 

 zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém 

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

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

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

 vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 

 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

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

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

 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, 
s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným 
materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet 
s jednoduchými hudebními nástroji apod.) 

 zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat 

se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, 

oblékat se, svlékat, obouvat apod.) 

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

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

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

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

ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem 
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 rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných  

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

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

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

v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.) 

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

náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými 

pracovními pomůckami 

 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

 pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

 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) 

 domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

 porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děja zopakovat jej  

ve správných větách) 

 formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat 

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

 učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou 

dramatickou úlohu apod.) 

 sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

 popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

 chápat slovní vtip a humor 

 sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 

 utvořit jednoduchý rým 

 poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma 

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

apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci 

 sledovat očima zleva doprava 

 poznat některá písmena a číslice, popř. slova 

 poznat napsané své jméno 

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

telefon 

 vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, 
chybějícího) 

 záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

 poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

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

 zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti 
předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a 
vzájemné souvislosti mezi nimi) 

 vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení 
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 postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

 chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby 
je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, 
orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, 
poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.) 

 chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), 

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

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

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

 nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, 
hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 

 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 

 rozhodovat o svých činnostech 

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

a přizpůsobovat jim své chování 

 vyjadřovat souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných 

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

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

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

pokroky 

 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

 vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 

 respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti 

 zorganizovat hru 

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

i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí 

 prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své 

afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu 

apod.) 

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

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

 zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou  

či dramatickou improvizací apod.) 

 navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat  

s ním vhodným způsobem, respektovat ho 

 porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

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

 odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 

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

 chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se 

chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené 
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 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 

 spolupracovat s ostatními 

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

veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

 respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol  

s jiným dítětem apod. 

 vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně  

k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.) 

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

 chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby 

požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě) 

 uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými  

i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, až když druhý 

domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 

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

třeba se chovat 

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

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

a dovednosti 

 porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých 

 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 

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

(v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí) 

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

s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat (doma, 

v mateřské škole i na veřejnosti) 

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

k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí 

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

 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) 

 zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi 

apod. 

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

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

 zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných 

dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit  

a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) 
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 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) 

 orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské 

školy, v blízkém okolí) 

 zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace, které se doma a 

v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti  

(na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.) 

 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) 

 osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a 

přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi 

 mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí  

i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte 

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

přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých 

zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.) 

 všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

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

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

okolnostem doma i v mateřské škole 

 mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že 
způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí 

 rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, 
všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně 

 

III. integrovaný blok 

 

KAMARÁDI SVÁTKŮ A TRADIC 

 

Prostřednictvím tohoto integrovaného bloku děti seznámíme s novými poznatky o lidových a 

křesťanských tradicích a zvycích. Na příkladech starých tradic a zvyků přibližujeme smysl Vánoc, 

Velikonoc a dalších svátků. 

 

Podtéma: 

Adventní čas 

Mikuláš naděluje 

Vánoční zvonění 

My Tři králové jdeme k Vám 

Masopustní rej 

Karnevalové veselí 

Hody, hody doprovody 

Kdo to letí na koštěti 

Moje maminka 

Den dětí -  

 

Klíčové kompetence, které jsou rozvíjeny: 

Kompetence k učení: 
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Dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 Uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení 

 Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o 

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

 Se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si 

zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a 

pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům 

 

Kompetence k řešení problémů: 

Dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 Užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i 

empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá 

je v dalších situacích 

 Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární 

matematické souvislosti 

 

Kompetence komunikativní: 

Dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 Se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci 

 Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

 

Kompetence sociální a personální: 

Dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 Se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; 

dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim 

 Se chová při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; nevhodné 

chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 

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

nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí 

jiného dítěte, ponižování a ubližování 

 

Kompetence činnostní a občanské: 

Dítě ukončující předškolní vzdělávání 

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

 Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje 

odpovědně; váží si práce i úsilí druhých 

 Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem 

a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé 

důsledky 

 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 

 Si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé 

mají stejnou hodnotu 

 

Dílčí cíle:  

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 

(koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu 

a tělesných funkcí 

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 
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 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 

 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 základů pro práci s informacemi 

 rozvoj schopnosti sebeovládání 

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

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

 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

 osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování  

a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 

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

v dětské herní skupině apod.) 

 rozvoj kooperativních dovedností 

 poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 

sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým 

v tomto prostředí 

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

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

v tomto společenství uznávané 

 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 

 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 

 rozvoj společenského i estetického vkusu 

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

o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

 poznávání jiných kultur 

 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, 
společností, planetou Zemí 

 

 

Očekávané výstupy:  

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

 vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 

 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 
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 vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary 

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

 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, 
s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným 
materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet 
s jednoduchými hudebními nástroji apod.) 

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

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

náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými 

pracovními pomůckami 

 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

 pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

 domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

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

 učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou 

dramatickou úlohu apod.) 

 sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

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

telefon 

 záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

 postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

 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 

 učit se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovat a vybavit 

 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, 
hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 

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

a přizpůsobovat jim své chování 

 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

 respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti 

 zorganizovat hru 

 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.) 

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

 zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou  

či dramatickou improvizací apod.) 

 porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

 odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 

 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 

 spolupracovat s ostatními 
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 dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na 

veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

 respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol  

s jiným dítětem apod. 

 uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými  

i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, až když druhý 

domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 

 porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých 

 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 

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

s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat (doma, 

v mateřské škole i na veřejnosti) 

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

k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí 

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

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

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

 zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných 

dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit  

a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) 

 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) 

 mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí  

i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte 

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

přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých 

zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.) 

 

 

7. Doplňkové aktivity – viz příloha ŠVP č. 2 

 

Probíhají v MŠ po celý školní rok od října a to na přání a dle zájmu dětí a jejich rodičů. 

 anglický jazyk - ve spolupráci se ZŠ NHK 

 plavání a saunička 

 „Dramaťáček“ 

 „Šikovné ručičky“ 

 Kopaná 

 Lyžařský výcvik 

 

 

8. Plánované akce školy – viz příloha ŠVP č. 1 

 

Akce jsou každoročně inovovány k 30. září. 
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 rodiče jsou s nimi seznámeni v září na schůzce rodičů 

 každý měsíc jsou upřesňovány a oznámeny rodičům i veřejnosti 

 

 

 

9. Evaluační systém v MŠ – autoevaluace MŠ  

 

Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu činností a podmínek, které v předškolní výchově 

vytváříme. Vnitřní evaluaci provádí denně každý z pedagogických pracovníků. Jedná se o evaluaci 

probíhající na úrovni třídy. Evaluaci na úrovni školy pak provádí všichni pedagogičtí pracovníci při 

pedagogických radách.  

 

Analýza předchozího stavu: 

Silné stránky Slabé stránky 

 kolektiv zkušených učitelek, které 

pracují srdcem 

 pozitivní klima školy – MŠ rodinného 

typu 

 provozní pracovnice spolu s pedagogy 

tvoří jeden pracovní tým a spolupracují 

v zájmu dětí a rodičů 

 výborná spolupráce se ZŠ NHK 

 umístění MŠ v těsné blízkosti lesa 

 dlouhodobá spolupráce s Domovem 

důchodců u Biřičky, Městskými lesy a 

Lesy ČR 

 spolupráce s dalšími mateřskými školami 

(LMŠ U Tří veverek, MŠ Klíček) 

 čistota ve škole 

 udržovaná, esteticky a funkčně zařízená 

zahrada 

 horší technické zázemí budovy 

 omezené prostory zahrady 

 téměř žádné vzdělání učitelek v oblasti 

speciální pedagogiky 

Příležitosti Rizika 

 spolupráce s dalšími partnery 

 možnosti sponzoringu 

 spolupráce s rodiči 

 široká nabídka kulturních a 

společenských akcí v našem městě 

 budování dobrého jména mateřské školy 

 relativně velký počet dětí ve třídách 

 vysoká konkurenceschopnost 

mateřských škol zřizovaných městem 

v podobě materiálního vybavení, 

personálního obsazení  

 

 

9.1. Pravidla vnitřní evaluace  

Subjekty podílející se na evaluaci MŠ: 

- zástupkyně ředitele pro MŠ 

- učitelky 

- provozní zaměstnankyně 

- rodiče dětí 

- děti 
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Metody: 

 

- dotazník 

- anketa 

- pozorování 

- rozhovory 

- diskuze 

- brainstorming 

- kontrolní vstupy 

- hospitace 

- analýza edukačních produktů 

- analýza portfolia dítěte 

- analýza portfolia učitele 

- SWOT analýza 

- Hodnotící pohovory 

 

Evaluační výstup 

 

- diagnostický list dítěte 

- hodnotící listy 

- průběžné zprávy 

- hospitační zápisy 

- vlastní hodnocení školy 

 

Oblasti evaluace, metody, frekvence, termíny 
V období roku 2018 – 2020 včetně se zaměřujeme na hodnocení těchto podmínek: 

Evaluace učitelkami na třídách 

  

Koho, co hodnotíme Jakým způsobem Jak často Kdy 

Evaluace naplňování specifických cílů RVP PV 

dílčích kompetencí  

evaluace dle vzdělávacích oblastí 

Hodnotící list – 

záznam 

Příloha č. 

Po ukončení 

bloku  

a 1x ročně 

Průběžně  

 

6 

Hodnocení pokroků dětí vzhledem 

k očekávaným výstupům 

Vstupní dotazník pro 

rodiče nastupujících 

dětí 

Učitelka dotazník 

vyhodnotí, nastavení 

individuálního 

přístupu k dítěti 

 

 

Záznamy o 

pozorování dítěte 

- osobní 

charakteristika dítěte 

 

 

 

 

 

 

1x za 

docházku při 

nástupu 

 

 

 

 

 

 

po seznámení 

se s dítětem, 

v případě 

zpozorovaný

ch nedostatků 

u nově  

nastoupených 

dětí udělat 

v druhé 

polovině 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 10 
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Portfolio dítěte 

Analýza edukačních 

produktů,  

Pozorování, 

rozhovory s dítětem, 

s rodiči 

prvního 

pololetí 

upřesnění 

 

 

průběžně  

dle potřeby 

 

dle potřeby 

 

 

 

 

 

průběžně 

Hodnocení třídy dětí Charakteristika třídy 1x za rok  9 

 

Evaluace zástupkyně ředitele pro MŠ 

 

Koho, co hodnotíme Jakým způsobem Jak často Kdy 

Učitelky – výchovně vzdělávací práce, příprava 

na práci, řízení vzdělávání dětí, klima třídy, 

vedení třídní dokumentace, vedení diagnostiky 

dětí 

Hospitace, kontrolní 

vstupy 

 

 

 

Hodnotící pohovory 

v rámci 

pohospitačního 

rozhovoru, analýza 

portfolia učitele 

1x ročně, dále 

dle potřeby, 

začínající 

učitelky 2x 

ročně a dále 

podle potřeby 

 

1x ročně 

dle plánu 

Provozní zaměstnanci – kvalita práce, plnění 

pracovních úkolů, sounáležitost se školou, 

ochota, kolegialita, jednání s rodiči 

Pozorování, 

dotazování, provozní 

porady, 

Osobní pohovory 

průběžně 

2x ročně 

dle potřeby 

 

8, 6 

Spolupráce s rodiči Rodičovské schůzky, 

rozhovory s rodiči, 

společné akce 

3x ročně, dále 

dle potřeby 

9,4,6 

 

Evaluace provozních zaměstnankyň: 

 

Koho, co hodnotíme Jakým způsobem Jak často Kdy 

Hodnocení vlastní práce Dotazník  1x za 3 roky 

nově přijatá 

zaměstnankyně 

po 1 roce práce 

6 

Evaluace podmínek a klimatu školy Dotazník  1x za 3 roky 

nově přijatá 

zaměstnankyně 

po 1 roce práce 

6 

 

Evaluace rodiči: 

 

Koho, co hodnotíme Jakým způsobem Jak často Kdy 

Spokojenost rodičů, důvody výběru školy Dotazník pro rodiče, 

Rozhovory s rodiči 

1x za 2 roky 

Dle potřeby 

5 
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Výsledky výchovně vzdělávací práce 

z pohledu rodiče 

Dotazník pro rodiče, 

Rozhovory s rodiči 

1x za 2 roky 

Dle potřeby 

5 

Chování a přístup zaměstnanců školy Dotazník pro rodiče, 

Rozhovory s rodiči 

1x za 2 roky 

Dle potřeby 

5 

Evaluace technických podmínek školy Dotazník pro rodiče, 

Rozhovory s rodiči 

1x za 2 roky 

Dle potřeby 

5 

 

9.2. Pravidla vnější evaluace 

Subjekty podílející se na evaluaci MŠ: 

 

- zástupkyně ředitele pro MŠ 

- učitelky 

- provozní zaměstnankyně 

- rodiče dětí 

- děti 

 

Nástroje hodnocení: 

 

 hospitační a kontrolní činnost vedení školy 

 rozhovory s pedagogy a personálem školy 

 sebereflexe pedagogů 

 evaluace plnění výchovných cílů 

 rozhovory se zákonnými zástupci dětí 

 analýza školní dokumentace 

 analýza práce dětí 

 prohlídka prostor a vybavení školy 

 závěry kontrolní činnosti ČŠI a zřizovatele 

 zápisy z pedagogických a provozních rad 

 finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků 

 výsledky inventarizace majetku 

 

Koho, co hodnotíme Jakým způsobem Jak často Kdy 

Spolupráce s rodiči Přímé rozhovory, 

průběžně na 

nástěnkách – 

poděkování za pomoc, 

radu, dar, … 

Společné hodnocení na 

rodičovské schůzce 

Denně,  

dle potřeby, 

průběžně 

Evaluace spolupráce s veřejností a 

veřejnými institucemi 

Přímé rozhovory, 

prostřednitvím e-

mailu, 

Písemné poděkování 

Dle potřeby Průběžně 

 

 

Evaluace na úrovni školy: 

 

Koho, co hodnotíme Jakým způsobem Jak často Kdo 

Hodnocení MŠ za školní rok Výroční zpráva 1x za rok N. Exnerová 

Hospitace pedagogických Hospitační záznamy 1x za rok, dále N. Exnerová 
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pracovníků dle potřeby 

Kontrola práce personálu Písemné záznamy průběžně N. Exnerová 

Hodnocení ŠVP a TVP  Výroční zpráva 1x za rok N. Exnerová 

Průběžné pedagogické rady Zápisy z porad 6x za rok, dále 

dle potřeby 

N. Exnerová 

Průběžné v třídní knize Zápisy v třídní knize Každý 

pracovní den 

Třídní učitelky 

Hodnocení spolupráce MŠ a ZŠ Výroční zpráva 1x za rok N. Exnerová 

 

Evaluace na úrovni třídy: 

 

Koho, co hodnotíme Jakým způsobem Jak často Kdo 

Diagnostika třídy Písemný záznam – 

součástí TVP 

1x za rok Třídní učitelky 

Diagnostika dítěte Záznamy o dětech průběžně Třídní učitelky 

Hodnocení TVP Hodnotící arch 1x za rok, dále 

dle potřeby 

Třídní učitelky 

Autoevaluace učitelek Autoevaluační 

dotazník 

1x za rok, dle 

potřeby 

Všechny učitelky 

 

Vnější evaluace: 

 

Koho, co hodnotíme Jakým způsobem Jak často Kdo 

Názory rodičů Písemné záznamy, 

Rozhovory s rodiči 

průběžně Všechny 

učitelky 

Názory vedení a pedagogů ZŠ NHK Osobní rozhovor průběžně N. 

Exnerová 

Pedagogicko-psychologická poradna Písemné záznamy Dle potřeby N. 

Exnerová 

Magistrát města HK Písemné záznamy Dle potřeby N. 

Exnerová 

Krajský úřad HK Písemné záznamy Dle potřeby N. 

Exnerová 

Česká školní inspekce Inspekční zpráva 1x za 6 let, 

dále dle 

potřeby 

N. 

Exnerová 

Hygienická stanice Písemné záznamy Dle potřeby N. 

Exnerová 

Názory pediatrů Písemné záznamy Dle potřeby N. 

Exnerová 

 

Pedagogické rady: 

 

 probíhají 6x do roka dle aktuální situace 

 obsahem rad je řešení otázek a problémů řízení, organizace dne, vzdělávací práce a provozu 

školy 

 vychází z plánování školy, z kontrolní činnosti a navrhuje realizaci následných opatření 

 všichni pracovníci mají možnost vyjádřit se k diskutovaným otázkám a podílet se na řešení a 

rozhodování 

 podrobný rozpis rad je zaznamenán v Ročním plánu 

 zápis z rad je archivován 
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Provozní porady: 

 

 probíhají 3x do roka dle aktuální situace 

 řešení provozních a stravovacích problémů probíhá dle potřeby 

 zápisy z provozních rad jsou archivovány 

 

 

Hospitační a kontrolní činnost 

Zástupkyně ředitele bude průběžně kontrolovat prostředí mateřské školy a výsledky bude 

projednávat na provozních poradách. 

Hospitační činnost bude provádět dle plánu a dle aktuální potřeby při nejrůznějších aktivitách. 

Výsledek bude zaznamenán a projednán s učitelkou. Nedostatky budou přehodnoceny a zápis bude 

předán řediteli školy.  

Na spokojenost s provozem školy budou při náhodných setkáních i plánovaných schůzkách 

dotazováni i rodiče dětí. Všechny zjištěné skutečnosti budou sloužit jako zpětná vazba pro zlepšení 

práce celé mateřské školy. 
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Přílohy 

Příloha č.1 

Plánované akce ve školním roce 2018 / 2019 

 

ZÁŘÍ 

 Divadlo v MŠ – „Ježek Bodlináček a jablíčko“ / Šeherezáda (20. 9. v 10.30 hod.) 

 Společný adaptační program – „Zahradní slavnost s lesní stezkou a opékáním buřtíků“ – obě 

třídy spolu s rodiči na zahradě MŠ a u rybníka Biřička (12.9.2018 od 16,30 hod.) 

 Nábor zpěváčků do pěveckého sboru Jitro a Boni Pueri  

 Třídní schůzka – obě třídy (6. 9. v 16.30 hod.) 

 Sluníčkový průvod 21.9.2018 

 Zahájení sběru žaludů a kaštanů pro zvířátka z Orlických hor 

 Zahájení sběru víček od PET lahví – „Víčko k víčku pro Mišičku“ (po celý školní rok) 

 Zahájení sběru suchého pečiva pro zvířátka z Orlických hor (po celý školní rok) 

 Fotografování dětí na tabla tříd – pan Sychra (12.9.2018) 

 

ŘÍJEN 

 Divadlo v MŠ – „Hudebně-pohybové vystoupení – zvířátka, tanec s ježky / p. Pechánková 

(4. 10. V 9.00 hod.) 

 Oslava Dne zvířat (obě třídy) 

 DÝŇOHRÁTKY s rodiči  

 Sběr papíru – spolupráce se ZŠ NHK  

 

LISTOPAD 

 Divadlo v MŠ – „Jak se anděl potkal s čertem“ / Pohádky víly srdíčkové – Margit 

Vinklářová (6. 11. V 10.00 hod.) 

 Cvičení se seniory v Domově důchodců NHK  

 Vyšetření řeči dětí Mgr. Olgou Kárníkovou ze SPC HK  

 Vánoční dílna – výroba adventních věnců s rodiči  

 Vánoční prodejní trhy v ZŠ NHK (společná akce MŠ a ZŠ, vystoupení třídy Sluníčka 

 Vánoční fotografování dětí  

PROSINEC 

 Divadlo v MŠ – „Andělské vánoční světýlko“ / Šeherezáda ( 13. 12. V 10.45 hod.) 

 „Bum, bum ratata, čerti buší na vrata … Mikulášská nadílka (spolupráce se ZŠ NHK) 

 Vánoční nadílky na třídách 

 Vánoční vystoupení v Domově důchodců na NHK 

 Nultá školička v ZŠ NHK  

 Sběr papíru – spolupráce se ZŠ NHK  

 

LEDEN 

 Divadlo v MŠ – „O neposlušných kůzlátkách“ / Loutkové divadlo Kozlík – Pavlína 

Rezková (9. 1. v 10.45 hod.) 
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 Návštěva kamarádů v 1. třídě ZŠ NHK – exkurze po prostorách školy, tříd, školní jídelny 

 Schůzka rodičů v MŠ, beseda s p. učitelkou 1. třídy ZŠ NHK 

 Lyžařský kurz –  

 Nultá školička v ZŠ NHK  

 

ÚNOR 

 Divadlo v MŠ – „Malované písničky“ / Divadlo Úsměv (5. 2. v 10.45 hod.) 

 Masopust – společná akce s LMŠ U tří veverek  

 Karnevalové veselí – společná akce s kamarády z 1. třídy ZŠ v tělocvičně ZŠ NHK  

 Školka plná sněhuláků – akce s rodiči 

 Sběr papíru – spolupráce se ZŠ NHK  

 Nultá školička v ZŠ NHK 

BŘEZEN 

 Divadlo v MŠ – Divadlo „U Staré herečky“ / Alena Vyšohlídová (15. 3. v 10.30 hod.) 

 Návštěva knihovny U Labutě na NHK  

 „Nemocnice pro medvídky“ – projekt studentů Lékařské fakulty HK (třída Sluníčka + starší 

děti z Broučků) 

 Exkurze u hasičů (třída Sluníčka) 

 Účast na Velikonočním jarmarku v ZŠ NHK - společná akce MŠ a ZŠ 

 Nultá školička v ZŠ NHK  

 

 

DUBEN 

 Vystoupení v MŠ – „Perníková pohádka“ / L. Helligerová (24. 4. v 9.00 hod.) 

 Eko-program: oslava „Dne Země“ ve spolupráci s Lesy ČR v rámci „Lesní pedagogiky“ 

 Den otevřených dveří v MŠ  

 Sběr papíru – spolupráce se ZŠ NHK  

 Čarodějnický den v MŠ 

 

 

KVĚTEN 

 Vystoupení v MŠ – Ing. Alena Smolíková Dogdancing (22. 5. v 10.00 hod.) 

 Jarní besídky v MŠ – „Moje maminka má svátek“ 

 Návštěva Hvězdárny a Planetária na Novém HK (obě třídy) 

 Jarní fotografování dětí 

 

ČERVEN 

 Společný výlet (obě třídy) 

 Velká zahradní slavnost - oslavy Dne dětí v MŠ 

 Pasování předškoláků na školáky – akce s rodiči na ŠZ 

 Přespávání v MŠ (předškoláci)  

 Účast na Fotbalovém turnaji mateřských škol HK  
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 Účast na Výstavě na plotě v MŠ Klíček 

 Sběr papíru – spolupráce se ZŠ NHK  

 

Další akce a programy budou doplňovány průběžně. 

 

 

Příloha č. 2  

Informace o rozšířených činnostech a nadstandardních aktivitách ve školním 

roce 2018 / 2019 

 

 ANGLIČTINA (pro předškoláky) 

 lektorka: p. učitelka AJ ze ZŠ NHK Mgr. Lucie Židová Knapová 

 bude probíhat v MŠ každé pondělí a čtvrtek od 14:10 do 14:30 hodin  

 poplatek činí 1.650,- Kč za školní rok 

 

 PLAVÁNÍ (pro obě třídy) 

 ve spolupráci s Plaveckou školou SK Vlnka (Všestary) 

 bude probíhat v pondělí (2 cykly na půl roku) 

 poplatek činí 105 Kč na hodinu včetně dopravného (zajištěna školou SK Vlnka) 

 od října 2017 po dobu patnácti lekcí a od února taktéž (10,00 – 10,45 hod.) 

 

 SAUNIČKA (pro obě třídy) 

 ve spolupráci s Plaveckou školou SK Vlnka (Všestary) 

 bude probíhat v pondělí od 10,00 – 10,45 hodin (souběžně s plaváním, od října 

2017) 

 poplatek činí 75 Kč na hodinu včetně dopravného (zajištěno školou SK Vlnka) 

 

 ŠIKOVNÉ RUČIČKY (pro obě třídy) 

 vyučující: Bc. Martina Hladíková 

 bude probíhat každé liché úterý od 14:45 do 15:45 hodin ve 2. třídě 

 bez poplatku 

 

 DRAMAŤÁČEK 

 vyučující: Helena Zubrová 

 bude probíhat každé sudé úterý od 14:45 do 15:45 hodin v první třídě 

 bez poplatku 

 

  LYŽOVÁNÍ (pro obě třídy) 

 

 FOTBALOVÝ TURNAJ (spíše pro starší děti) 

- vyučující: Bc. Karel Ettler (pan učitel ZŠ NHK) 

- bude probíhat od března každý pátek  

- bez poplatku 



 

42 

 

Příloha č. 3  

Charakteristika tříd  

 

Charakteristika tříd pro daný školní rok je zpracována na samostatném papíře 

 

 

Příloha č. 4 

Koncepce MŠ 2018 - 2024 

 

Koncepce Mateřské školy na Biřičce na období 2018 - 2024 

 

Během posledních dvou let byla zrekonstruována část první třídy, ve které byly vytvořeny pracovní 

koutky. Tato třída byla také dovybavena herními prvky a didaktickým materiálem. V průběhu 

letních prázdnin byla vyměněna střecha na budově mateřské školy, spolu se střešními okny. V zadní 

části zahrady byl vyměněn plot pro zajištění ještě větší bezpečnosti dětí. Zrealizován byl také nový 

nátěr domečku na školní zahradě a výměna střechy na něm.  

 

V dalším období se chceme zaměřit na zlepšování podmínek při výchovně vzdělávací práci s dětmi 

předškolního věku v podobě rekonstrukce druhé třídy, její dovybavení řadou herních prvků, 

didaktických materiálů dle možností a potřeb dětí. 

 

Mateřská škola bude nadále zajišťovat všestrannou výchovně vzdělávací činnost dětí zpravidla od 3 

do 6 let, rozvíjet osobnost každého dítěte podle jeho individuálních zájmů a potřeb. Budeme nadále 

pracovat podle Školního vzdělávacího programu Kamarádi přírody, který budeme každoročně 

promyšleně inovovat a vkládat nové projekty.  

 

Konkrétně se chceme zaměřit na tyto oblasti: 

 

1. Podporovat a rozšiřovat sportovní zdatnost dětí  

a) vybavit herními prvky zahradu mateřské školy (aby mohla poskytnout pohybové vyžití  

       dětem) 

b) poznávat hřiště TJ Sokol NHK – pro fotbal 

c) využívat školního hřiště ZŠ NHK -  pro hry s míčem 

d) pěší turistika do okolí naší školky, blízkého lesa, podél soustavy rybníků 

 

2. Pečovat o zdraví a bezpečí dětí i pracovnic MŠ, zajistit jim pěkné prostředí 

a) rekonstrukce školní zahrady 

b) malování v budově MŠ - třídy, herny, chodby 

c) úprava a využití kuželníku 

d) modernizace prostředí kanceláře vedoucí mš 

e) navázat spolupráci se stomatologickým oddělením fn hk 

f) zúčastnit se akcí u Biřičky – předvádění záchranných akcí zdravotníků, hasičů, policie,  

       psovodů ….. 

g) prevence dětských úrazů – rizikové oblasti  

h) rekonstrukce druhé třídy 

 

3. Zaměřit se na vedení dětí k ochraně životního prostředí 

a) vybavení mš pomůckami k ekologické výchově (kufříky pro pokusy v ekologické oblasti 

 atd.) 

b) spolupracovat nadále s městskými lesy – besedy, výchovné pořady 
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c) návštěvy skanzenu Krňovice – řemesla, návrat k přírodě, důsledky 

       přetechnizované doby 

d) zapojení dětí i rodičů do sběru papíru 

e) seznamování dětí se životem zvířat (ekologické vycházky pod odborným vedením   

       zkušených lesníků, pozorovat práci rybářů, pozorovat život na statku…) 

f) pomoc při čištění lesa, zahrady, pěstitelské činnosti 

 

4. Připravovat děti na plynulý přechod do ZŠ, zajistit dobrou přípravu na výuku, využít  

        spolupráce se ZŠ NHK, zapojit rodiče 

a) nespavý režim předškoláků – využití nespavých aktivit k individuální práci  

       s problémovými dětmi, k logopedickým cvičením, k trénování motorických dovedností,  

       k výtvarným činnostem, k práci s časopisem sluníčko, pastelka 

b) besedy rodičů předškoláků s učiteli 1. tříd zš nhk, návštěvy předškoláků v 1. třídách –  

        nultá školička, poznávání režimu školní družiny, školní jídelny, pořádání společných  

        akcí se základní školou – Mikuláš, vánoční trhy, velikonoční jarmark, karneval 

c) vzbuzovat zájem předškoláků o získávání informací – vyhledávání v encyklopediích,  

       zadávání „domácích úkolů“ předškolákům, testy, řešení problémových situací 

d) spolupracovat s PPP 

 

5. Zaměřit se na využití grantů na volnočasové aktivity dětí  

a) společné akce s rodiči 

 

6. Omladit pedagogický sbor, vytvářet podmínky pro jeho další vzdělávání 

Pedagogický sbor v současné době tvoří 1 učitelka nad 55 let, 1 učitelka mezi 35 – 45 lety, 2 

učitelky v letech 23 – 30 let. Všechny učitelky mají odborné vzdělání pro výkon práce pedagoga 

v předškolním zařízení. Jedna učitelka má středoškolské odborné vzdělání, jedna učitelka 

vystudovala VOŠ pedagogickou v Litomyšli, 1 učitelka vystudovala bakalářský obor učitelství pro 

mateřské školy na UHK, 1 učitelka studuje navazující magisterský program pedagogika 

předškolního věku na UHK.  

 

Pedagogický kolektiv postupně omlazujeme a přinášíme tak do našeho výchovně vzdělávacího 

procesu nové prvky a síly.  

 

Jak v současnosti, tak i v budoucnosti budeme využívat zajímavých nabídek vzdělávacích středisek 

k dalšímu prohlubování vzdělávání v našem oboru. 

 


