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PREAMBULE
Změny ve vzdělávání pro XXI. století úzce souvisí se změnami ve společnosti.
Vzdělávání je nutné přizpůsobit a zaměřit na osobnost dítěte. Společnost se výrazně
globalizuje, neustále dochází k přílivu nových informací. S touto situací se musí každý občan
vyrovnat, informace musí umět vyhledávat a využívat. Takovému postoji je blízké
tematizování obsahu vzdělávání, ne soustřeďování se jen úzce na izolované předměty.
„Účelem vzdělávání není pouze vědět, ale především umět používat.“
H. Spenser

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem
mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“
T. G. Masaryk
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1.1 Oficiální název programu
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zpracovaný podle
rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání (ŠVP podle RVP PV č. j.
894/2015/DDLKL).

1.2 Motivační název
,,Dráček v Zámečku aneb dětství plné pohádek“

1.3 Předkladatel
Název školy:

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce,
příspěvková organizace

Adresa:

Ledce 55, 273 01 Smečno

Ředitel školy:
Zástupce ředitele:

Mgr. Roman Pejša
Mgr. Luděk Černý

Telefon:

312 517 925 (ředitel školy)
312 517 923 (zástupce ředitele)
info@ddledce.cz
www.ddledce.cz
102 114 129
48 70 63 02
600 021 653

E-mail:
WWW stránky:
IZO:
IČO:
REDIZO:

1.4 Zřizovatel
Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Kontaktní osoba:
IČO:
IZO:
Telefon:
E-mail:
WWW stránky:

Mgr. Eva Horáková
61 89 46 30
600 021 572
257 280 111
info@kr-s.cz
www.kr-stredocesky.cz

1.5 Platnost dokumentu
Platnost dokumentu
Účinnost dokumentu (po seznámení rodiči)

Od 1. 9. 2015
Od 22. 10. 2015

Podpis ředitele

Razítko školy
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2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Lázně Šternberk na Slánsku bývaly v minulosti železité lázně. Na místě Šternberka
stávala tvrz Bílý Újezdec, o níž jsou údaje od roku 1406. Jejími držiteli byli Jindřich
Kokovec, Štěpán ze Žehrovic, Bedřich z Donína, Kamil z Donína, Jan z Donína, Václav
z Donína a Bedřich z Donína.
Od roku 1611 byl Bílý Újezdec připojen k panství smečenskému. Tvrz byla v roce1632
vydrancována Kašparem Skalníkem ze Slaného. V roce 1776 byla tvrz pojmenována na
Šternberk. Byla pojmenována podle Josefy, hraběnky ze Šternberka, druhé manželky
Františka Karla z Martinic.
První dochované zprávy o prameni jsou z roku 1751, ale první kroky k využití
šternberských uhličitoželezitých pramenů a zřízení lázní byly podniknuty až v roce 1800
Marií Annou z Martinic. V roce 1801 byla u pramenů postavena lázeňská budova se 13 byty a
na ubytování byl upraven i šternberský zámeček, u nějž byl zřízen hostinec s anglickým
parkem a vysázena topolová alej. První lázeňská sezona byla zahájena 17. 6. 1801.
Analýzu minerální vody provedli MUDr. František A. Reuss, Dr. Duras a Prof. Gintl.
Zjistili, že minerální voda obsahuje hojně uhličitanu železitého, kyselinu uhličitou, kysličník
vápenatý, sodný a hořečnatý a kysličník křemíku. Dva prameny pojmenované po Jindřichovi
Clam Martincovi a Selině, jeho ženě, obsahující železitou vodu, byly užívány k léčení zvláště
pacientů trpících chudokrevností, křivící, sešlostí po různých chorobách a revmatismem.
Lázně Šternberk bývaly slavné, byly i místem kde se léčil Karel Havlíček Borovský,
František Palacký nebo Josef Jungmann a na jednom ze svých výletů zavítal do zdejšího kraje
i Dr. Miroslav Tyrš se členy pražského Sokola. Lázně se začátkem 20. století nevyplácely a
před první světovou válkou byly zrušeny. Po válce se již nevzpamatovaly a slávu zdědily
lázně Poděbrady. Život z těchto míst však nevymizel. Ticho a klid lázeňského prostředí
nahradil křik dětských hlásků.
V roce 2009 získal dětský domov do správy další objekt z budov bývalých lázní, jehož
přízemí v současné době je využíváno jako školní klub Zámeček. Po rozsáhlé rekonstrukci
prvního patra zde vznikly prostory pro další činnost. V levém křídle budovy byly vybudovány
moderní „startovací“ byty pro naše klienty a mateřská škola „Dráček v Zámečku“. V pravém
křídle budovy byly vytvořeny byty, ve kterých žijí čtyři dospělí mentálně postižení muži
(dříve žijící v ústavech sociální péče v regionu). Původně tyto prostory byly jejich domovem.
Tito klienti se snaží zde žít svůj život. Pomáhají při údržbě budovy a okolní krásné zahrady a
opomenout se nesmí ani jejich snaha o „hlídání“, aby nikdo cizí do budovy nevešel.
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Mateřská škola zahájila svoji činnost 1. 9. 2013 s plnou kapacitou 13 dětí. Nachází se
v obci Ledce ve středočeském kraji cca 7 km severozápadně od Kladna. Obec Ledce spadá do
jedné z dílčích etap studie rozvoje ,,Přírodního parku Džbán.“
Zapsat se do mateřské školy lze i během celého roku, pokud není naplněna kapacita.
Škola hospodaří s přiděleným rozpočtem jako příspěvková organizace. Jediným příjmem je
příspěvek od rodičů a peníze vybírané na stravné dětí.
Hlavní cílem mateřské školy je výchova a vzdělávání dětí. Ve škole jsou paní učitelky
kvalifikované pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
Ve škole probíhá denně logopedická péče, grafomotorická cvičení, smyslová cvičení a
nácvik předškolních dovedností. Činnosti směrují k maximálnímu rozvoji osobnosti dítěte. Za
dva roky svého působení si škola vybudovala fungující, zábavné a odborně vedené prostředí,
ve kterém se každé dítě cítí uvolněné a v bezpečí. Učí děti samostatnosti a zodpovědnosti za
svá rozhodnutí. Děti jsou se svými paní učitelkami v kamarádském vztahu a oslovují je
křestními jmény. Činnosti, které děti vykonávají, jsou v souladu s třídními pravidly (jsme
kamarádi, máme se rádi, hračky půjčuji, hračky uklízím na své místo, poslouchám, neskáču
do řeči), které si vytvořily společně děti a paní učitelky. U každého dítěte se rozvíjí jeho
individuální potřeby.
Škola pro své děti i rodiče pořádá mnoho společných akcí nad rámec své činnosti.
Jedná se např. o opékání buřtů, velikonoční a vánoční posezení s atraktivním programem,
uspávání a probouzení broučků atd. Dvakrát do roka se podílí společně s DD na realizaci
výtvarné výstavy prací dětí ve Slaném v galerii Trouba. Mateřská škola se tímto podílí na
prezentaci své činnosti. Děti se účastní kurzu plavání, angličtiny, navštěvují divadelní
představení v divadle Lampion v Kladně, v Městském divadle Slaný, filmová představení
v kině Slaný, ale i kouzelnické představení. Spolupráce zdárně funguje se všemi subjekty
společenského života ve vesnici – obecný úřad, ale i s Městskou knihovnou Slaný, Městskou
Policií, Hasičským záchranným sborem a MŠ Smečno, kde si děti spolu hrají a učí se
toleranci s jinými dětmi. Naše mateřská škola spolupracuje jak s rodinami dětí, tak se základní
školou praktickou a speciální, které jsou součástí Dětského domova Ledce. Opomenout se
nesmí ani návštěvy na malé farmě, o kterou se starají mentálně postižené osoby ze Zahrady
Kladno spolu se svými opatrovníky. Děti se seznamují se životem zvířat, a pokud se nebojí,
smí si pohladit králíka, kuřátko, ovečku, kravičku, psa i kočku.
V minulých letech došlo k stavebním úpravám, aby budova odpovídala hygienickým
předpisům a byl plně využit prostor. Škola má jednu třídu s celodenním provozem. Prostory
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jsou menší, navozují dojem domácího prostředí. Vybavení třídy nábytkem je na odpovídající
úrovni. Vnitřní prostory školy i jídelny svým uspořádáním, vnitřním členěním a vybavením
odpovídají hygienickým normám a platné legislativě. Třída (herna, šatna, ložnice, zdravotně
hygienické zařízení) je umístěna v prvním patře. Činnosti náročnější na prostor jsou plněny
zejména při pobytu venku, případně po dohodě využíváme prostory tělocvičny a
multifunkčního hřiště v DD. Ke škole náleží i rozlehlá zahrada se základními prvky Tomova
parku rozmístěnými tak, aby odpovídalo bezpečnému pohybu dětí. Poloha budovy umožňuje
seznamovat děti při vycházkách jak s historickými památkami, tak i velká zahrada a
navazující lesopark, které jsou součástí areálu, umožňují dětem volnější pohyb a pozorování
změn v přírodě během kalendářního roku a vlivu člověka na ni.
Naším plánem je vytvořit bylinkovou a květinovou zahrádku a prohlubovat tak v
dětech vztah k přírodě a zvířatům.
Sami rodiče se do dění školy zapojují různými činnostmi: pečení sladkého pečiva, šijí
čepičky na divadelní představení, sbírají pomerančovou kůru, PET víčka, papír a podobně.
Školní vzdělávací program vychází z ročního období přírody, obsahuje požadavky pro
předškolní vzdělávání (komunikační, sociální, citové, rozumové, tělesné a mezilidské
dovednosti). Činnosti jsou vytvářeny tak, aby vedly děti k aktivitám a ke spolupráci mezi
sebou. Znalosti, které děti získávají při hře i učení jsou důležité pro jejich další školní léta
v základním vzdělávání.

8

3 PODMÍNKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ
3.1 Věcné podmínky
Prostory mateřské školy (celková podlahová plocha, objem vzduchu, osvětlení)
odpovídají hygienickým předpisům. Škola má jednu třídu, pro děti ve věkové kategorii od 3
do 6 let. Ve třídě jsou také děti, které mají poslední rok před nástupem do ZŠ a OŠD.
Třída je vybavena moderním nábytkem, průběžně dochází k obměně vybavení i
hraček. Nově ve třídě byla nainstalována interaktivní tabule. Hračky jsou dle možností
umístěny tak, aby k nim děti měly přístup. Při pořizování hraček a učebních pomůcek je vždy
brán zřetel na zdravotní nezávadnost, bezpečnost, estetičnost a zejména na jejich účelné
využití k rozvoji tvořivosti, představivosti a myšlení jak při řízených, tak i volných činnostech
s ohledem na věk dětí.
Děti se svými výtvory podílejí na úpravě prostředí. Své výtvory mají umístěné po celé
škole (třída, šatna, vstupní chodba).
Mateřská škola nemá vlastní školní jídelnu. Jídlo je připraveno a dopravováno
z Dětského domova Ledce. Děti mají vyhrazený prostor pro konzumaci jídel u jídelních stolů.
Učí se samostatnosti a sebeobsluze. Třída má kuchyňku s myčkou, rychlovarnou konvicí,
ledničkou a mikrovlnou troubou. Děti mají možnost si připravovat samy pohoštění (svačinky)
za přímého dohledu paní učitelek. Po celý den je dětem zajištěn pitný režim.
Všechny vnitřní i venkovní prostory naší mateřské školy splňují bezpečnostní a
hygienické normy dle platných předpisů (čistota, teplota, osvětlení, alergizujících či
jedovatých látek a rostlin apod.). Vstup do chodby, kde se nachází mateřská škola, se po 8:00
hod uzamyká. Vstup do školy je umožněn zazvoněním na hlavní vstupní dveře do mateřské
školy.
Dlouhodobé záměry:


Letní učebna na školní zahradě - altán.



Pítko a sprcha na zahradě.

3.2 Ekonomické podmínky
Naše MŠ je součástí DD Ledce, která je zřízena jako příspěvková organizace.
Hospodaří s vyrovnaným rozpočtem dle platné legislativy, vyhlášek a pravidel zřizovatele.
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Finanční prostředky získává z několika finančních toků: Prostředky na přímé výdaje (mzdy,
odvody, DVPP, ONIV) ze státního rozpočtu. Prostředky na provoz získává z rozpočtu
zřizovatele. Oba výše uvedené toky jsou dány normativní metodou dle počtu zařazených dětí.
Zbývající potřebné prostředky stanoví ředitel rodičům jako příspěvek na úhradu
neinvestičních nákladů a stravné vždy v červnu na příští školní rok (dle nákladů minulého
roku). Posledním možným zdrojem finančních prostředků jsou sponzorské dary. Čerpání
výdajů je pravidelně čtvrtletně sledováno a vyhodnocováno.
Dlouhodobý záměr:


Sponzorské dary

3.3 Životospráva
Mateřská škola je zaměřena na zdravý životní styl, zdravou výživu, environmentální
výchovu a sportovní činnost. Uspořádání dne je vypracováno s ohledem na psychohygienické
podmínky provozu školy a respektuje věkové zvláštnosti dětí. Každé dítě má prostor pro
aktivity dle vlastní volby, soukromí, spontánní i řízenou činnost, relaxaci i odpočinek.
Pevným prvkem režimu dne je stravování. Dětem je poskytována plnohodnotná a
vyvážená strava. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie
přípravy pokrmů a nápojů, děti mají ve třídě stále k dispozici dostatek tekutin a mezi
jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Zachování vhodné skladby a ceny je
sledováno hlavní hospodářskou v DD Ledce a dle výsledků je stanovován další jídelníček.
Pracovnice MŠ ve spolupráci s rodiči nenásilně vedou děti ke zdravému životnímu
stylu. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se
zdravému stravování. Snažíme se zajistit ve spolupráci s rodiči dle možností případná
omezení stravy stanovená lékařem (např. bezlepková dieta). V průběhu celého dne je zajištěn
pitný režim – čistá voda a ovocné nápoje (čaj, vodou ředěný džus, minerálka, apod).
Délku pobytu venku přizpůsobujeme počasí, kvalitě ovzduší a zároveň se snažíme o
to, aby byly děti dostatečně dlouho venku. Přestože má naše MŠ malé prostory, věnujeme
značnou pozornost pohybu dětí - pravidelné tělovýchovné činnosti ve třídě, ale i v tělocvičně
v DD Ledce, plavání, delší vycházky, výlety do přírody.
V režimu dne je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku jednotlivých
dětí. Děti, které mají nižší potřebu spánku, si nejdříve odpočinou na lehátku, pak jim je
nabídnuta klidnější herní činnost.
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Dlouhodobé záměry:
 Podporovat zdravý životní styl, upozorňovat na negativní jevy
 Zřízení bylinkové zahrádky na zahradě MŠ
 Zajištění pitného režimu na zahradě školy

3.4 Psychosociální podmínky
Základním cílem je spokojené dítě. Snahou celého kolektivu je vytvořit příjemné,
klidné a bezpečné prostředí plné pohody. Ze zkušeností víme, že první dojem dítěte i rodiče
bývá nejdůležitější pro další adaptaci. Nově příchozí děti mají možnost postupné adaptace
(prohlídka třídy s rodiči, krátké návštěvy s rodiči, účast na akcích MŠ s rodiči – divadlo,
focení, besídky, spoluúčast sourozence, apod.). Během začleňování dětí do kolektivu
napomáhají učitelce i provozní pracovníci, aby dítě mělo pocit, že je vítáno a má dospělého,
který mu se vším pomůže.
Všechny děti mají rovnocenné postavení. Osobní volnost (výběr hračky, hry,
kamaráda) je v určitých případech omezena nutností dodržovat potřebný řád (vycházka,
výlety, divadla, kina apod.).
Děti spoluvytvářejí s učitelkou jasná pravidla, která musí všichni respektovat. Dítě je
respektováno jako osobnost, zároveň je jeho chování pomocí pravidel usměrňováno tak, aby
nedocházelo ke konfliktům mezi dětmi a k ubližování slabším jedincům. Učitelka motivuje
děti pozitivně a navádí je, aby si samy určily pravidla soužití ve třídě. Učitelka se vyhýbá
negativním slovním komentářům, dává dětem jasné a srozumitelné pokyny. Učitelka plně
respektuje obecně lidské, vývojové a individuální potřeby dětí. Neočekává, že všechny děti
splní naplánovaný úkol, ale sleduje, zda se děti přiměřeně vyvíjejí v rámci svých možností a
schopností. Učitelka vždy pouze nabízí možnosti, podněcuje k samostatnému rozhodování,
podporuje aktivitu a zejména pozitivně hodnotí. Při činnostech ve třídě se prolínají spontánní
a řízené činnosti, preferována je skupinová práce.
Dlouhodobé záměry:


Podporovat sociální, prožitkové a kooperativní učení

3.5 Organizace
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Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let,
případně do 7 let při OŠD - vyžadujeme rozhodnutí ředitele ZŠ. Zápis dětí do MŠ probíhá
každoročně ve spolupráci se zřizovatelem většinou koncem měsíce dubna. Přesný termín je
zveřejněn v místním tisku, na úřední desce, webu městského úřadu a MŠ. Dodatečný zápis je
možný, vždy však pouze do plné kapacity školy. O přijetí do MŠ rozhoduje ředitel MŠ na
základě předložených dokladů (žádost o přijetí, rodný list dítěte, vyjádření lékaře) a platných
kritérií MŠ (viz Kritéria pro přijímání dětí).
Režim dne je variabilní, stanovena je pouze doba jídla a pobyt venku. V průběhu dne
se střídají volné a řízené činnosti dle potřeb a zájmu dětí.
 Děti jsou přijímány do třídy v době od 7:00 do 8:00 hodin, po dohodě s učitelkou
mohou rodiče přivést dítě ve výjimečných případech v domluveném čase.
 Pobyt venku zařazujeme každodenně – je organizován zpravidla 9.30 – 11.30 hod. dle
počasí a stavu ovzduší, při příznivém počasí i odpoledne. Minimálně jedenkrát za měsíc
je pobyt nahrazen návštěvou společenských a kulturních představení a akcí. Pobyt
venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých
klimatických podmínkách (vysoké mrazy/horka).
 Je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Děti
odpočívají při čtené pohádce nebo hudbě. Nemusejí spát, v postýlce mohou mít svoji
oblíbenou hračku z domova. Hygienické potřeby mohou uspokojovat samostatně. Děti
mají možnost postupně se zapojovat do klidových aktivit tak, aby nerušily ostatní.
 Režim dne je přizpůsobován a měněn podle konkrétních akcí a provozu školy.
 Dětem je nabídnuta možnost účasti: Anglický jazyk, hra na flétnu, dramatický kroužek.
Nepodporujeme přesné vyčlenění činností do tzv. „kroužků“, děti jsou seznamovány se
základy angličtiny během běžných činností ve třídě formou vstupů, pravidelně učitelky
zařazují pískání na zobcové flétničky. Zapojit se tak mohou všechny děti, i ty, pro
jejichž rodiče představují organizované placené kroužky finanční zátěž.
 Stravování:
 dopolední svačina:



9:00 - 9:30 hodin

 oběd:

12:00 - 12:30 hodin

 odpolední svačina:

14:00 - 14:30 hodin

Děti jsou vedeny k samostatnosti, starší děti se obsluhují samy, mladším pomáhají paní
učitelky. Pitný režim je zajištěn během celého dne – nerezové konvice. Děti jsou
podporovány v sebeobsluze.
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Od 14:30 do 17:00 hod děti opouštějí školu, nebo na rodiče čekají venku v Tomově
hracím hřišti.



Dítě je přebíráno a předáváno vždy rodičem nebo osobou uvedenou v písemném
zmocnění (dle nového OZ).



ORIENTAČNÍ REŽIM DNE
 7:00 - 8:00 hod
příchod dětí, volné hry
 8:00 - 8:30 hod

skupinová práce

 8:30 - 9:00 hod

tělovýchovná cvičení, cvičení při hudbě, pohybové hry,

zdravotní a relaxační cviky
 9:00 - 9:30 hod

hygiena, ranní svačina

 9:30 - 10:00 hod

výchovně vzdělávací práce

 10:00 - 12:00 hod

pobyt venku

 12:00 - 12:30 hod

hygiena, oběd

 12:30 - 14:00 hod

hygiena (čištění zubů), odpolední odpočinek

 14:00 - 14:30 hod

hygiena, odpolední svačina

 14:30 - 17:00 hod

skupinové opakování, volné hry, pobyt na zahradě,

odchod dětí

3.6 Řízení
Řízení naší MŠ je postaveno především na otevřené komunikaci a vzájemné dohodě.
Mezi zaměstnanci jsou vytvořeny osobní vztahy. Ředitel školy podporuje týmovou
spolupráci, motivuje jednotlivce, podporuje účast na vzdělávacích akcích. Vzájemná
komunikace je vstřícná, flexibilní, rovnocenná, probíhá každodenně a všemi směry.
Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovnic jsou jasně vymezeny Organizačním řádem,
pracovními náplněmi jednotlivých profesí a vnitřními směrnicemi. Pracovnice, které
hospodaří se zúčtovatelným materiálem a finančními prostředky mají podepsánu dohodu o
hmotné odpovědnosti. Organizace provozu, práva a povinnosti zaměstnanců, zákonných
zástupců i dětí jsou řešeny Školním řádem.
Informační systém:
•

Informační systém uvnitř MŠ je funkční, pracovnice jsou informovány formou
oběžníku oproti podpisu, aktuálně ředitelem nebo zástupcem ředitelem ústně a na
plánovaných pedagogických nebo provozních poradách.
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•

Pedagogické porady se pořádají podle harmonogramu (nejméně 4x do roka). Na
pedagogických poradách se řeší dění v MŠ, aktuální problémy, individuální pomoc
dětem, reakce rodičů na pedagogickou práci a následné další opatření. Z pedagogické
porady je pořizován písemný záznam.

•

Provozní porady probíhají podle aktuálních potřeby školy.

•

Veřejnost je informována o dění v MŠ pomocí webových stránek a facebooku.

•

Rodiče jsou čtvrtletně informováni na schůzkách SRPŠ, aktuálně na nástěnce u
vchodu, na webových stránkách školy, případně ústně učitelkou.
Cílem ředitele při vedení pracovnic je vytvořit ovzduší důvěry a tolerance tak, aby

převažovala týmová spolupráce při řešení zásadních otázek a každá pracovnice měla možnost
vyjádřit svůj názor (pedagogické rady, provozní porady, pohovor s ředitelem).
Hodnocení práce a motivace jednotlivých pracovnic probíhá formou pohovoru 2x
ročně během hospitací.
Plánování a chod mateřské školy vychází z předchozí analýzy. Zpětnou vazbou nám je
systém evaluace, průběžné pohovory s rodiči, s učitelkami a dalšími zainteresovanými
spolupracovníky (ZŠ Smečno, PPP, SPC, apod.).
Snahou ředitele je neustále podněcovat pracovnice k neformální spolupráci s rodiči
(společné akce, pohovory, zapůjčování literatury, řešení OŠD, vyhledávání sponzora).
V jednání s rodiči je třeba vždy postupovat taktně, a zásadně dodržovat ochranu
osobních údajů, proto jsou rodičům nabízeny konzultační hodiny učitelek.
Konzultační hodiny učitelek MŠ jsou v závislé na organizační struktuře dne. Obvyklé
mívají konzultační hodiny po skončení své přímé pedagogické práce. Možné je domluvit si
termín ke konzultaci v jinou hodinu, avšak tento termín nesmí narušit přímou pedagogickou
práci s dětmi.

3.7 Personální a pedagogické podmínky
V naší mateřské škole pracují 2 učitelky (jedna na celý úvazek, jedna na zkrácený úvazek) na
základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Pedagogický sbor je stabilní,
profesionální a jeho předností je vzájemná soudržnost, spolupráce a přátelské vztahy.
Pedagogický tým pracuje jako celek.
Umožňujeme účastnit se praxe v naší MŠ posluchačům ze SŠ a VŠ z našeho regionu a
z Prahy.
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Ředitel podporuje další odborný růst, vytváří k němu potřebné podmínky a pracovnice
soustavně projevují o další sebevzdělávání zájem (školení a kurzy, odborná literatura – knihy,
časopisy, výměna zkušeností). K sebevzdělávání přistupují učitelky aktivně.
Zařazení pedagogů do tříd a jejich rozvrh pracovní doby je uspořádán tak, aby byla
zajištěna optimální pedagogická péče.
Specializované činnosti jsou zajišťovány odbornými pracovníky: Plavecká škola,
Klinická logopedka apod.

3.8 Formy spolupráce se zákonnými zástupci
Pedagogické pracovnice, vedení školy a rodiče jsou zpravidla v každodenním
kontaktu. Pravidelně informují rodiče o prospívání a o individuálních pokrocích dítěte v
rozvoji i v učení.
Rodičům není umožněno vstupovat do třídy bez souhlasu vedení školy
z bezpečnostních důvodů. Na základě souhlasu vedení školy mohou rodiče využívat možnosti
vstupu do třídy a účastnit se činnosti dětí (předávání dítěte, ukázka řízené činnosti před
zápisem do ZŠ). Spolupracujeme s rodiči při adaptaci a socializaci dítěte v MŠ.
Rodiče jsou průběžně informováni o dění v MŠ. Účastní se některých akcí pro děti
(Halloween, Loučení s předškoláky, Vánoce, Velikonoce, fotografování, besídky, výlety dětí
apod.). Podílejí se na drobných opravách hraček a nábytku, zahradního zařízení, drobných
oprav v budově, videodokumentaci akcí MŠ a sponzorství. Byli seznámeni se ŠVP a
metodami výchovně vzdělávací práce. O prospěchu a společném postupu při jeho výchově a
vzdělávání se domlouvají s učitelkami při schůzkách SRPŠ a individuálních pohovorech při
předávání, případně si domlouvají pohovor s učitelkou v době jejích konzultačních hodin.
Vědí, že jsme připraveni poskytovat informace z oblasti předškolního vzdělávání, zapůjčovat
odbornou literaturu, předávat zkušenosti. Jednáme s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že
pracujeme s důvěrnými informacemi. Chráníme soukromí rodiny. Nezasahujeme do života
rodiny.
Dlouhodobý záměr:


Zapojení rodičů do každodenní komunikace



Rozvíjet partnerské vztahy s rodiči na základě vzájemné důvěry, tolerance, respektu,
otevřenosti, informovanosti
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Zaktivovat rodičovskou veřejnost k tvořivé, vstřícné a upřímné spolupráci (využít
schopností, znalostí, nadání, zkušeností, kontaktů)



Ve spolupráci s rodiči zajistit, aby čas prožitý v MŠ byl pro dítě radostí, příjemnou
zkušeností a zdrojem spolehlivých základů do života i vzdělání a aby rády vzpomínaly
na období strávené v MŠ

3.9 Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany
Děti:


Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají učitelky po celou dobu pobytu dítěte v MŠ, tj. od



převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby a naopak.



Pověřenou osobu zmocňují rodiče ve zvláštním formuláři.



Na území MŠ, vycházky do okolí obce Ledce včetně přilehlého lesoparku odpovídá 1
učitelka za 13 dětí.



Mimo území MŠ, rozumí se společensko-kulturní akce (výlety, divadla, kina, besedy
mimo MŠ, apod.) odpovídají 2 učitelky za 13 dětí.



Po dobu činnosti dětí zajišťované jinou osobou (např. učitelkou ZŠ, Plaveckou školou)
odpovídá za děti učitelka MŠ.



Děti jsou opakovaně upozorňovány na nutnost dodržovat základní dohodnutá pravidla
(neodcházet z určeného prostoru, po schodišti chodit vpravo s držením madla, na
vycházce chodit ve dvojicích, využívat průlezky pouze s přímým dozorem učitelky,
neohrožovat svým jednáním vrstevníky, apod.)



Pro případ úrazu dítěte nebo ztráty oblečení jsou děti pojištěny.

Dospělí:


Všechny pracovnice jsou opakovaně proškolovány a seznamovány s obsluhou
spotřebičů a zařízení.



Jsou povinny zajistit bezpečný prostor pro děti (větrání ventilací neotevřeným oknem,
úklid podlah v době nepřítomnosti dětí, úklidové prostředky mimo dosah dětí,
prohlídka venkovního prostoru – střepy, jehly, větve, jedovaté rostliny, apod.).



Pracovnice jsou v případě pracovního úrazu pojištěny zaměstnavatelem dle zákona.



Naše MŠ je pojištěna i pro případný úraz veřejnosti na přilehlých komunikacích.

Majetek:
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Vstup do školy je neustále uzavřen.



Příchozím po zazvonění otevírá pracovnice MŠ.



K zajištění budovy v době po provozní době je vydána vnitřní směrnice s
odpovědností jednotlivých pracovnic (uzavření oken, vody, spotřebičů, uzamčení
dveří).



Hodnotnější vybavení je pojištěno.

Dlouhodobé záměry:


Dbát na doprovod rodičů dětí

 Vést děti k uvědomění si možného nebezpečí (užívání léků, pohozené inj. stříkačky,
městský provoz, neznámí lidé, jedovaté rostliny, apod.)

3.10 Povinnosti předškolního pedagoga
Předškolní pedagog odpovídá za to, že:


školní (třídní) vzdělávací program, který zpracovává, je v souladu s požadavky RVP
PV



program pedagogických činností je cílevědomý a je plánován



je pravidelně sledován průběh předškolního vzdělávání a hodnoceny jeho podmínky i
výsledky

Předškolní pedagog by měl vykonávat tyto odborné činnosti:


analyzovat věkové a individuální potřeby dětí a v rozsahu těchto potřeb zajišťovat
profesionální péči o děti, jejich výchovu i vzdělávání



realizovat individuální i skupinové vzdělávací činnosti směřující cílevědomě k rozvoji
dětí, rozšiřování jejich kompetencí (schopností, dovedností, poznatků, postojů)



samostatně projektovat výchovné a vzdělávací činnosti, provádět je, hledat vhodné
strategie a metody pro individualizované a skupinové vzdělávání dětí



využívat oborových metodik a uplatňovat didaktické prvky odpovídající věku a
individualitě dětí



projektovat (plánovat) a provádět individuální výchovně vzdělávací činnosti s dětmi se
speciálními vzdělávacími potřebami



provádět evaluační činnosti - sledovat a posuzovat účinnost vzdělávacího programu,
kontrolovat a hodnotit výsledky své práce, sledovat a hodnotit individuální pokroky
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dětí v jejich rozvoji a učení, monitorovat, kontrolovat a hodnotit podmínky, v nichž se
vzdělávání uskutečňuje


výsledky evaluace samostatně uplatňovat v projektování (plánování) i v procesu
vzdělávání



provádět poradenské činnosti pro rodiče ve věcech výchovy a vzdělávání jejich dětí v
rozsahu odpovídajícím pedagogickým kompetencím předškolního pedagoga a
mateřské školy



analyzovat vlastní vzdělávací potřeby a naplňovat je sebevzdělávacími činnostmi



evidovat názory, přání a potřeby partnerů ve vzdělávání (rodičů, spolupracovníků,
základní školy, obce) a na získané podněty reagovat

Předškolní pedagog má vést vzdělávání tak, aby:


se děti cítily v pohodě (po stránce fyzické, psychické i sociální)



se děti rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a současně byl
podněcován jejich harmonický rozvoj



děti měly dostatek podnětů k učení a radost z něho



bylo posilováno sebevědomí dětí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti



děti měly možnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy a cítit se ve skupině bezpečně



byl dostatečně podporován a stimulován rozvoj jejich řeči a jazyka



se děti seznamovaly se vším, co je pro jejich život a každodenní činnosti důležité



děti mohly pochopit, že mohou prostřednictvím vlastních aktivit ovlivňovat své okolí



děti obdržely speciální podporu a pomoc, pokud ji dlouhodobě či aktuálně potřebují

Ve vztahu k rodičům má předškolní pedagog:


usilovat o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodiči



umožňovat rodičům přístup za svým dítětem do třídy a účastnit se jeho činností



umožňovat rodičům účastnit se na tvorbě programu školy i na jeho hodnocení



vést s rodiči dítěte průběžný dialog o dítěti, jeho prospívání, rozvoji a učení

3.11 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí
mimořádně nadaných
a) V oblasti zabezpečení výuky dětí s tělesným postižením:
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V MŠ není dítě s tělesným postižením.
b) V oblasti zabezpečení výuky dětí se zrakovým postižením:
V MŠ není dítě se zrakovým postižením.
c) V oblasti zabezpečení výuky dětí se sluchovým postižením:
V MŠ není dítě se sluchovým postižením.
d) V oblasti zabezpečení výuky dětí s mentálním postižením:
V MŠ není dítě s mentálním postižením.
e) V oblasti zabezpečení výuky dětí s poruchami pozornosti a vnímání (děti s poruchou
učení a chování):
V MŠ není dítě s poruchou pozornosti a vnímání.
f) V oblasti zabezpečení výuky dětí s poruchami řeči:
V MŠ není dítě s poruchou řeči. Rodiče využívají služeb logopedické péče.
g) V oblasti zabezpečení výuky dětí s více vadami a autismem:
V MŠ není dítě s více vadami a autismem.
h) Zabezpečení výuky dětí mimořádně nadaných
V MŠ není dítě mimořádně nadané.
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4 CHARAKTERISTIKA ŠVP
Školní vzdělávací program MŠ vychází z RVP PV a je závazný pro všechny
pracovníky školy. Je to otevřený dokument přístupný široké veřejnosti (internetové stránky),
nevylučující úpravy a dodatky. Předpokládá úzkou spolupráci s rodiči, ZŠ, PPP, SPC, lékaři
apod. Je podkladovým dokumentem k vytvoření hodnocení a různých posudků. Vznikl na
základě analýzy předchozích výsledků a zkušeností (dotazník, diskuse s rodiči, závěry porad,
školení, studium materiálů) společným úsilím pedagogického sboru naší MŠ.
ŠVP vychází z podmínek mateřské školy. Podává jasný a ucelený obraz o mateřské
škole, o způsobu a formách její práce, poskytovaném vzdělávání a vnitřní evaluaci. Pomáhá
učitelkám rozvíjet pedagogický styl a strategie odpovídající integrovanému přístupu ke
vzdělávání. ŠVP je zpracováno tak, že mu pedagogičtí pracovníci rozumí a mohou z něho při
tvorbě TVP dobře vycházet. Je zpracován jasně, přehledně, srozumitelně, kulturní formou.
Obsah vzdělávání ztvárňuje do podoby umožňující dosahovat vzdělávacích cílů. Obsahuje
dohodnutá pravidla chování a jednání. Ponechává učitelkám dostatek volného prostoru k
tvořivosti a individualizaci vzdělávání
Pedagogický sbor sestavil program s motivačním názvem ,,Dráček v Zámečku aneb
dětství plné pohádek“ Vychází z přirozených potřeb dítěte - hry a zvídavosti. Umožňuje dítěti
objevovat a chápat souvislosti na základě vlastních prožitků a dále je rozvíjet. Dává dítěti
prostor k tvořivému myšlení, zkoumání, ale i příležitost dokázat si, co zvládne a dokáže.
Neočekáváme, že všechny děti dosáhnou stejnou úroveň znalostí a schopností, ale
snažíme se vytvořit podnětné prostředí pro přirozený osobnostní rozvoj každého jedince
s respektováním jeho individuálních zvláštností. Naším cílem je upevňovat v dětech vztah k
přírodě a ke své zemi, probouzet v nich ekologické cítění a snahu o život v souladu s přírodou
a jejími zákonitostmi.
Učitelky využívají k realizaci ŠVP pedagogické metody, které respektují dítě a jeho
individualitu – děti mají prostor k vyjádření svého přání či nechuti se nabízené aktivitě
věnovat, střídány jsou spontánní a řízené činnosti. Preferovány jsou skupinové aktivity,
komunitní a diskusní kruhy, tvořivá dramatika a prožitkové učení. Děti mají ve třídách
stanovena pravidla, na jejichž dodržování dohlíží „Dráček“, který děti provází celým školním
rokem. Pravidla vychází ze základů principů spolupráce mezi učiteli a dětmi, mezi dětmi a
dospělými (učiteli a rodiče) a zapojení rodičů do vzdělávacího procesu. Čas, který děti
prožívají v mateřské škole, by měl být časem radostí, příjemných zkušeností a zdrojem
dobrých základů života i vzdělávání.
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Vizí naší školy je vytváření rodinného, příjemného prostředí, vycházejícího hlavně z
rovnocenné a vstřícné komunikace s dětmi a rodiči. Partnerský vztah je respektován všemi
zaměstnanci – pedagogickými i nepedagogickými.
Cílem pro následující školní roky je nadále podporovat inkluzi dětí z DD Ledce, dětí
z okolních vesnic a měst do naší MŠ a větší podpora sociálního učení.
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5 VZDĚLÁVACÍ OBSAH
Obsah předškolního vzdělávání představuje hlavní prostředek vzdělávání dítěte v
mateřské škole. Vzdělávací obsah je formulován v podobě „učiva“ (vyjádřeno v podobě
činností, ať už praktických či intelektových) a „očekávaných výstupů“ (mají činnostní
povahu), a to pouze obecně, rámcově. Vzdělávací obsah je členěn do několika vzdělávacích
oblastí, je zachováno integrované pojetí respektující přirozenou celistvost osobnosti dítěte i
jeho postupné začleňování se do životního a sociálního prostředí. Jednotlivé oblasti, resp.
jejich obsahy, se vzájemně prolínají, prostupují, ovlivňují a podmiňují a ukazují tak na
neustálou přítomnost všech oblastí, dojde k přirozenějšímu, účinnějšímu a hodnotnějšímu
vzdělávání dítěte.
Vzdělávací obsah je rozdělen do integrovaných bloků, které jsou společné pro celou
věkovou skupinu společně, tj. pro děti ve věku od 3 do 6 (7) let a. konkretizovány až na
úrovni třídy prostřednictvím třídních vzdělávacích programů (TVP). Rozvržení integrovaných
bloků je variabilní, učitelka si může týdenní plán rozvrhnout a přizpůsobit dle svého uvážení.
Vytváří jej na základě vyhodnocení předcházející tematické části. Vychází z praktických
životních problémů a situací, nebo jsou zaměřeny k určitým činnostem, k praktickým
aktivitám apod. Mají tak podobu tematických celků, projektů či programů.
Bloky jsou různě rozsáhlé, dlouhodobé, střednědobé i krátkodobé, mohou se dále
členit, větvit apod. Jsou vytvářeny natolik široké a obsáhlé, aby poskytovaly dostatek
zajímavých a různorodých podnětů ke konkrétním činnostem. Zaměření těchto bloků vychází
z přirozených potřeb dítěte (intelektové a praktické schopnosti a dovednosti dítěte) a ze
skutečností dítěti a jeho životu blízkých.
Obsah je předškolnímu dítěti srozumitelný, užitečný a pro ně prakticky využitelný.
Pomáhá dítěti chápat sebe sama i okolní svět, rozumět jeho dění a orientovat se v něm. Blok
je upraven tak, aby vyhovoval věku, pro které jsou bloky připravovány, úrovni rozvoje a
sociálním zkušenostem dětí, obohacována jejich praktickou zkušenost a zvyšuje praktickou
využitelnost toho, co se děti naučí.
Vzdělávací obsah respektuje pět následujících oblastí:
1.

oblast biologická (lidské tělo, aktivní pohyb, sebeobsluhy, zdravá výživa, bezpečnost
a ochrana zdraví)

2.

oblast psychologická (prožívání, poznávání, sebepojetí)

3.

oblast interpersonální (komunikace, spolupráce, respekt a tolerance)
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4.

oblast socio – kulturní (rodina a domov, zapojení se do života města/vesnice,
spolupráce se ZŠ)

5.

oblast enviromentální (vliv člověka na přírodu, rozmanitost a souvislosti v přírodě)

Tyto oblasti jsou nazvány v RVP PV:

V našem ŠVP PV jsou oblasti nazvány

1. Dítě a jeho tělo

Drak a jeho tělo

2. Dítě a jeho psychika

Drak a jeho psychika

3. Dítě a ten druhý

Drak a ten druhý

4. Dítě a společnost

Drak a společnost

5. Dítě a svět

Drak a svět

Náš program tvoří pět bloků. Děti provází pohádková postavička „Drak“ která má
svým chováním k dětem velmi blízko. Stejně jako ony pozoruje a poznává svět kolem sebe.
Děti mají příležitost poznávat přírodu kolem sebe všemi smysly a objevovat její tajemství.
Sledují přirozený cyklus ročních období, přírodních a společenských situací s nimi spojených
(přírodní jevy, vliv člověka na přírodu, tradice, svátky). Pomáhají dítěti porozumět okolnímu
světu, zejména vlivu přírody na veškeré dění. Navozují konkrétní situaci a činnost, která
bezprostředně souvisí se životem dítěte.
Integrované bloky se vzájemně navazují, doplňují, prohlubují, prolínají a přecházejí
plynule jeden do druhého. Dítěti se znovu připomíná, že se s obsahem již setkal a učí se vidět
věci z různých pohledů. Jiný pohled přispívá k tomu, že si dítě může vytvářet globální a
reálný pohled na svět i jeho dění a že získané poznatky i dovednosti může lépe využívat v
praxi i v dalším učení. Pokud se setkává se stejným obsahem i mimo formální vzdělávací
nabídku, při příležitostech neplánovaných a vidí jej v přirozených logických vztazích a
životních souvislostech, mohou být výsledky vzdělávání ještě účinnější.

5.1 Vzdělávací oblasti
Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou zpracovány tak, aby byly pro pedagoga
srozumitelné a aby s jejich obsahem mohl dále pracovat. Každá oblast zahrnuje tyto vzájemně
propojené kategorie: dílčí cíle (záměry), vzdělávací nabídku a očekávané výstupy
(předpokládané výsledky).
Dílčí cíle vyjadřují, co by měl pedagog v průběhu předškolního vzdělávání sledovat,
co by měl u dítěte podporovat.
Vzdělávací nabídka jako prostředek vzdělávání představuje ve svém celku soubor
(souhrn) praktických i intelektových činností, popř. příležitostí, vhodných k naplňování cílů a
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k dosahování výstupů. Pedagog by měl ve své praxi (tzn. při práci ve třídě) tuto nabídku
respektovat a tvůrčím způsobem ji konkretizovat tak, aby nabízené činnosti byly
mnohostranné
Očekávané výstupy jsou dílčí výstupy vzdělávání, které je možno obecně považovat v
této úrovni vzdělávání za dosažitelné. Jsou formulovány tak, aby měly charakter způsobilostí
(kompetencí). Nejedná se o výčet jednotlivých schopností, poznatků, dovedností kognitivních
i praktických, postojů a hodnot, ale o jejich vzájemné propojení, o jejich jednoduché soubory
dítětem prakticky využitelné. Tyto výstupy jsou formulovány pro dobu, kdy dítě předškolní
vzdělávání ukončuje, s tím, že jejich dosažení není pro dítě povinné. Každé dítě může v čase,
kdy opouští mateřskou školu, dosahovat těchto výstupů v míře odpovídající jeho
individuálním potřebám a možnostem. Pedagog má při své práci sledovat proces osvojování
těchto způsobilostí jak v rámci třídy dětí, tak u jednotlivých dětí a postupovat tak, aby děti
získávaly co nejvíce.

5.1.1 Dítě a jeho tělo - Drak a jeho tělo
Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti biologické je stimulovat a podporovat
růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou
zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i
manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým životním
návykům a postojům.
Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje)


uvědomění si vlastního těla



rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné
motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.),
ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí



rozvoj a užívání všech smyslů



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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Vzdělávací nabídka (co pedagog dítěti nabízí)


lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční
pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní
gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod.)



manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním,
materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým
používáním



zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová,
relaxační cvičení)



smyslové a psychomotorické hry



konstruktivní a grafické činnosti



hudební a hudebně pohybové hry a činnosti



jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování,
oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.



činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí



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



činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí



příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových
činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci,
nezdravých návyků a závislostí

Očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže)


zachovávat správné držení těla



zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby
pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní,
pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)



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



vědomě napodobit 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.)
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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.)



zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně
preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět
stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)



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



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

5.1.1.1 Třídní vzdělávací program
Drak a jeho tělo
Témata:


Lidské tělo - orgány, stavba, Hra: ukaž mi, kde máš,



Oblečení - proč se oblékáme, jak se svlékáme, skládáme prádlo,



Potraviny - rozpoznávání potravin (zdravé, nezdravé), co nakupujeme domů, co mám
ráda,



Hygiena - proč je pro naše tělo důležitá, Hra: úkony, které provádíme při mytí,



Zdraví a nemoci - životospráva, nemocnice, lékaři.
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5.1.2 Dítě a jeho psychika - Drak a jeho psychika
Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti psychologické je podporovat duševní
pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka,
poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení,
jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností
a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení.
Tato oblast zahrnuje tři „podoblasti“: 5.1.2.1 Jazyk a řeč, 5.1.2.2 Poznávací schopnosti
a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace, 5.1.2.3 Sebepojetí, city a vůle.

5.1.2.1 Jazyk a řeč

Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje)



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)

Vzdělávací nabídka (co pedagog dítěti nabízí)



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



společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků,
příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní
fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)



komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv



samostatný slovní projev na určité téma



poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních
pohádek a příběhů



vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo



přednes, recitace, dramatizace, zpěv
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grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen



prohlížení a „čtení“ knížek



hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest



činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny,
časopisy, knihy, audiovizuální technika)

Očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže)



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 děj a 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)



naučit 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
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5.1.2.2 Poznávací schopnosti, funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje)



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

Vzdělávací nabídka (co pedagog dítěti nabízí)



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



záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich
vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich
charakteristických znaků a funkcí



motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností



konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání
apod.)



spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty



smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání,
zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.



námětové hry a činnosti



hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní,
imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity)



řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant
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hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické,
obrazné a pojmové)



činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování,
objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii
apod.)



činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena,
číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce)



hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině



činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými
pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství
apod.) a jejich smysluplné praktické aplikaci



činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem,
běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické
posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod.

Očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže)



vědomě využívat všech smyslů, 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 to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit



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



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



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,
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jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se
orientovat v čase


naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit



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

5.1.2.3 Sebepojetí, city, vůle

Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje)



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



rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání



získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

Vzdělávací nabídka (co pedagog dítěti nabízí)



spontánní hra



činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu



činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a
výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné



činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování,
vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení



příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání



cvičení organizačních dovedností



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



sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte
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cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště
emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod.)



hry na téma rodiny, přátelství apod.



výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.)



činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností; záměrné pozorování, čím
se lidé mezi sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city,
vlastnosti dané pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem) a
v čem jsou si podobní



dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v
různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv,
vážnost apod.)



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

Očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže)



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



vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících,
nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či
zakázaných činnostech apod.



uvědomovat si 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



vyvinout 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
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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



zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou
či dramatickou improvizací apod.)

5.1.2.4 Třídní vzdělávací program
Drak a jeho psychika
Témata:


Rodina, zaměstnání, peníze - co je to rodina, kdo do ní patří, kdo kde pracuje,



Sporty - zimní a letní, sportovci, fair play, společenské hry, míčové hry, ochrana a
bezpečnosti při sportu



Z pohádky do pohádky - dramatizace pohádek - poznání, zpětná vazba, zpěv českých
známých pohádkových písní,



Vyprávění o prázdninách - zážitky, rozšiřování slovní zásoby,



Já jsem já a ty jsi můj kamarád - sebeovládání,



Dobro a zlo - rozeznávat dobré příklady a špatné příklady,



Co už umím - opakování získaných znalostí, dovedností,



Geometrické tvary, barvy - trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh,



Barvy - základní barvy, poznávání.

5.1.3 Dítě a ten druhý - Drak a ten druhý
Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v interpersonální oblasti je podporovat utváření
vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich
vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.
Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje)



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
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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.)



rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních



rozvoj kooperativních dovedností



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

Vzdělávací nabídka (co pedagog dítěti nabízí)



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



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



společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření



kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách



společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému



aktivity podporující sbližování dětí



aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství,
vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)



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



činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování,
spolupodílení se na jejich tvorbě



hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním,
půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.



činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije - rodina (funkce
rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat) mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi)



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



četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením

Očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže)



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
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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



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)

5.1.3.1 Třídní vzdělávací program
Dítě a ten druhý
Témata


Seznámení s kamarády, se školními řády (BOZP, PO, PP) a pravidel ve třídě,



Pravidla silničního provozu - hra na dopravní prostředky, dopravní prostředky,
znalost pravidel a chování na ulici,



Den dětí - jak se slaví,



Den Matek - jak se slaví u nás,



Svátky a lidové zvyklosti - Vánoce, Velikonoce.
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5.1.4 Dítě a společnost - Drak a společnost
Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti sociálně - kulturní je uvést dítě do
společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i
duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti,
návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém
sociálním prostředí.

Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje)



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



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

Vzdělávací nabídka (co pedagog dítěti nabízí)



běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování



aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy



spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve
třídě
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různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace,
konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na
jejich průběhu i výsledcích



přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci
zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.)



tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně
pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické
vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu



receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek,
příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních
scének)



setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo
mateřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro
předškolní dítě



hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý,
rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si
rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává



aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost,
tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda,
upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí



hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a
práce (využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě
s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi
a pracovními předměty, praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji,
provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.)



aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat
rozmanitost kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity,
zábavy, účast dětí na kulturních akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmových
představení, využívání příležitostí seznamující dítě přirozeným způsobem s
různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí apod.)

Očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže)



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
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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 fair



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)

5.1.4.1 Třídní vzdělávací program
Témata:


Halloween - výroba masek,



Mikuláš - Příprava na vánoční besídku - vánoční koledy, básničky, tanečky,



Tři králové - tradice, průvod,



Masopust - - co to je, jak se slavil, masky a karnevaly,



Velikonoce - symboly, jídla (mazanec, nádivka, jidáše, pečený beránek), pomlázka,



Čarodějnice - pověry a ochrana proti čarodějnicím, tradice,



Náš byt, náš dům - části domu, vybavení,



Čas - časové intervaly (den - dopoledne, odpoledne, ráno, večer, týden, měsíc, rok),



Vesmír, zeměkoule - planety, hvězdy, kontinenty, oceány, moře



Škola je můj druhý domov - poznáváme naší školu, části školy, vybavení,



Naše třída – umíme si spolu hrát,



Historie vlasti - významné události (září, říjen, listopad, květen),



Výlety, prázdniny - už se těšíme hurá.

5.1.5 Dítě a svět - Drak a svět
Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v environmentální oblasti je založit u dítěte
elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí –
počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu – a vytvořit
elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.

Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje)



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
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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, s živou a neživou přírodou,
lidmi, společností, planetou Zemí

Vzdělávací nabídka (co pedagog dítěti nabízí)



přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i
technických objektů, vycházky do okolí, výlety



aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy
obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů)



sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé



poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se
chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se
zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty a
jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a
povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím



hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích,
kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých
dalších situacích, které mohou nastat



praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se
kterými se dítě běžně setkává



přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a
změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové,
krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)



práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších
médií



kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem,
vyprávění, poslech, objevování)
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praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i
umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává
zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými
materiály a surovinami)



využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte k
seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice



pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů
(les, louka, rybník apod.)



ekologicky motivované hrové aktivity (ekohry)



smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní
činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní
prostředí, školní zahradu a blízké okolí

Očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže)



orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v
budově mateřské školy, v blízkém okolí)



zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace,
které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na
veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.)



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



osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně
smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a
životní praxi



mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém
prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických
ukázek v okolí dítěte



vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a
různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci
různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.)



všímat si změn a dění v nejbližším okolí
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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.)

5.1.5.1 Třídní vzdělávací program
Témata:
Podzim
 Odlet ptáků do teplých krajin,


Houby,



Pozdní sklizeň (chmel, víno, brambory, řepa),



Dary podzimu (jablka, hrušky, švestky, ořechy),



Plody podzimu (kaštan, žalud, šípek, jeřabiny),



Páni draci,



Uspávání broučků.

Zima
 Těšíme se na příchod zimy - zimní sporty, zvířata v zimě, kouzelná paní Zima,


Vánoce, Advent.

Jaro a léto
 Příchod jara - probouzení jara, příprava na Velikonoce, Djv - hra na kytičky,


Květy jara - vztah k přírodě, jak se o přírodu staráme, jak lidé ubližují přírodě, péče o
květiny, zahradu, zálivka, rozpoznávání - keř, strom,



Na louce - povídání o ukazování květin, které jsou na louce, život na i pod zemí,
živočichové.
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Příroda
 Zvířátka v lese, Změny v přírodě,


Zvířata ve volné přírodě - jaká zvířátka známe, pojmenování, mláďata,



Domácí zvířata - na farmě a jejich mláďata, co nám dávají (mléko, maso, srst, kůži),



V lese - lesní zvěř, obrázky, pojmenování, mláďata, čím se živí,



Hmyz, pavouci, motýli, berušky, včely, vosy, mouchy, komáři, klíště - obrana,
ochrana,



Zvířata v ZOO,



Dinosauři - kde žili, jak lovi,



Voda - odkud se bere, kam teče, jak je důležitá k životu, koloběh vody,



Moře - život v moři, živočichové žijící v moře.

5.2 Třídní vzdělávací program
Obecný třídní vzdělávací program MŠ


plán činností pro určitou třídu rozvržený na časové úseky



představuje vlastní realizaci ŠVP PV v konkrétních podmínkách



zpracovávají učitelky na třídách, aby vyhovoval jejich práci

Na základě ŠVP a v souladu s ním si pedagog připravuje svůj plán - třídní vzdělávací
program (TVP) tak, že svým obsahem odpovídá věku, možnostem, zájmům a potřebám dětí
konkrétní třídy a svou formou způsobu práce pedagoga. Pedagogové si je připravují
povětšinou průběžně a operativně je dotváří a upravují. TVP je dokladem plánovité práce
pedagoga, resp. pedagogů, a proto jsou vytvářeny ve spolupráci s druhým pedagogem na
třídě. V TVP je umožněno, aby si pracovní materiály připravoval každý pedagog sám a v
takové podobě, která mu vyhovuje.
TVP má otevřené plány, které pedagog dotváří dle postupu ve vzdělávání dětí, event.
za spoluúčasti dětí. Pedagog tvořivě využívá aktuálních vzdělávacích příležitostí, a uplatňuje
evaluační postupy, využívá jejich výsledky a důsledně postupuje s ohledem na individuální
zájmy a potřeby dětí. V TVP není povinností pedagoga dodržovat veškerou předem
připravenou nabídku.
Vzdělávací obsah TVP
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Zpracován je v integrovaných blocích, které vymezují charakteristiku hlavního
smyslu, příležitosti, se kterými se děti setkávají, dále záměry a cíle jednotlivého bloku,
činnostní nabídku a výstupy, kterých by děti měly dosáhnout zpravidla ke konci předškolního
období. Pedagog navrhuje v třídních programech konkrétní nabídku činností a prostředků k
jejich realizaci, konkretizuje cíle a obsah. Každý blok je uzavřen evaluační činností na úrovni
třídy, jejíž výsledky vedou k plánování dalších činností.
Cílem vzdělávání je získat dovedností v oblasti psychické, sociální, tělesné, estetické,
pracovní a rozumové.

5.3 Klíčové kompetence
Klíčové kompetence reprezentují v současném vzdělávání cílovou kategorii,
vyjádřenou v podobě výstupů jako soubory předpokládaných vědomostí, dovedností,
schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. Jejich
pojetí i obsah vychází z hodnot společností přijímaných a z obecně sdílených představ o tom,
které kompetence přispívají ke vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu člověka a k
posilování funkcí občanské společnosti.
Kompetence se propojují a doplňují. Jejich osvojování je proces dlouhodobý a složitý,
který začíná v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a
postupně se dotváří v dalším průběhu života. Kompetence tvoří neopomenutelný základ
vzdělávání.
Již v předškolním věku dítěte mohou být vytvářeny základy klíčových kompetencí,
sice elementární, avšak důležité a významné nejen z hlediska přípravy dítěte do školy, ale
zároveň pro jeho další životní etapy i celoživotní učení, naopak nedostatečné základy brzdí a
mohou jeho životní a vzdělávací cesty znevýhodňovat.
Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence:
1. Kompetence k učení.
2. Kompetence k řešení problémů.
3. Kompetence komunikativní.
4. Kompetence sociální a personální.
5. Kompetence činnostní a občanské.
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5.3.1 Kompetence k učení
dítě ukončující předškolní vzdělávání


Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá
při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů.



Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení.



Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje,
o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém
žije.



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.



Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně
si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle
instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům.



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



Pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí.

5.3.2 Kompetence k řešení problémů
dítě ukončující předškolní vzdělávání


Všímá si 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.



Problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu,
zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé
možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních
zkušeností, fantazii a představivost.



Při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i
empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a
využívá je v dalších situacích.



Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá
elementární matematické souvislosti.
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Rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou;
dokáže mezi nimi volit.



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.



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

5.3.3 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.



Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky
(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.).



Domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci.



V běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že
být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou.



Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní.



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.).



Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno.

5.3.4 Kompetence sociální a personální.
dítě ukončující předškolní vzdělávání


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



Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky.



Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším,
rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a
lhostejnost.
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Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a
spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla
společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat
kompromisy.



Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve
svém okolí.



Spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné
povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim.



Při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné
chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout.



Je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a
jedinečnostem.



Chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se
nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit.

5.3.5 Kompetence činnostní a občanské.
dítě ukončující předškolní vzdělávání


Svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat.



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



Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a
přizpůsobovat se daným okolnostem.



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



Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje
odpovědně; váží si práce i úsilí druhých.



Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění.



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.



Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a
chápe potřebu je zachovávat.
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Uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že
všichni lidé mají stejnou hodnotu.



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.

Úroveň kompetencí, obecně dosažitelná předškolním dítětem, vyjadřuje očekávaný
vzdělávací přínos předškolního vzdělávání, tedy to, čím může mateřská škola přispět k
výbavě dítěte pro celoživotní učení dříve, než dítě zahájí povinné školní vzdělávání. Soubor
klíčových kompetencí je ve svém celku ideálem, k němuž většina dětí nedospěje a dospět
nemůže. To ani není smyslem jejich formulování.
Soubor klíčových kompetencí nabízí pedagogům poměrně jasnou představu, kam
směřovat, oč usilovat. Slouží především k vymezení odpovídajícího vzdělávacího obsahu jako
prostředku k jejich vytváření (na úrovni rámcové, popř. i školní).
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6 EVALUAČNÍ SYSTÉM
Autoevaluace je systematické stanovení cílů a priorit školy. Zaměřena je na
shromažďování údajů a informací o škole a na následnou analýzu získaných informací,
vyhodnocování a porovnávání stanovených hledisek práce školy s očekávanými výstupy
školního vzdělávacího programu. Pomáhá nám zkvalitnit výsledky vyučovacího i výchovného
procesu a vede nás k danému cíli a jasnému smyslu práce.
Výsledky slouží jako zpětná vazba ke zlepšení činnosti školy a jako podklady pro další
práci. Podílejí se na ní všichni účastníci vzdělávacího procesu – vedení školy, učitelé, asistenti
pedagoga, žáci/děti.

6.1 Oblasti autoevaluace
Při hodnocení se zaměřujeme na:
 školní klima (atmosféra, vedení školy, zázemí učitelů)
 soulad našeho školního vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím programem
 spolupráci se zřizovatelem
 spolupráce se sponzory
 spolupráce s úřady a dalšími organizacemi
 spolupráce školy s rodinami dětí (pokud to bude možné, v závislosti na typu zařízení)
 materiální, technické, ekonomické, hygienické podmínky ke vzdělávání
 mimoškolní činnost
 průběh a hodnocení vzdělávacího procesu
 další vzdělávání pedagogických pracovníků
 prevenci sociálně-patologických jevů
 program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
 prevenci rizik a školních úrazů

6.2 Cíle a kriteria autoevaluace
Cíle:
 dosažení efektivních a kvalitních výsledků ve výuce, které odpovídají individuálním
možnostem dětí
 zefektivnění procesu výuky, udržení a zlepšení stávajících podmínek ke vzdělávání,
 modernizace učebních pomůcek
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 spokojenost dětí ve škole
 zájem vedení školy na vytváření dobrých podmínek pro práci
 zájem učitelů na dalším vzděláváním a odborném růstu
 utváření klíčových kompetencí dětí
 získání zpětné kontroly
Kritéria:
 plnění ŠVP jak obsahově tak i v časovém rozvržení
 postupné zlepšování výsledků každého z dětí
 práce podle individuálních vzdělávacích plánů
 možnost otevřené diskuse ke všem problémům ze strany dětí i učitelů
 užití různorodých forem a metod práce
 efektivní organizace chodu školy
 zapojení dětí do různých soutěží
 tvorba projektů
 zapojení do práce na získávání grantů z národních a evropských projektů
 dostatek finančních prostředků na zabezpečení provozu školy

6.3 Nástroje autoevaluace
Škola používá řadu různých nástrojů pro sebednocení, aby výslední obraz fungování
školy byl komplexní a co nejobjektivnější.
 rozhovory s dětmi a jejich zákonnými zástupci
 rozhovory s učiteli a dalšími pracovníky školy
 dotazníky pro učitele
 pozorování dětí ve výuce a v ostatních činnostech
 celkový rozbor výsledků chování dětí
 prohlídka, prostor a vybavení školy
 zápisy z pedagogických rad a školské rady
 závěry činnosti kontrolních orgánů (hygiena, ČŠI, zřizovatel …)
 výsledky inventarizace majetku
 rozbor dokumentace školy
 hospitace vedení školy
 analýza společných akcí školy a projektových dnů
 analýza školní dokumentace,
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 vzájemné hospitace pedagogů,
 zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků/dětí,
 zpětná vazba absolventů,
 zpětná vazba externích subjektů
 diskuse
 statistické výkazy
 účetní uzávěrky
 záznamy ze schůzky s rodiči
 SWOT analýza
 vnitřní audity

6.4 Časové rozvržení evaluačních činností
Vlastní hodnocení školy je celoroční aktivita pro všechny pedagogy školy.
 hospitační činnost - v průběhu celého školního roku
 sebehodnocení práce učitelů – průběžně
 rozhovory s učiteli a dětmi - průběžně
 dotazníky na sledované oblasti autoevaluace – 1 x ročně
 prevence rizik a školních úrazů - průběžně
 návrh struktury vlastního hodnocení školy s ped. radou - nejpozději do konce září
školního roku, v němž se má hodnocení školy uskutečnit

6.5 Metody a formy provádění evaluace
 Formou zápisů do příprav
 Záznamy z pozorování
 Rozhovory, diskuze, porady
 Vyhodnocení vzdělávací práce dle oblastí
 Záznamy z hospitací
 Dětské práce, výkresy, pracovní listy

6.6 Sebereflexe pedagoga
Každá učitelka hodnotí sama sebe z hlediska přípravy na práci, vzdělávání, výsledků
vzdělávací práce, toto hodnocení probíhá:
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 -při hodnocení TVP
 -při pedagogických radách

6.7 Hodnocení individuálních výsledků dětí
 -písemné stanovení dostatečného výchozího stavu dítěte
 -provedení záznamu vždy tehdy, jedná-li se o posun, ale i výraznou stagnaci
 -zpětná vazba-stanovení, zda postupuje správně a jek pokračovat
CÍLE

OBLASTI



soulad ŠVP s RVP
plnění ŠVP

KRITÉRIA


Školní
vzdělávací
program


vztah mezi ŠVP a
potřebami s podmínkami
školy


 prostorové, materiální,
technické, hygienické a
bezpečnostní

Podmínky pro
vzdělávání

dosažení co
nejkvalitnějších výsledků
odpovídajících
individuálním možnostem
žáků



personální



ekonomické



postupně vylepšovat
materiálně technické
vybavení školy ve
spolupráci všech
pracovníků
zvyšovat kvalifikovanost
pedagogických
pracovníků

NÁSTROJE


kontrola





tématické plány
třídní knihy
hospitace




diskuse učitelů
hodnocení
učitelů
náměty a návrhy
učitelů, dětí a
dalších
pracovníků
prověrky BOZP
pozorování

Průběh
vzdělávání

efektivita práce učitele

průběžně



průběžně



1x ročně



průběžně



1x ročně




plán
personálního
rozvoje
přehled
pedagogických
pracovníků
rozbor
hospodaření
inventarizace
rozpočet školy



průběžně



hospitace



průběžně





schránka dětí
pohovory s dětmi
zápisy
výchovného
poradce
hodnocení
vztahů s orgány



průběžně



průběžně










organizace výuky, metody
a formy



využívání učebnic,
pomůcek, techniky



kooperativní výuka,
komunikace, třídní klima
přiměřená podpora
rozvoje osobnosti dětí
podle hloubky jejich
mentálního postižení


Podpora školy
dětem
Vliv
vzájemných



vztahy se zřizovatelem a
školskou radou








ROZVRŽENÍ







ČASOVÉ

atmosféra školy,
spokojenost dětí, učitelů a
dalších pracovníků

kvalita výsledků
v jednotlivých činnostech

efektivní komunikace
umožnit rodičům
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vztahů na
kvalitu
vzdělávání






Výsledky
vzdělávání








Řízení školy




Úroveň práce
školy

vztahy s poradenskými
institucemi
vztahy s odborem
sociálních věcí
vztahy s dalšími
institucemi
dosahování klíčových
kompetencí
ověřování zvládání
očekávaných výstupů
výsledky žáků v
soutěžích
úspěšné uplatnění žáků
kvalita řízení
plánování
efektivita organizace
školy – organizační
podmínky
metodická podpora
kvality výuky
využívání zdrojů
výsledky práce školy
prezentace a publikace
školy

kdykoliv se informovat o
dětech






kvalita výsledků
vzdělávání, úroveň
samostatnosti v různých
oblastech (sebeobsluha,
orientace v čase a
v prostoru)









převaha pozitivního
hodnocení









splnění x nesplnění
záměrů projektových dnů,
zaměřených na realizaci
vzdělávacích oblastí ŠVP
spokojenost x
nespokojenost
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a institucemi
dny otevřených
dveří
konzultace
rozhovor s dětmi
výtvarné práce
praktické
činnosti
sportovní a
umělecký výkon
projekt



průběžně a
v pololetí a na
konci školního
roku

dotazníky pro
učitele
sebehodnocení
vedení školy
koncepční
materiály školy



průběžně

pozorování dětí
alternativní
postupy učitelů
praktické
činnosti dětí,
sociální
dovednosti dětí
efektivita
projektu
kronika školy




průběžně
1x ročně

Slovníček použitých výrazů
autoevaluce školy - systematické posuzování a vyhodnocování procesu vzdělávání a jeho výsledků
realizované účastníky vzdělávacího procesu; výsledky slouží jako zpětná vazba pro zkvalitnění
činností školy
činnostní učení – učení, při němž jedinec není pasivním příjemcem, ale projevuje vlastní iniciativu,
koná, jedná a je aktivní; učí se na základě vlastních činností intelektových (řešení problémů) i
praktických (řešení praktických situací)
didaktický styl s nabídkou - způsob uplatňovaný v předškolním vzdělávání založený na tom, že
vzdělávací aktivity, které pedagog připraví, dětem nabízí a děti si z této nabídky individuálně a
svobodně volí
dílčí cíle (oblastní) – cíle formulované v rámci jednotlivých → vzdělávacích oblastí, resp.
podoblastí; stanovují, nač se má pedagog zaměřovat, co má u dítěte průběžně rozvíjet
dílčí výstupy (oblastní) - dílčí poznatky, smyslové, motorické, kognitivní, emocionální, praktické i
sociální dovednosti, hodnotové orientace a postoje dosažitelné v předškolním vzdělávání v rámci
jednotlivých → vzdělávacích oblastí
evaluace – proces průběžného vyhodnocování procesu vzdělávání (vzdělávacích činností, situací,
podmínek) a jeho výsledků, který je realizován systematicky a pravidelně a jehož výsledky jsou v
praxi smysluplně využívány; evaluace probíhá na úrovni školy nebo na úrovni třídy; evaluace může
být vnější i vnitřní (→ autoevaluce)
integrované bloky – způsob uspořádání vzdělávacího obsahu ve → školním vzdělávacím
programu; integrované bloky propojují (integrují) → vzdělávací obsahy z více různých →
vzdělávacích oblastí; vztahují se k určitému tématu, k praktickým životním situacím nebo praktickým
činnostem, k určitému produktu apod. a mají podobu tematického celku, projektu či programu
integrované vzdělávání - model pedagogického procesu založený na integrovaném způsobu výuky,
který slučuje poznatky z více oborů, propojuje je s praktickými zkušenostmi a produktivními
činnostmi; využívá metod → prožitkového učení, uplatňuje → kooperativní učení a → tematické
učení; spočívá ve vytváření vzdělávací nabídky v podobě → integrovaných bloků; tento přístup
umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat globálnější, srozumitelnější a
reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu
interakční oblasti - oblasti rozlišované na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří k sobě
samému, k druhým lidem i k okolnímu světu, resp. na základě přirozených interakcí, do kterých dítě v
rámci těchto vztahů vstupuje
klíčové kompetence – soubor požadavků na vzdělávání, zahrnující podstatné vědomosti, dovednosti,
a schopnosti univerzálně použitelné v běžných pracovních a životních situacích; jako cílová kategorie
(→ vzdělávací cíle) jsou kompetence podstatným východiskem pro stanovení vzdělávacího obsahu i
podmínek vzdělávání v pedagogických dokumentech
klíčové kompetence v předškolním vzdělávání – soubory elementárních poznatků45, dovedností,
schopností, postojů a hodnot dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání; patří k nim kompetence

k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a
interpersonální, kompetence činnostní a občanské; orientace pedagoga k utváření klíčových
kompetencí podstatným způsobem usměrňuje jeho práci (volbu forem a metod)
kooperativní učení – učení založené na vzájemné spolupráci dětí při řešení společných složitějších
problémů a situací; učí děti rozdělovat si role a úkoly, plánovat činnosti, spolupracovat, pomáhat si,
radit si, vyvíjet společné úsilí, kontrolovat a hodnotit společnou práci
kurikulum – může znamenat jak projekt, program či plán záměrného vzdělávacího působení, tak jeho
obsahovou náplň a zároveň dosažený výsledek v podobě zkušenosti, kterou jedinec během realizace
kurikula získá
kurikulární dokument – pedagogický dokument; program, projekt či plán záměrného vzdělávacího
působení stanovující cíle, obsah, podmínky a očekávané výsledky vzdělávání; kurikulum může být
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formulováno na úrovni státní, školní apod.; předškolní kurikulum na úrovni státní je u nás
formulováno v podobě RVP PV, na úrovni školy jej představují ŠVP PV
profilace školy – zaměření školy k určitým činnostem; ve školním vzdělávacím programu je těmto
činnostem věnováno více prostoru
prožitkové učení - učení dítěte vycházející z vlastní zkušenosti a prožitku; je to způsob učení, který je
pro dítě přirozený a jemu vlastní; v předškolním vzdělávání je realizováno zejména prostřednictvím
→didaktického stylu s nabídkou
předškolní vzdělávání - vzdělávací proces realizovaný v mateřské škole a řízený pedagogem, během
něhož si dítě osvojí základy → klíčových kompetencí a → vzdělávací obsah stanovený pro etapu
předškolního vzdělávání, v rozsahu, který odpovídá jeho individuálním možnostem
rámcové cíle - cíle obecné, které vytyčují základní směr a pojetí předškolního vzdělávání; směřují k
rozvoji osobnosti dítěte a osvojování klíčových kompetencí, včetně → vzdělávacího obsahu
rámcový vzdělávací program (RVP) - kurikulární dokument státní úrovně obecně platný pro určitou
úroveň vzdělávání; v souladu s ním škola vypracovává a realizuje svůj → školní vzdělávací
program; rámcové vzdělávací programy vydává MŠMT
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) - → kurikulární dokument
státní úrovně platný pro veškeré předškolní vzdělávání; vymezuje zejména → cíle předškolního
vzdělávání, → klíčové kompetence, → vzdělávací obsah a podmínky vzdělávání a zásady pro
tvorbu školních vzdělávacích programů; v souladu s ním mateřské školy vypracovávají a realizují své
→ školní vzdělávací programy
rizika – hlavní překážky ohrožující úspěch vzdělávacích záměrů pedagoga
školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV) - jedinečný dokument, podle
něhož se uskutečňuje vzdělávání dětí v konkrétní mateřské škole; každá škola si vypracovává svůj, a
to v souladu s RVP PV a konkrétními podmínkami školy
školský zákon – zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání
tematické učení – způsob vzdělávání dětí, který spočívá ve vyhledávání témat, činností a situací,
které jsou dětem blízké a srozumitelné a které umožňují, aby děti získávaly očekávané poznatky,
dovedností, hodnoty i postoje v reálných souvislostech a tak je dokázaly prakticky využít
„učivo“ – je pojímáno jako →vzdělávací nabídka; má činnostní povahu a je prostředkem k dosažení
výstupů
výsledky vzdělávání - osobnostní, poznávací a činnostní způsobilosti, které si jedinec v průběhu
vzdělávání osvojuje (dovednosti, poznatky, schopnosti, hodnoty a postoje a jejich komplexy)

vzdělávací cíle – v RVP PV jsou rozlišovány dvě kategorie cílů: cíle jako záměry → rámcové
cíle, → dílčí cíle (oblastní) a cíle jako výstupy → klíčové kompetence, → dílčí výstupy
vzdělávací oblasti - části → vzdělávacího obsahu vzniklé jeho orientačním členěním; v RVP PV je
toto členění odvozeno od → interakčních oblastí; v RVP PV je vzdělávacích oblastí pět: biologická,
psychologická, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální
vzdělávací obsah - hlavní prostředek vzdělávání; propojený celek → očekávaných výstupů a →
„učiva“ odpovídající úrovni určitého stupně vzdělávání
vzdělávací obsah předškolního vzdělávání - celek propojující → očekávané výstupy a → „učivo“
odpovídající úrovni předškolního vzdělávání; v RVP PV je členěn do → vzdělávacích oblastí
vzdělávací obsahy vzdělávacích oblastí v RVP PV – propojené celky, které kromě → očekávaných
výstupů a → učiva zahrnují ještě → dílčí (oblastní) cíle
vzdělávací nabídka – pojem označující v RVP PV→ „učivo“ a vyjadřující zároveň formu, jakou je
dítěti předkládáno; vzdělávací nabídka je závazná pro pedagoga; je formulována v podobě činností
(intelektových i praktických), popř. příležitostí, které by měly být dětem v průběhu jejich vzdělávání
nabízeny, a to v pestré a mnohostranné skladbě a v dostatečné šíři
vzdělávání – proces zahrnující složku výchovnou i vzdělávací
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