
 
 

Při tvorbě našeho ŠVP jsme vycházeli z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání, který vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí 

předškolního věku. Tato pravidla jsou závazná pro předškolní vzdělávání v mateřských školách. Při 

tvorbě ŠVP byl brán zřetel na individuální zvláštnosti dítěte a jeho potřeby a zájmy. Integrované bloky 

pomáhají dětem vytvářet elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který je 

obklopuje. 

Integrované bloky mají 2-4 podtémata, která si učitelky mohou ve třídě do třídního vzdělávacího 

plánů přizpůsobit podle svých potřeb. Vzdělávací cíle, nabídku a očekávané výstupy lze průběžně 

přizpůsobovat daným tématům. 

Integrované bloky jsou rozpracovány podle ročních období, svátků, tradic a běžného života ve 

školním roce, vychází z nejzákladnějších poznatků o životě kolem nás. Bloky jsou doplněny návštěvou 

kulturních zařízení (kino, divadlo, výstavy). Při práci s dětmi se dbá na posloupnost, názornost, kladení 

mnoha otázek, na které děti samy hledají odpovědi a vysvětlení. 

 

INTEGROVANÉ BLOKY 

I. PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ DRÁČKA 

Záměrem tematického bloku je vzájemné seznámení, poznávání nových kamarádů. Společné 

přivítání ročního období podzim a všechny radosti s tím spojené, pozorování změn a charakteristických 

rysů v přírodě. Děti se budou seznamovat s ochranou životního prostředí v naší chráněné krajinné 

oblasti Džbánsko. 

Realizace tematického bloku je 2,5 měsíce (září, říjen, 1/2 listopad) 

 

Tematické části: 

Škola je můj druhý domov 

Podtémata: 

 Znám své jméno a jméno kamaráda  ● Znám pravidla v MŠ 

 Nové prostředí    ● Umím uložit své hračky na místo 

 Umím půjčit hračku kamarádovi  ● Pozdravím, poprosím, poděkuji 

Podzim v přírodě 

Podtémata: 

 Sklizeň na poli, v zahradě, v lese   ● Odlet ptáků 

 Poznám zvířátka v lese a učím se je chránit  ● Houby  

 Umím se chovat v lese 

 



Počasí je na draka  

Podtémata: 

 Drakiáda      ● Uspáváme zvířátka 

 Halloween     ● Oblečení na podzim 

 

II. DRÁČKŮV ADVENTÍ ČAS V POHÁDKOVĚ 

KOUZELNÉ ZIMĚ 

Záměrem tematického bloku je vzájemné prožívání příjemných adventních a vánočních dnů. 

Společné přivítání sv. Barbory, Mikuláše a Ježíška, zdobení si třídy vlastnoručními výrobky, výroba 

dárečků pro rodiče a sponzory, vlastnoruční pečení cukroví, příprava vánoční besídky.  

Realizace tematického bloku je 3 měsíce (2/2 listopad, prosinec, leden, 1/2 únor) 

Tematické části: 

Tajemství vánoc 

Podtémata: 

 Přijde k nám sv. Barbora   ● Sv. Martin 

 Vyzdobíme si školku   ● Vyrobíme dárečky 

 Pečeme cukroví    ● Připravíme besídku pro rodiče a kamarády 

 Tři Králové     ● Mikuláš, čert a anděl 

Zima plná sněhu 

Podtémata: 

 Poznávám stopy zvířátek v lese a učím se je chránit ● Umím se chovat v zimním lese 

 Oblečení na zimu     ● Zimní hry na sněhu a ledu 

Učím se poznávat své tělo  

Podtémata: 

 Chráním svoje zdraví   ● Hlava, ramena, kolena, palce 

 Správná životospráva   ● Pestrá strava 

 Osobní hygiena    ● Sportujeme rádi 

 Doktora se nebojíme   ● Moje smysly 

Cestujeme po Zemi 

Podtémata: 

 Masopust     ● Časové pojmy 

 Ten dělá to a ten zase tohle   ● Co je z čeho   

 Cestujeme autem, vláčkem, lodí, letadlem ● Dopravní značky 

 Co je lehké/těžké, ostré/tupé, malé/velké 

 

III. DRÁČKŮV JARNÍ NÁVRAT 

Záměrem tematického bloku je příprava na přivítání jarních svátků, Velikonoc. Budeme 

pozorovat probouzení jarní přírody, upevňovat hezké vztahy mezi dětmi a připravovat se na zápis do 

první třídy. Uvědomujeme si soudržnost rodiny a citových vazeb mezi jejími členy. 

Realizace tematického bloku je 2- 3 měsíce (dle aktuálního počasí - 2/2 února, březen, duben) 



Tematické části: 

Příroda se probouzí 

Podtémata: 

 Živá a neživá příroda    ● U nás na dvorku 

 Zvířata žijící na louce, v lese, v zemi, ve vzduchu ● Zvířata v ZOO 

 Vstávej semínko holala    ● Voda základ života 

Velikonoce 

Podtémata: 

 Hody, hody doprovody   ● Vyrobíme si velikonoční kraslice 

 Vyzdobíme si školku   ● Vyrobíme dárečky 

Moje rodina, moje město (vesnice) 

Podtémata: 

 Co všechno už vím a co se ještě naučím - zápis do ZŠ 

 Jsem rád(a) s maminkou a tatínkem  

 Kde pracují rodiče - povolání 

 Znám cestu k domovu - vím, kde bydlím 

 Poznám svoje město, svoji vesnici 

 

IV. LETNÍ RADOVÁNKY DRÁČKA 

Záměrem tematického bloku je společné přivítání ročního období léto a všechny radosti s tím 

spojené, pozorování změn a charakteristických rysů v přírodě, delší pobyt v přírodě. Budeme 

připravovat slavnostní besídku pro rodiče s výzdobou školní zahrady a vyřazování dětí ze školky. 

Nadále budeme rozvíjet povědomí o ochraňování přírody a vnímání krás letní přírody. 

Realizace tematického bloku je 3 měsíce (dle aktuálního počasí - duben, květen, červen) 

 

Tematické části: 

Co kolem nás roste 

Podtémata: 

 Ovoce     ● Zelenina 

 Květiny    ● Stromy 

 Co se děje v trávě 

Kamarádím s knihou 

Podtémata: 

 Jak se vyrábí papír   ● Knihovna a knížky jsou moji kamarádi 

 Pohádky mám rád(a) 

Jedeme na výlet 

 Podtémata: 

 Vyprávíme, malujeme, co jsme zažili na výletě 

Léto je tu 

Podtémata: 

 Rostliny na louce   ● Život ve vodě v rybníku a řece 

 Čistá voda a vzduch největší zlato ● Těšíme se na prázdniny 


