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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 

Název školy:   Základní a Mateřská škola Štěkeň 

Sídlo školy:  Slatinská 155, 387 51, Štěkeň okres Strakonice  

Telefon ZŠ:   +420 730 700 144  

Webové stránky:   www.zssteken.cz  

E-mail:    skola@zssteken.cz  

Právní forma:  právní subjekt – příspěvková organizace  

IČO:   75000521 

Zřizovatel:   Městys Štěkeň, Na Městečku 20, 387 51 Štěkeň 

Ředitelka ZŠ a MŠ:  Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová  

 

Sídlo MŠ:    Školní 188, Štěkeň  

Vedoucí učitelka:   Bc. Diana Bambásková 

Telefon MŠ:    +420 730 700 142  

E-mail MŠ:    mssteken@seznam.cz 

Motivační název ŠVP:  Hrou poznáváme svět  

ŠVP je zpracován v souladu s RVP PV a dalších metodických zdrojů. Vychází z analýzy 

podmínek a výsledků evaluační činnosti.  

ŠVP vypracovala: Bc. Diana Bambásková     dne: 1. 9. 2020 

ŠVP schválila: Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová 

ŠVP projednán dne: 1. 9. 2020 

Platnost ŠVP: 1. 9. 2020 

Číslo jednací:  

http://www.zssteken.cz/
mailto:skola@zssteken.cz
mailto:mssteken@seznam.cz
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2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Historie MŠ spadá do roku 1946, kdy byla založena a umístěna v Ústavu Anglických panen 

ve Štěkni. Na začátku školního roku 1953 byl zahájen provoz společně s osmiletou školou, jíž 

byla MŠ součástí. 

V roce 1976 začala výstavba nové dnešní budovy za brigádní pomoci rodičů dětí. Provoz byl 

zahájen 1. 5. 1978 a v této budově pokračuje výuka dodnes. Původně zde byly 3 třídy, 

tělocvična, plně funkční sauna s bazénem, vlastní kotelna, byt školníka.  

Od roku 1994 byla MŠ pouze jednotřídní z důvodu snížení počtu dětí. K provozu je 

ponecháno celé 1. patro. V přízemí jsou nyní vybudovány 4 byty, suterén zaujímá soukromá 

firma a kotelna s kotli na tuhá paliva, sloužící k vytápění všech prostor budovy.  

Od roku 2006 jsou znovu v MŠ otevřeny 2 třídy. 

 Budova mateřské školy stojí mimo centrum obce, na klidném, tichém místě v 

přímém sousedství ZŠ. Okolí nabízí spoustu míst k zajímavým vycházkám 

(višňovka, les, rybník, řeka,...). 

 

 Prostory mateřské školy zahrnují dvě prostorné třídy sloužící jako herny, 

samostatnou lehárnu, nově vybudovanou tělocvičnu, dvě šatny pro děti, šatnu pro 

dospělé, dvě umývárny (po 6-ti umyvadlech), dvě WC (9 malých, 1 pro dospělé), 

sklad materiálu a úklidových prostředků, kancelář. 

 

 Školní zahrada je v nedaleké blízkosti školy. V roce 2021 bylo na přilehlém 

pozemku MŠ vybudováno nové hřiště s herními prvky. Do MŠ nedocházejí pouze 

místní děti, ale i děti, které dojíždějí z obce Přešťovice, Slaník, Nových Kestřan, 

Vítkova a Sudoměře. 

 

 Ředitelkou celého právního subjektu je Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová. 

 

 Od roku 2006 je MŠ Štěkeň dvoutřídní. V první třídě jsou děti 3,5 – 4,5 leté, ve 

druhé třídě jsou děti 4,5 – 6,5 leté. Třídy jsou pojmenovány: 1.třída „Koťátka“, 

2.třída „Sluníčka“.  
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 Maximální kapacita je 60 dětí. Třída „Koťátka“ je naplněna počtem 20 dětí. Třída 

„Sluníčka“ je v současné době naplněna počtem 21 dětí.  

 

 Pedagogickou činnost zajišťují 4 pedagogické pracovnice (učitelky, z nichž jedna 

je vedoucí učitelka). Všechny jsou plně odborně kvalifikované.  

 

  O úklid se stará jeden provozní zaměstnanec (školnice), stravování zajišťuje 

školní jídelna a jeden provozní zaměstnanec (školník) pečuje o školní zahradu a 

budovu MŠ.  

Dlouhodobé cíle:  

 postupné dokončení výměny starého nábytku ve třídách za nový  

 modernizace MŠ 

 rekonstrukce umýváren, WC ve třídě „Sluníček“ 

 zateplení budovy, výměna oken  
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3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 

3.1 Materiální a hygienické podmínky 

Finanční prostředky na vybavení a provoz školy jsou přidělovány formou finančního rozpočtu 

od Úřadu městyse Štěkeň a dále od rodičů, kteří platí stanovenou částku 210 Kč měsíčně, za 

děti, které nedocházely do MŠ v daném měsíci ani jeden den, 105 Kč.  

Prostory MŠ jsou dostatečně velké a odpovídají počtu dětí, uspořádáním vyhovují 

skupinovým i individuálním činnostem. Třídy jsou vkusně vybaveny dětským nábytkem, 

hračkami pomůckami. Splňují bezpečnostní i hygienické normy. Nábytek je postupně 

obnovován, výhledově plánujeme opravu a modernizaci umývárny a WC na třídě „Sluníček“. 

Pro děti je vytvářeno příjemné moderní a bezpečné prostředí. Hračky jsou v přímém dosahu 

dětí, jsou doplňovány dle finančních možností.  

K výzdobě MŠ využíváme dětské práce, pořádáme pravidelné výstavky pro rodiče v 

prostorách šatny. Pravidelně jsou prováděny hygienické kontroly pracovníky KHS Strakonice. 

Závady nezjištěny.  

Školní zahrada není v přímém sousedství MŠ, a tak často dochází k určitým škodám na 

oplocení, vybavení. Úpravou přeplocení byl splněn dlouhodobý požadavek o oddělení školní 

zahrady od sousedního pozemku, který byl přidělen zahrádkářům, byla zabudována nová 

vrata samostatný vstup. V budoucích letech se chystáme k větším úpravám a zajištění nového 

zahradního vybavení.  

Zvažujeme vhodnost hraček a didaktických pomůcek (věkové hranice vhodnosti použití 

hračky uvedena na obalu). Podle věkového složení musíme odstupňovat přístupnost některého 

vybavení.  

3.2 Životospráva 

Stravování zajišťuje ŠJ při ZŠ. Jídelníček sestavuje hlavní kuchařka ve spolupráci s vedoucí 

ŠJ. Děti mají celý den volný přístup k pití (dodržován pitný režim), jsou zajištěna 3 jídla dle 

zájmu (přesnídávka, oběd, odpolední svačina). Jídla jsou plnohodnotná, strava pestrá s 

dostatkem ovoce a zeleniny. Děti do jídla nenutíme, snažíme se, aby ochutnaly a postupně 

přivykly. Dodržujeme tříhodinové intervaly mezi jídly a respektujeme zákaz konzumace 

některých potravin u jednotlivých dětí.  
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3.3 Psychosociální podmínky 

Důraz klademe především na adaptaci dětí, aby příchod do MŠ nebyl pro děti stresující. 

Mohou si přivykat pozvolna dle časové dohody s rodiči a za jejich přítomnosti po dobu 

nezbytně nutnou. Učitelé respektují potřeby dětí a podle konkrétních situací na ně reagují. 

Jsme v denním kontaktu s rodiči, což pomáhá lepší spolupráci, vzájemné informovanosti o 

dětech, okamžitému řešení případných problémů i vyhovění požadavkům rodičů. 

Chceme, aby se děti cítily bezpečně, spokojeně a v učitelkách nacházely své kamarády, na 

které se mohou vždy bez obav obrátit.  

Pro nejstarší skupinu předškolních dětí máme připravený odpolední program zaměřený na 

přípravu dětí pro vstup do 1. třídy ZŠ a mnoho dalších klidových aktivit.  

Snažíme se vyhovět nejen dětem, ale i rodině, z činností vyřazujeme soutěživost, nahrazujeme 

ji prosociálními aktivitami, zajišťujeme rovnocenné postavení dětí.  

Společně s dětmi stanovíme během září pravidla vzájemného soužití (určitý stanovený řád), 

který zároveň vyvažujeme přirozenou svobodou a volností dětí.  

Chráníme soukromí rodiny, snažíme se o otevřenost, důvěru ve vztahu mezi učiteli a rodiči.  

Důraz klademe především na adaptaci dětí, aby příchod do MŠ nebyl pro děti stresující. 

Mohou si přivykat pozvolna dle časové dohody s rodiči a za jejich přítomnosti po dobu 

nezbytně nutnou. Učitelé respektují potřeby dětí a podle konkrétních situací na ně reagují. 

Jsme v denním kontaktu s rodiči, což pomáhá lepší spolupráci, vzájemné informovanosti o 

dětech, okamžitému řešení případných problémů i vyhovění požadavkům rodičů. 

 Chceme, aby se děti cítily bezpečně, spokojeně a v učitelkách nacházely své kamarády, na 

které se mohou vždy bez obav obrátit. 

Pro nejstarší skupinu předškolních dětí máme připravený odpolední program zaměřený na 

přípravu dětí pro vstup do 1. třídy ZŠ a mnoho dalších klidových aktivit.  

Snažíme se vyhovět nejen dětem, ale i rodině, z činností vyřazujeme soutěživost, nahrazujeme 

ji prosociálními aktivitami, zajišťujeme rovnocenné postavení dětí. 
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Společně s dětmi stanovíme během září pravidla vzájemného soužití (určitý stanovený řád), 

který zároveň vyvažujeme přirozenou svobodou a volností dětí. 

Chráníme soukromí rodiny, snažíme se o otevřenost, důvěru ve vztahu mezi učiteli a rodiči.  

3.4 Organizace chodu MŠ 

Organizace chodu mateřské školy se řídí dle školního a provozního řádu, směrnicemi ředitele 

a dalšími právními předpisy. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí Školským 

zákonem, vyhláškou č.14/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Provoz MŠ je v pondělí až pátek od 6:15 do 16:00 hod.  

Dominantním výchovným prostředkem je hra. Režim dne je uvolněný, přizpůsoben různým 

věkovým skupinám, uspořádání dne je flexibilní s možností reakce na aktuální změny nebo 

potřeby dětí. Směrodatné jsou pouze časy jídel.  

Děti se scházejí do 8.00 hod. Do této doby si většinou děti hrají a konají činnosti dle svých 

zájmů. V čase od 8.00 probíhají didakticky zacílené činnosti (záměrné, spontánní, ve 

skupinách i individuálně). V této době si děti zacvičí i zahrají pohybové hry. Po svačině 

(kolem 9.15) se děti zaměstnávají programem, který pro ně podle programu připravily paní 

učitelky. Při plnění přihlížejí k věku, možnostem, schopnostem a individuálním přáním dětí.  

Každý den děti chodí na vycházku nebo na zahradu. Pobyt venku trvá až dvě hodiny, podle 

počasí. Pro děti mladší tří let je pro pobyt venku vhodnější využití zahrady, kde mají dostatek 

prostoru k volnému pohybu a jsou v bezpečném prostředí.  

Oběd je připraven na 11.30 hod., potom následuje hygiena a některé děti odcházejí domů. Čas 

stravování se liší v jednotlivých třídách.  

Děti odpočívají na lehátkách do 13.45 hod., odpočinek je přizpůsoben individuální potřebě 

dětí. Zvláště u starších dětí je dle potřeby zkrácen a nahrazen klidnou zajímavou činností 

(kreslení, puzzle, společenské hry, příprava na školní docházku).  

Po svačině se děti věnují zájmovým činnostem. V této době si je rodiče vyzvedávají z MŠ. 

Denní řád chápeme jako nutný, avšak dbáme na to:  

 aby byl dostatečně pružný, s možností reagovat na individualitu dětí a jejich 

aktuální potřeby, zájmy a věk  
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 na individuální adaptační režim  

 na vyvážení spontánních a řízených aktivit 

 na ochranu soukromí dětí (př. hygiena) 

 na možnost individuálních, skupinových činností i společenských aktivit  

 denně zařazujeme pohybové aktivity (řízené, zdrav., preventivní)  

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného Školního vzdělávacího (rámcového) programu 

probíhá v základním denním režimu (viz tabulka). 

6.15 – 8.00 - ranní scházení – předávání dětí pedagogickým 

pracovnicím na třídě MŠ 

- spontánní činnosti a volné herní aktivity dle zájmu 

dětí 

 

8.00 – 8.45 - začátek povinného předškolního vzdělávání 

- tělovýchovná chvilka, pohybové hry, řízené činnosti 

8.45 – 9.00 - osobní hygiena, dopolední svačina 

9.00 – 9.30 - didakticky cílené činnosti a aktivity vedené 

pedagogickými pracovníky  

- cílené hry a zájmové činnosti 

- individuální práce s integrovanými dětmi 

 

9.30 – 11.30 - osobní hygiena 

- příprava na pobyt venku 

- pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost 

 

11.30 – 12.15 - ukončení povinného předškolního vzdělávání 

- osobní hygiena, oběd  

 

12.15 – 13.30 - odpolední odpočinek dětí  

- individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku 

(klidné činnosti u stolečků, předškolní příprava)  

 

13.30 – 14.15 - vstávání 

- odpolední svačina, osobní hygiena 

 

14.15 – 16.00 - spontánní zájmové činnosti na třídě nebo na školní 

zahradě 

- pohybové aktivity 

 

Předškolní povinné vzdělávání se uskutečňuje v časovém rozmezí od 8.00 do 

12.15 hod. 
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3.5 Řízení školy  

Řízení a personální zajištění školy ZŠ a MŠ mají společnou ředitelku a zástupce ředitele. V 

mateřské škole je vedoucí učitelka a tři další učitelky. Mezi nimi jsou stanoveny jasné 

povinnosti, úkoly a pravomoci. Usilujeme o vytvoření důvěrného a tolerantního prostředí. Ke 

spolupráci zveme rodiče. Pracujeme dle ŠVP, z výsledků evaluace, poznatků a hodnocení na 

pravidelných poradách vyvozujeme závěry pro další práci.  

MŠ úzce spolupracuje se ZŠ a ŠD:  

 Vzájemné konzultace učitelek MŠ s učitelkami dětí z 1. třídy.  

Společná účast na divadelních představeních v MŠ a na akcích pořádaných školou.  

 Návštěva ŠD – seznámení s prostředím, společná hra.  

 Účast učitelek MŠ na zápisu dětí do 1. třídy ZŠ.  

 Na konci školního roku návštěva 1. třídu ZŠ – seznámení dětí s tím, co se děti ve 

škole za rok naučily.  

 Akce s názvem „Prvňáčci čtou mladším kamarádům“ slouží k podpoře čtenářské a 

předčtenářské gramotnosti.  

Ředitelka školy převedla část pravomocí na vedoucí učitelku MŠ. Pravomoci vedoucí učitelky 

jsou stanoveny podle katalogu prací a jejich soupis je uložen u ředitelky školy. Organizace 

vzdělávání dětí mladších 3 let je plně v kompetenci ředitele mateřské školy, který postupuje 

podle právních předpisů.  

Povinnosti učitelek mateřské školy jsou v těchto oblastech:  

 pracovní a organizační záležitosti 

 výchovně vzdělávací proces vzdělávání – samostudium, DVPP k problematice 

vzdělávání dětí méně než tříletých v mateřských školách (MŠMT – příprava 

Standardu vzdělávacího programu, …)  

 materiální oblast – BOZP 

 

 

 

3.6 Personální zajištění 

V MŠ Štěkeň pracuje 5 zaměstnanců, z toho čtyři pedagogické pracovnice a jedna provozní 

pracovnice. Provozní zaměstnankyně se stará o úklid. Další provozní zaměstnanci spadají pod 
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ZŠ, jedná se o pracovní síly ve školní jídelně (vedoucí ŠJ, kuchařka a pomocná kuchařka) a 

školníka pečujícího o školní zahradu a budovu MŠ.  

Povinností všech pedagogů je průběžné sebevzdělávání. Dle plánu dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků se každý pedagog vzdělává v dané oblasti formou seminářů, 

školení a workshopů. Další forma je samostudium odborné literatury, metodických materiálů 

a časopisů. Informace ze vzdělávacích akcí jsou pravidelně předávány na poradách ostatním a 

podporují růst profesních kompetencí všech pedagogů. Vedení mateřské školy vytváří 

podmínky pro systematické vzdělávání a podporuje iniciativu všech zaměstnanců, která vede 

ke zkvalitnění práce.  

Rozvrh pracovní doby určuje rozsah pracovní doby všech zaměstnanců.  

Překrývání přímé pedagogické činnosti pedagogů ve třídách je zajištěno s ohledem na 

bezpečnost dětí a na zajištění provozu MŠ. Pedagogové se překrývají v době pobytu venku a 

stravování.  

Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami je zajišťována specializovanými 

odborníky, kteří jsou kompetentní v dané oblasti – speciální pedagog, klinický logoped, 

klinický psycholog (viz spolupráce s PPP a SPC Strakonice). 

3.7 Spoluúčast rodičů  

Naší snahou je, aby komunikace fungovala na základě partnerství, usilujeme o vzájemnou 

důvěru. Rodiče seznamujeme s výchovnými a vzdělávacími záměry, snažíme se podporovat 

rodinnou výchovu, rodiče sdělují škole své potřeby, náměty, návrhy, mají možnost podílet se 

na dění v MŠ, účastnit se společných programů. Rodiče informujeme o problémech, ale 

hlavně o úspěších dětí, v případě zájmu rodičů se domluvíme na společném postupu při 

výchově a vzdělání. Informace rodiče získávají přímým kontaktem s učitelkou nebo si vše 

mohou přečíst na informační nástěnce v šatně školy nebo na webových stránkách školy 

v sekci „Aktuality MŠ“. Každá třída naší MŠ má svoji nástěnku. Rodiče jsou informováni o 

společných akcích dětí. 

Naším záměrem je spokojenost dětí i jejich rodičů.  

Při přijímání nových dětí mají rodiče možnost se seznámit s prostory MŠ, zaměstnanci, ale i 

chodem školy. Ve dnech zápisu pořádáme „Den otevřených dveří“. Rodiče přijatých dětí jsou 

na informativní schůzce seznámeni se ŠVP, školním a provozním řádem. Mohou s dětmi 
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navštěvovat zahradu i prostory MŠ formou „hracího odpoledne“ před nástupem do mateřské 

školy. Děti mají možnost poznat prostředí, ale i učitelky v naší MŠ. Rodičům nabízíme 

program postupné adaptace, který vede k nenásilnému přizpůsobení dětí na nové prostředí. 

Rodiče mohou po domluvě individuálně upravit dobu docházky, navštívit třídu a účastnit se 

her. 

Rodiče mají možnost se podílet na dění v mateřské škole a účastnit se různých programů. Jsou 

pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Jsou informováni o 

prospívání jejich dítěte a individuálních pokrocích. Mají možnost se spolupodílet na řešení 

vzniklých problémů a na společném postupu při výchově a vzdělávání. Na základě 

pozorování dětí a jejich výsledků doporučujeme i odbornou péči.  

Nabízíme preventivní vyšetření zraku, logopedickou depistáž a před zápisem do základní 

školy depistáž školní zralosti. Ve spolupráci s rodiči se snažíme děti zodpovědně připravit na 

vstup do základní školy. Úzce spolupracujeme s rodiči dětí se speciálními potřebami a 

doporučenými odborníky. 

Zaměstnanci mateřské školy chrání soukromí rodiny a jejich osobní údaje. 

3.8 Spolupráce s partnery MŠ  

 Základní škola Štěkeň 

Děti z naší MŠ odchází do této základní školy. Na spolupráci klademe velký důraz, 

abychom umožnili plynulý a bezproblémový přechod našich předškoláků do 1. 

třídy, a tím předcházely nedostatkům školní neúspěšnosti.  

- Formy spolupráce: 

o účast učitelky z 1. třídy na besedě o školní zralosti pro rodiče  

o návštěva základní školy v období zápisů – předškoláci se účastní 

vyučovací hodiny v 1. třídě, seznamují se s prostory školy a 

učitelkami 

o  účast na akcích pořádaných základní školou  

 Městys Štěkeň – zřizovatel 

o schvalování rozpočtu dle záměrů školy 

o kritéria při zápisu do mateřské školy 

o správa webových stránek, výpočetní techniky a počítačové sítě  

o OSPOD – poradenská a preventivní činnost  
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o investice a opravy majetku MŠ 

o inventarizace majetku 

o technické služby – úklid zeleně v okolí budovy MŠ 

 Místní knihovna Štěkeň – dětské oddělení 

o  návštěvy, přednášky, tematická četba 

 PPP Strakonice 

o depistáž školní zralosti, návrhy odkladů školní docházky, 

poradenská činnost, přednášky  

 SPC Strakonice  

o konzultace, poradenská činnost v oblasti speciální pedagogiky 

diagnostická, terapeutická činnost pro děti s poruchami řeči a 

komunikačních dovedností  

o logopedická depistáž 

o přednášky pro učitele a rodiče 

 Centrum ekologické výchovy při DDM Strakonice  

o návštěva zvířat, tvořivé dílny, výukové programy  

 Policie ČR, Krajský hasičský sbor  

o přednášky, soutěže, ukázky techniky  

o výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí“  

 Divadelní společnosti – divadla v MŠ dle aktuální nabídky 

 Foto - Vlasák – fotografování dětí 

3.9 Podmínky pro vzdělávání děti se SVP 

V zabezpečení vzdělávání žáků s SVP postupujeme v souladu s RVP PV. 

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

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

poskytnutí podpůrných opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných 

opatření z výčtu uvedeného v § 16 Školského zákona, které realizuje mateřská škola. 

Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách 

odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným podmínkám dítěte.  

 Podpůrná opatření spočívají v: 

 poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení  
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 úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a 

školských služeb, včetně speciálně pedagogické péče  

 úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání  

 použití kompenzačních pomůcek, speciálních pomůcek, využívání 

komunikačních systémů 

 úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovým 

vzdělávacím programem vzdělávání podle individuálního vzdělávacího 

plánu 

 využitím asistenta pedagoga 

 využitím dalšího pedagogického pracovníka 

 poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo 

technicky upravených  

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti 

stupňů. 

Podpůrná opatření prvního stupně stanovuje MŠ i bez doporučení školského poradenského 

zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP), který zpracovává MŠ samostatně.  

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ po 

projednání se zákonným zástupcem a jsou zpracována v individuálním vzdělávacím plánu 

(IVP) dítěte. 

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními v mateřské škole 

 Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické 

podpory a individuálního vzdělávacího plánu dětí se SVP:  

o pokud se u dítěte projeví odchylka od 

běžných výsledků, vypracuje pro něj učitelka 

plán pedagogické podpory, který bude mít 

písemnou podobu 

o před jeho zpracováním budou probíhat 

rozhovory mezi zákonnými zástupci dítěte a s 

učitelkami, v jejichž třídě bude dítě zapsáno, 

dále pak s vedením MŠ s cílem stanovit 

vhodné metody práce s dítětem 
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o plán pedagogické podpory bude učitelka 

vyhodnocovat a upravovat dle potřeb a 

možností dítěte, také bude využíváno 

metodické podpory ze strany PPP a 

metodické podpory na Metodickém portále 

RVP.cz 

o v případě přetrvávajícího odchýlení od 

běžných výsledků bude dítě po dohodě se 

zákonnými zástupci doporučeno k vyšetření 

ve školském poradenském zařízení 

o na základě vyšetření a doporučení ŠPZ a 

žádosti zákonného zástupce dítěte pak 

učitelky vypracují individuální plán, který 

zkonzultují se zákonným zástupcem a 

předloží ke schválení odbornému pracovišti 

o vždy je nutná důsledná spolupráce s rodinou  

 

Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními  

Podmínky pro vzdělávání dětí musí vždy odpovídat individuálním potřebám 

dětí, např. v oblasti věcného prostředí, životosprávy, v psychosociálním klimatu, v 

organizaci vzdělávání, v personálním a pedagogickém zajištění, ve spolupráci s 

rodinou.  

 vytvořením podmínek pro pozitivní přijetí těchto dětí  

 uplatňováním principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu 

při plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod 

vzdělávání 

 vytvořením optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k 

učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší 

samostatnosti  

 uplatňováním vysoce profesionálních postojů učitelů i ostatních 

pracovníků, kteří se budou na péči o dítě jeho vzdělávání podílet 

 navázání úzké spolupráce s rodiči všech dětí, citlivě s nimi komunikovat a 

předávat potřebné informace 
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 osvojením specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním 

potřebám a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a 

základní hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni 

postižení 

 spoluprací se školskými poradenskými zařízeními, v případě potřeby 

spoluprací s odborníky mimo oblast školství 

 snížením počtu dětí na třídách v souladu s právními předpisy  

 přítomností asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného 

opatření  

 

Vzdělávání dětí s odkladem školní docházky  

 na základě konzultace s rodiči a doporučení PPP či SPC je pro tyto děti 

zpracován „Plán dalšího rozvoje dítěte“, který vychází ze závěrů vyšetření 

 zde jsou stanoveny konkrétní oblasti a činnosti vzdělávání, jejich časový 

rozvrh pro daný školní rok  

 s dítětem se pracuje, pokud je to možné individuálně 

 pokroky jsou konzultovány s rodiči 

3.10 Podmínky pro vzdělávání nadaných dětí  

Za nadané dítě se považuje dítě, které při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s 

vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, 

manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. 

 V předškolním věku je mnohdy těžké odlišit nadání dítěte od akcelerovaného vývoje v určité 

oblasti. Dítě, které vykazuje známky nadání, musí být dále podporováno. 

 MŠ je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání 

podle individuálních vzdělávacích potřeb dítěte v rozsahu prvního až čtvrtého stupně 

podpory. Vzdělávání mimořádně nadaného dítěte se může uskutečňovat podle individuálního 

plánu, který vychází ze ŠVP dané školy, podle závěrů psychologického vyšetření a vyjádření 

zákonného zástupce.  

IVP je závazným dokumentem a obsahuje:  

 závěry a doporučení PPP  
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 závěry psychologického a speciálně pedagogického vyšetření, kde bude popsána 

oblast a rozsah nadání a vzdělávací potřeby mimořádně nadaného dítěte 

 údaje o způsobu poskytování individuální pedagogické, speciálně pedagogické 

péče mimořádně nadanému dítěti  

 údaje o rozvržení výchovně vzdělávací práce, volba metod, postupů 

 seznam doporučených pomůcek a materiálů 

 údaje o pedagogickém pracovníkovi poradenského zařízení  

 personální zajištění úprav a průběhu vzdělávání mimořádně nadaného dítěte 

 určení pedagogického pracovníka školy pro sledování průběhu vzdělávání, který 

také bude zajišťovat spolupráci se školským poradenským zařízením. 

 IVP bude zpracován nejpozději do jednoho měsíce. Může být doplňován a upravován v 

průběhu školního roku. 

 Zpracování IVP zajišťuje ředitel školy ve spolupráci s poradenským zařízením a se 

zákonnými zástupci dítěte.  

3.11 Podmínky pro vzdělávání dětí ve věku od dvou do tří let 

Pro zajištění vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřské škole je nezbytné vytvoření 

vhodného prostředí maximálním přizpůsobením podmínek, dbát především na aktuální 

potřeby dětí, úpravu počtu pedagogů a velikost skupin dětí.  

Pro děti ve věku od 2 do 3 let zajistíme dostatečný prostor pro volný pohyb i hru dětí a 

zároveň bezpečí a klid pro odpočinek. Důležité je i vybavení nábytkem a ostatním zařízením v 

souladu s antropologickými požadavky. Zvažujeme vhodnost hraček a didaktických pomůcek 

(věkové hranice vhodnosti použití hračky uvedena na obalu). Podle věkového složení musíme 

odstupňovat přístupnost některého vybavení.  

a) Hygienické podmínky  

Stávající hygienické podmínky zohledňuje vyhláška č.410/2005 Sb. (vybavení 

umývárny přebalovacím stolem, krytým nášlapným odpadkovým košem na 

jednorázové pleny, možnost používání nočníků, vhodnost sprchy) Likvidace 

použitých plen se řídí zákonem č.185/2001 Sb. 
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b) Stravování  

Rozsah stravování dětí od 2 do 3 let stanovíme po dohodě se zákonnými 

zástupci. Množství stravy přizpůsobujeme individuálním potřebám. 

Nepodáváme nevhodné potraviny (vícezrnné pečivo, ořechy, mák). 

Upozorňujeme na častou potřebu pití a vyměšování.  

 

c) Psychosociální podmínky  

Pro děti mladší 3 let je optimální prodlužování doby pobytu (4-6 týdnů, dbáme 

na potřeby dítěte, hledáme vhodné formy komunikace). Respektujeme 

individuální potřeby dětí – potřebu soukromí, odpočinku. U nejmladších dětí 

počítáme s nutností přizpůsobení režimu dne (potřeba více spánku, odpočinku 

během dne, více času na oblékání a jídlo).  

 

d) Bezpečnostní podmínky  

i. Vzdělávání dětí mladších 3 let probíhá v prvním patře MŠ. 

ii. Vhodnost proškolení zaměstnanců školy – děti od 2 do 3 let jsou 

skupinou se zvýšeným požárním rizikem. 

iii. Zajistíme dostatečný počet pedagogických pracovníků při pobytu 

mimo areál MŠ (případně jiné zletilé osoby). 

Pro děti mladší 3 let je pro pobyt venku vhodnější využití zahrady, kde mají dostatek prostoru 

k volnému pohybu a jsou v bezpečném prostředí.  

Důležitá je úzká spolupráce s rodinou a vytvoření ideálních podmínek pro zajištění organické 

provázanosti režimu dvouletého dítěte v rodině a instituci. Má zásadní význam. 

 

3.12 Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

S účinností od 1. září 2021 je nastaveno systémové řešení vzdělávání cizinců ve školách, a to 

vyhláškou č. 271/2021, která je platná od 14. července 2021 a kterou se mění vyhláška 

č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Jsme si vědomi toho, že děti-cizinci a děti, které 

pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí, nemusí ovládat český jazyk a pokud ani 

rodiče neovládají český jazyk na úrovni rodilého mluvčího, nemohou své děti v poznávání 

češtiny podpořit a děti se ocitají ve znevýhodněné pozici. Takovýmto dětem věnujeme 
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zvýšenou pozornost a od samotného nástupu do mateřské školy jim poskytujeme jazykovou 

podporu  

Mateřská škola prostřednictvím učitele zohledňuje, že tyto děti se český jazyk učí jako druhý 

jazyk, uzpůsobila tomu didaktické postupy dle – Kurikula češtiny jako druhého jazyka pro 

předškolní vzdělávání a děti cíleně podporuje v osvojování českého jazyka, čímž dětem s 

nedostatečnou znalostí češtiny poskytuje jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu 

do základního vzdělávání. Při přechodu na základní školu by tak děti s nedostatečnou znalostí 

českého jazyka měly mít takové jazykové a sociokulturní kompetence v českém jazyce, které 

jim umožní se zapojit do výuky a dosáhnout školního úspěchu.  

Pokud má mateřská škola v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání jedno až tři děti-

cizince v povinném předškolním vzdělávání, bude jim poskytována individuální jazyková 

podpora v rámci vzdělávacích činností dle školního vzdělávacího programu. 

V případě, že jsou v mateřské škole alespoň čtyři cizinci v povinném předškolním vzdělávání, 

je zřízena skupina nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou přípravu. 

Pokud se řediteli mateřské školy zdá vhodné, může do skupiny pro jazykovou přípravu zařadit 

i jiné děti, než jsou cizinci v povinném předškolním vzdělávání, pokud to není na újmu 

kvality jazykové přípravy.  
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4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

 Ředitelka ZŠ a MŠ Štěkeň: Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová 

 Vedoucí učitelka MŠ: Bc. Diana Bambásková 

 Učitelky MŠ: Kristýna Pospíšilová, Kristýna Staňková,  

Mgr. Jaroslava Šmídová 

 

 Provozní zaměstnanci: Václav Vrba (školník), Jitka Novotná (provozní MŠ) 

 

 Počet tříd: 2 

o třída „Koťátka“ – děti ve věku 3 – 4,5 let (homogenní třída)  

 

 

 

 

 

 

 

o třída „Sluníčka“ – děti ve věku 4,5 – 6,5 let (heterogenní třída), 

předškolní zaměření 

 

 

 

 Provoz mateřské školy je celodenní od 6.15 hod. do 16.00 hod. 

 První a druhá třída se schází od 6.15 hod. na třídě „Sluníček“. V 8.00 hodin 

začíná ranní provoz také na třídě „Koťátek“. Provoz první třídy „Koťátek“ 

končí v 13.45 hod., pak děti přecházejí do druhé třídy „Sluníček“. Provoz 

druhé třídy končí v 16,00 hod., zároveň v tento čas končí i celodenní 

provoz MŠ. Příchod a odchod dětí vychází z individuálních potřeb rodičů a 

organizačních možností mateřské školy.  

 Přijímání dětí se řídí platnou legislativou. Zápis do mateřské školy probíhá 

začátkem května. Informace o zápisu poskytujeme rodičům na webových 
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stránkách školy, plakátech na dveřích školy nebo přímo u ředitelky ZŠ a 

MŠ, vedoucí učitelky MŠ. Tiskopisy k zápisu jsou dostupné na webových 

stránkách, v ředitelně či na třídách mateřské školy. 

 Děti jsou zařazovány do jednotlivých tříd podle věku.  

 V mateřské škole máme tři zájmové kroužky - Angličtinka, Dramaťáček a 

Malý muzikant. Pro děti připravujeme dostatečně pestrý program, kterým 

všestranně rozvíjíme osobnost a samostatnost dětí.  

 V dopoledních hodinách je čas věnován především spontánním a řízeným 

hrám dětí. V nabídce dopoledního programu jsou výtvarné, pracovní, 

hudební, dramatické a pohybové aktivity. Dle podmínek počasí klademe 

důraz na pobyt dětí venku na čerstvém vzduchu, zejména využíváme 

zahradu MŠ. Pro starší předškolní děti a děti je po půl hodinové relaxaci 

připraven program, kde probíhá zejména příprava na školu.  

 Do odpoledních zájmových činností zařazujeme pohybové, dramatické, 

výtvarné, pracovní a další činnosti, které vycházejí ze zájmu a volby dětí.  

 Děti nejsou zásadně nuceny do jídla či ke spánku. K dispozici je vždy 

dostatek volně přístupných tekutin vhodných pro děti.  

 Klademe důraz na samostatnost při stravování, sebeobsluze, úklidu hraček 

a organizaci her. Důležitá je pro nás i tvorba pravidel, řešení problémových 

situací a rozvoj prosociálního chování dětí.  

 Při nástupu dětí do MŠ uplatňujeme individuální adaptační program. 

Postupnou adaptací začleňujeme nové děti do kolektivu vrstevníků. Rodiče 

nás mohou kdykoli navštívit a účastnit se her, akcí a jiných aktivit.  

 Velkou pozornost věnujeme dětem s odkladem školní docházky a 

zaměřujeme se na připravenost dětí na školu. Ve spolupráci s rodiči a dle 

doporučení odborníků plánujeme náplň činností tak, abychom děti 

rozvíjely ve všech oblastech vzdělávání. Zde uplatňujeme zásadu 

individuálního přístupu.  

 Každý měsíc je v mateřské škole divadlo nebo hudební pořad.  

 Pro děti organizujeme tematické výlety, využíváme nabídky 

environmentálních a kulturních vzdělávacích programů. 
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4.1 Přijímání dětí do MŠ  

Přijímání dětí do MŠ se řídí vyhláškou MŠMT ČR č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

Ve školním roce se zavádí zápis k předškolnímu vzdělávání v termínu od 2. do 16. května, 

rodiče pětiletých dětí mají povinnost nechat děti zapsat. Termín pro přijímání nových dětí je 

vyhlášen v městysi Štěkeň a ve spádových obcích rozhlasem a oznámen písemnou formou. 

Odpovědnou osobou je vedoucí učitelka MŠ. O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka ZŠ a 

MŠ.  

V současné době máme obě třídy naplněné. Dítě, které k nám nastupuje, musí prokázat, že je 

v péči pediatra.  

Děti jsou přijímány dle předem stanovených kritérií. V případě potřeby zohledňujeme při 

zařazování dětí do tříd přání rodičů. Legislativní změny účinné od 1. září 2016 2017/2018 – 

září 2017 povinnost předškolního vzdělávání 5letých a starších dětí od září 2017 (bezplatné až 

do začátku plnění povinné školní docházky § 123 odst.2ŠZ) - nárokové přijetí 4letých do 

spádové MŠ (§34 odst.3 ŠZ) 2018/2019 nárokové přijetí 3letých dětí (§34 odst.3 ŠZ) 

2020/2021 nárokové přijetí 2letých dětí (§34 odst.3 ŠZ).  

Za každé ve třídě zařazené dítě mladší tří let se do doby dovršení tří let věku dítěte nejvyšší 

počet dětí ve třídě snižuje o dvě děti. Snížení se neuplatní, pokud dojde ke změně v průběhu 

školního roku. Od 1. září 2020 se stanoví, že ve třídě, ve které se vzdělávají pouze děti od 2 

do 3 let, může být nejméně 12 a nejvíce 16 dětí. 
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5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

ŠVP je vypracován vedoucí učitelkou MŠ ve spolupráci s kolektivem mateřské 

školy v souladu s RVP PV. Vychází z reálných možností a podmínek naší 

mateřské školy.  

ŠVP má název: „Děti jsou středem všeho, co děláme aneb Hrou poznáváme svět.“ 

ŠVP je veřejným dokumentem, který je rodičům a veřejnosti k dispozici na webových 

stránkách naší mateřské školy, v ředitelně a v šatně každé třídy. 

Změny a doplnění v ŠVP s názvem „Děti jsou středem všeho, co děláme aneb Hrou 

poznáváme svět. Při každé hře ať se dítě učí. Učení ať je vždy také hrou!“ jsou v souladu s 

Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání platným od 1. 1. 2018. 

5.1 Vize a filosofie MŠ 

Naše motto zní: „Při každé hře ať se děti učí. Učení ať je vždy také hrou.“ 

Naším úkolem je doplňovat rodinnou výchovu. Hrajeme si, a přitom chceme položit dětem 

základy celoživotního vzdělávání dle jejich možností, potřeb a zájmů, zároveň tak dovést 

každého z nich k maximálnímu psychickému, fyzickému a sociálnímu rozvoji.  

Priority MŠ: 

 klid, jistota a bezpečí každého dítěte, předcházení všem patologickým jevům 

 každý problém je řešitelný, je třeba o něm mluvit bez obav z autorit 

 vzájemný respekt, pomoc druhému, úcta k dospělým a starým lidem 

 základy slušného chování, vyjadřování a úcta k práci druhého 

 otevřenost, vstřícnost a vzájemné pochopení a respekt při jednání s rodiči 

 

Naše MŠ nabízí: 

 rodinné prostředí 

 kvalifikované pedagogy 

 

5.2 Hlavní cíle předškolního vzdělávání  

RVP PV nám vytyčuje hlavní cíle předškolního vzdělávání, abychom rozvíjeli každé dítě po 

stránce fyzické, psychické i sociální.  
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Učitelky při své každodenní práci sledují tři rámcové cíle:  

1) během činností a aktivit dětí máme na paměti, že se dítě učí prožitkově  

2) během tohoto učení dítě získává hodnoty, které mu usnadní zařazení do 

společnosti 

3) dítě musí mít dostatek příležitostí projevit se, seberealizovat a uplatňovat 

své potřeby na naplňování dílčích cílů stanovených v 5 oblastech RVP PV. 

Tyto cíle jsou podrobně uvedené v RVP PV, který je závazným dokumentem pro všechny 

učitelky v naší MŠ. 

5.3 Zaměření MŠ 

Posláním naší mateřské školy je přirozenou formou rozvíjet samostatného jedince, přiměřeně 

sebevědomého. Hrajeme si, a přitom chceme položit dětem základy celoživotního vzdělávání 

dle jejich možností, potřeb a zájmů a dovést tak každého z nich k maximálnímu fyzickému, 

psychickému a sociálnímu rozvoji. Upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání, jenž je 

základem veškerého přirozeného poznávání.  

Směřujeme k naplňování těchto stanovených cílů: 

 zaměřit se na prosociální vztahy a rozvoj osobnosti dětí  

 rozšířit základy environmentálního a polytechnického vzdělávání 

výchovy, rozvoj technické gramotnosti a vytvářet u dětí zodpovědný 

postoj k životnímu prostředí, vést děti k ochraně, poznávání a 

využívání přírodního prostředí  

 vést děti ke zdravému životnímu stylu, zaměřit se na rozvoj tělesných a 

pohybových dovedností s využitím přírodního prostředí 

 zaměřit se na rozvoj komunikativních dovedností, přimět více rodiče ke 

spolupráci s logopedem  

 přimět rodiče ke spolupráci s MŠ při společných akcích školy  

 rozvíjet předčtenářskou a předmatematickou gramotnost  
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a) Ekologická výchova:  

Vzhledem k výhodnému umístění MŠ vycházíme při učení z blízkého 

kontaktu s okolní přírodou, využíváme zvláště pobytu venku k pozorování a 

poznávání.  

 

 

 Cíle: 

o vedení ke kladnému vztahu k přírodě jako celku  

o poznávání přírody a okolního světa na základě 

vlastního prožitku 

o vytváření optimálního prostředí pro děti i dospělé 

(vhodná teplota, časté větrání, čistota prostředí, pitný 

režim, dostupné třídění odpadu) 

 

b) Logopedická péče: 

 Cíle: 

o vytipování dětí s vadami výslovnosti  

o provádění preventivní péče, logopedické cvičení a 

hříčky  

o vedení záznamu  

o spolupráce s rodiči  

o spolupráce s odbornými logopedickými pracovníky 

(děti s těžšími vadami výslovnosti)  

 

c) Polytechnické vzdělávání: 

o rozvíjet technickou gramotnost u dětí   

o rozvoj manuálních dovedností a konstruktivního 

myšlení 

o konstruování podle fantazie i podle plánů 

o položení základů relevantních vědomostí v tématech: 

smysly, živly, materiály a technologie 

 

d) Program pro předškoláky:  

Pro předškolní děti ve věku 5-6 let máme odpoledne místo odpočinku 

na lehátkách připravený program zaměřený nejen na předškolní přípravu, ale 

věnujeme se i tvořivým (výtvarným, pracovním a dramatickým) činnostem.  
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5.4 Formy a metody práce 

Předškolní věk má svá specifika, a proto vzdělávání přizpůsobujeme fyziologickým, 

kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám každé věkové skupiny. 

V předškolním vzdělávání uplatňujeme odpovídající metody a formy práce:  

 prožitkové a kooperativní učení hrou  

 situační učení  

 smyslové učení 

 volná hra  

 spontánní sociální učení 

 individuální přístup  

 didakticky cílená činnost  

 integrovaný přístup  

 spontánní a řízené aktivity 
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6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH 

Vzdělávání je realizováno ve všech činnostech a situacích, které se během dne v MŠ 

odehrávají, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Učení je založeno na aktivní 

účasti dítěte, smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve 

skupinkách a individuálně. Preferovány jsou činnosti hravé a tvořivé.  

Obsah ŠVP je rozpracován do deseti integrovaných bloků, které jsou pro obě třídy společné 

a zároveň pro všechny pedagogy závazné.  

Každý integrovaný blok obsahuje několik dílčích podtémat, která jsou rozpracována 

v TVP jednotlivých tříd (forma zpracování je v kompetenci učitelek na jednotlivých třídách, 

avšak vždy s ohledem na věková specifika a za současného respektování vývojových 

zvláštností, zájmů a přirozených potřeb dítěte). 

V obecné rovině jsou každému integrovanému bloku přiřazeny dílčí cíle, vzdělávací 

nabídka, očekávané výstupy jednotlivých vzdělávacích oblastí a klíčové kompetence, 

kterých by děti měly dosáhnout zpravidla na konci předškolního období.  

Vzdělávací obsah reflektuje provázanost dějů v přírodě s životem člověka v ročním cyklu, 

zdůrazňuje uvědomění si vazby na místo, kde žijeme a vytváření pocitu sounáležitosti 

s kulturními tradicemi. 

Ve vzdělávání dětí nezapomínáme na děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti 

mimořádně nadané. Vždy se snažíme přizpůsobit jejich vzdělávání tak, aby zvláště třídní a 

individuální program maximálně vyhovoval jejich potřebám, zájmům a mimořádným 

schopnostem. V našich podmínkách jde především o vytipování těchto dětí a včasné 

doporučení do péče odborníků, s kterými dle pokynů a výsledků vyšetření spolupracujeme 

(pediatr, logoped, PPP, SPC). 

Výchovně-vzdělávací proces dále obohacujeme např.: 

 pořádáním tematických výletů 

 návštěvami či realizací divadelních představeních v MŠ, která jsou 

navíc přístupná i dětem, které do naší MŠ nedocházejí, dětem ze 

sousední MŠ Čejetice a dětem z nižších ročníků ZŠ 

 pořádáním různých výstav a jarmarků s představením výrobků dětí 

 přednáškami pro děti i dospělé 
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 pořádáním společenských akcí s rodiči, besídek, karnevalů, dětských 

dnů,… 

 dostatečným pobytem a pohybem venku, kdy se zaměřujeme především 

na poznávání přírody a ochranu životního prostředí (viz ekologická 

výchova) 

 

6.1 Integrovaný blok č. 1: „Svět kolem nás“ (z á ř í) 

Na začátku školního roku se seznamujeme s prostředím třídy, školy, učitelkou, novými 

kamarády a ostatními zaměstnanci školy. Seznamujeme se s pravidly bezpečného chování na 

zahradě a v okolí MŠ. Vytváříme si společná pravidla soužití, komunikace a chování, kterými 

se budeme řídit ve vzájemném styku v mateřské škole. Sdělujeme si také o svých 

prázdninových prožitcích. Poznáváme prostředí MŠ a jeho okolí, posilujeme sounáležitost 

s místem, kde žijeme a svými blízkými. Povídáme si o rodinách, a hlavně o té své. Naučíme 

se pojmenovávat členy rodiny.  

 

PODTÉMATA:  Naše třída – poznáváme školku  

Já a moji kamarádi  

   Podzim klepe na dveře 

   Ptáčku, leť 

   Přijela k nám pouť 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

1. dítě a jeho tělo 

o uvědomění si vlastního těla 

o osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, 

osobní pohody i pohody prostředí 

 

2. dítě a jeho psychika 

o rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních 

(vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, 

vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) 

o posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti 

z objevování apod.) 

o poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě 

(uvědomění si vlastní identity,  

o získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 
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o získání relativní citové samostatnosti 

o rozvoj schopnosti sebeovládání 

o rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

 

3. dítě a ten druhý 

o seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

o vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, 

respektu, přizpůsobivosti apod.) 

o rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i 

neverbálních 

o rozvoj kooperativních dovedností 

 

4. dítě a společnost 

o poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření 

v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním 

projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí 

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

poznatků o prostředí, v němž dítě žije 

 

5. dítě a svět 

o seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření 

pozitivního vztahu k němu 

 

Vzdělávací nabídka 

o 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, sezonní činnosti, míčové 

hry apod.) 

o činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a 

pohodu prostředí 

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

hádanky, vokální činnosti 

o společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace 

(vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle 

obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného 

druhým apod.) 
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o komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv 

o samostatný slovní projev na určité téma 

o poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování 

filmových a divadelních pohádek a příběhů 

o vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo 

o přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

o prohlížení a „čtení“ knížek 

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

o přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů 

v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování 

o motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností 

o spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty 

o námětové hry a činnosti 

o hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a 

fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, 

taneční či dramatické aktivity) 

o spontánní hra 

o činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a 

pohodu 

o příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání 

o estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, 

hudební, pohybové a další)  

o sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte 

o cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v 

sebeovládání (zvláště záporných emocí, např. hněvu, zlosti, úzkosti) 

o hry na téma rodiny, přátelství apod. 

o běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým 

dítětem i s dospělým 

o společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

o kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 

o aktivity podporující sbližování dětí 

o aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, 

přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.) 

o činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a 

chování, spolupodílení se na jejich tvorbě 

o 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. 

o 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) 

o běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 
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o aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské 

školy 

o spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel 

soužití ve třídě 

o receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech 

pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování 

dramatizací, divadelních scének) 

o 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 

o aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, 

ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, 

spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí 

o aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do 

ulic, návštěvy obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších 

pro dítě významných objektů) 

o praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a 

pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává 

o využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a 

okolí dítěte 

 

Očekávané výstupy: 

o zachovávat správné držení těla 

o vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej 

podle pokynu 

o zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a 

zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat 

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

oblékat se, svlékat, obouvat apod.) 

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

pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché 

úklidové práce, práce na zahradě apod.) 

o zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, 

drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými 

pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými 

pracovními pomůckami 

o pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

o sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

o popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

o projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, 

sledovat divadlo, film, užívat telefon 

o poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 
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o odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich 

opory 

o navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat 

stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho 

o přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a 

udržovat dětská přátelství 

o dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a 

chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

o uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve 

styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, 

poprosit, poděkovat, vzít si slovo, až když druhý domluví, požádat o 

pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 

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

rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti 

o 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 

o 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) 

o orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí 

(doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí) 

Klíčové kompetence: 

1) Kompetence k učení 

- 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 

 

2) Kompetence k řešení problémů 

- 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 

- uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení 
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3) Kompetence komunikativní 

- komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; 

chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 

 

4) Kompetence sociální a personální 

- se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné 

povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim 

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

- se chová při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; 

nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 

 

5) Kompetence činnostní a občanské 

- chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá 

rozhodnutí také odpovídá 

- 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 

- si uvědomuje 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, chová se odpovědně s ohledem 

na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 

6.2 Integrovaný blok č. 2: „Příroda – přivítáme se s podzimem“ (ř í j e n) 

Při vycházkách sledujeme přírodu v období babího léta, jaké změny přináší podzim (počasí, 

oblečení, barvy) a získáváme základní poznatky o přírodě a dění na zahrádkách, které dále 

upevňujeme a rozšiřujeme. Zaměřujeme se na význam ovoce a zeleniny pro zdraví. 

Poznáváme podzimní plody vypěstované na zahrádce nebo na poli. Osvojujeme si poznatky o 

podzimním lese, poznáváme stromy a jejich plody, dary lesa. Pojmenováváme a rozlišujeme 

různé druhy hub, a jejich význam pro zdraví, upozorňujeme na nebezpečí a ochranu zdraví. 



Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice 

 

35 

 

Děti se učí hmatem, čichem, chutí i zrakem. Pozorujeme a poznáváme volně žijící živočichy a 

jejich přípravy na zimní spánek. Hrajeme si s přírodninami a tvoříme z nich. 

PODTÉMATA: Podzim na poli a na zahrádce (sklizeň) 

   Podzimní les – dary podzimu 

    Podzimní les – domov zvířátek  

   Halloweenské krátkohrátky  

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

1. dítě a jeho tělo 

o rozvoj a užívání všech smyslů 

 

2. dítě a jeho psychika 

o 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) 

o posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti 

z objevování apod.) 

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

a rozvoj zájmu o učení 

o získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 

 

3. dítě a ten druhý 

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

mateřské škole, v dětské herní skupině apod.) 

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

dospělými 

 

4. dítě a společnost 

o 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 
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5. dítě a svět 

o vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i 

technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

Vzdělávací nabídka: 

o smyslové a psychomotorické hry 

o konstruktivní a grafické činnosti 

o hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

o jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, 

stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod. 

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

vokální činnosti 

o společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace 

(vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle 

obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým 

apod.) 

o komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv 

o samostatný slovní projev na určité téma 

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

divadelních pohádek a příběhů 

o vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo 

o přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

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

o činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky 

(noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika) 

o přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů 

v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování 

o záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a 

pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, 

vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a funkcí 

o spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty 

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

vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. 

o námětové hry a činnosti 

o spontánní hra 

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

o sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a 

hudebně pohybové hry, výtvarné hry a etudy 

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

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

poučením 

o běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 
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o různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, 

konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se 

na jejich průběhu i výsledcích 

o pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání 

ekosystémů (les, louka, rybník apod.) 

o ekologicky motivované herní aktivity (ekohry) 

o 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 

o praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a 

pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává 

o přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování 

rozmanitostí a změn v přírodě (živá i neživá příroda, přírodní jevy a děje, 

rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční 

období) 

o práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií 

a dalších médií 

 

Očekávané výstupy: 

o 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.) 

o správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

o porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a 

zopakovat jej ve správných větách) 

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

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

uvažuje  

o postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

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

ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet 

na nedovolených či zakázaných činnostech apod. 

o prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

o respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a 

zdůvodněné povinnosti 

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

radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy 

v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí 

o respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, 

pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod. 
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o pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) 

svou roli, podle které je třeba se chovat 

o zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní 

potřeby, s knížkami, s penězi apod. 

o zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické 

situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a 

bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře 

apod.) 

 

Klíčové kompetence: 

1) Kompetence k učení 

- má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě 

obklopuje,  

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

kterém žije 

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

 

2) Kompetence k řešení problémů: 

- si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení 

dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

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

za snahu 

 

3) Kompetence komunikativní 

- průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší 

komunikaci  

s okolím 

 

4) Kompetence sociální a personální 

- napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které 

nachází ve svém okolí 

 

5) Kompetence činnostní a občanské 

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

- projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc 

slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, 

agresivitu a lhostejnost 

 

6.3 Integrovaný blok č. 3: „Fouká ze strnišť“ (l i s t o p a d) 

Seznamujeme se s charakteristickými znaky ročních období, upevňujeme osvojené poznatky o 

podzimní přírodě a přírodních jevech, pozorujeme proměny a rozmanitost počasí. Děláme 

pokusy s vodou a se vzduchem (bádáme a experimentujeme). Přibližujeme dětem větrné 

počasí v podzimním období, zaměřujeme se na tradiční podzimní zábavu – pouštění draků . 

Připomínáme si podzimní slavnosti a svátky – Dušičky a sv. Martina. Těšíme se na první sníh. 

Jsme vnímaví k životu a ke všemu živému, co nás obklopuje.  

PODTÉMATA:  Počasí – roční období  

   Dušičkové povídání – sv. Martin  

   Vítr fičí – stromy ničí (Drakiáda)  

   Kapička Karlička a koloběh vody  

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

1. dítě a jeho tělo 

o rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti 

hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, 

koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných 

funkcí 

 

2. dítě a jeho psychika 

o 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 
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o posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti 

z objevování apod.) 

 

3. dítě a ten druhý 

o osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých 

pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 

o rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i 

neverbálních 

 

4. dítě a společnost 

o 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 

 

5. dítě a svět 

o rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i 

jeho změnám   

o vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a 

neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí 

Vzdělávací nabídka: 

o manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, 

nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které 

je obklopují, a jejich praktickým používáním 

o zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, 

dechová, relaxační cvičení) 

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

hádanky, vokální činnosti 

o společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace 

(vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle 

obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného 

druhým apod.) 

o komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv 

o samostatný slovní projev na určité téma 
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o poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování 

filmových a divadelních pohádek a příběhů 

o vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo 

o přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

o prohlížení a „čtení“ knížek 

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

o motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností 

o konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, 

porovnávání apod.) 

o spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty 

o spontánní hra 

o činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a 

pohodu 

o estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, 

hudební, pohybové a další)  

o sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte 

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

o 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 

seznamujících dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky 

běžnými v jeho kulturním prostředí apod.) 

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

o 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) 

 

Očekávané výstupy: 

o zachovávat správné držení těla 

o vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej 

podle pokynu 

o 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.) 

o učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, 

zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.) 

o formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat 

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

o spolupracovat s ostatními 

o 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 

o osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti 

blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a 

využitelné pro další učení a životní praxi 

 

Klíčové kompetence: 

1) Kompetence k učení 

- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a 

užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

- má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě 

obklopuje,  

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

kterém žije 

 

2) Kompetence k řešení problémů 

- rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční 

nejsou; dokáže mezi nimi volit 

 

3) Kompetence komunikativní 

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

myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a 

vede smysluplný dialog 

 

4) Kompetence sociální a personální 

- samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit 

jej 

 

5) Kompetence činnostní a občanské 

- se učí svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat 
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- odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit 

cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem 

 

6.4 Integrovaný blok č.4: „Svátky a kulturní tradice“ (p r o s i n e c) 

V adventním čase jsou všechny aktivity motivovány obdobím adventu a Vánoc, zaměříme se 

na historii Vánoc, předvánoční a vánoční tradice a zvyky. Je to čas plný citových prožitků, 

těšení se i rekapitulace. Navštíví nás Mikuláš, čert i anděl. S dětmi aktivně prožijeme přípravy 

vánoční atmosféry ve třídě (ozdobíme si stromeček, zazpíváme koledy a předvedeme si 

některé vánoční zvyky), vyrobíme vánoční přáníčka, ozdoby a dárky pro své nejbližší a 

společně oslavíme Vánoce s vánoční nadílkou. Během sváteční atmosféry se ještě více 

soustředíme na rozvíjení vztahů k rodině i ostatním, prosociální cítění.  

 

PODTÉMATA: Zimní zvyky a tradice  

   Rohy, kožich, kopyta  

   Adventní čas – kouzlo Vánoc  

   Těšíme se na Ježíška  

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

1. dítě a jeho tělo 

o rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

 

2. dítě a jeho psychika 

o 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) 

o 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 

o posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti 

z objevování apod.) 

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

si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 
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o získání relativní citové samostatnosti 

o rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané 

dojmy a prožitky vyjádřit 

 

3. dítě a ten druhý 

o vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, 

respektu, přizpůsobivosti apod.) 

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

dospělými 

 

4. dítě a společnost 

o vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

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

poznatků o prostředí, v němž dítě žije 

o rozvoj společenského i estetického vkusu 

 

5. dítě a svět 

o vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i 

technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

o vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou 

přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí 

 

Vzdělávací nabídka: 

o zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, 

dechová, relaxační cvičení) 

o smyslové a psychomotorické hry 

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

vokální činnosti 

o společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace 

(vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle 

obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým 

apod.) 

o komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv 

o samostatný slovní projev na určité téma 

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

divadelních pohádek a příběhů 



Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice 

 

45 

 

o vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo 

o přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

o prohlížení a „čtení“ knížek 

o spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty 

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

vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. 

o hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii 

(kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či 

dramatické aktivity) 

o spontánní hra 

o činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a 

pohodu 

o činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné 

vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a 

sebehodnocení 

o estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, 

hudební, pohybové a další)  

o sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte 

o cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v 

sebeovládání (zvláště záporných emocí, např. hněvu, zlosti, úzkosti) 

o sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a 

hudebně pohybové hry, výtvarné hry a etudy 

o společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

o kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 

o společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému 

o přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti 

v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.) 

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

pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, 

estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu 

o receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech 

pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, 

divadelních scének) 

o setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním 

mimo mateřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí 

zajímavých pro předškolní dítě 

o 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 seznamujících 

dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho 

kulturním prostředí apod.) 

o sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé 
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o práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií 

a dalších médií 

o kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad 

problémem, vyprávění, poslech, objevování) 

 

Očekávané výstupy: 

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

a hudbou 

o ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

o domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

o záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

o rozhodovat o svých činnostech 

o vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 

o 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.) 

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

o 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) 

o 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 

 

Klíčové kompetence: 

1) Kompetence k učení 

- má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě 

obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění 

v prostředí, ve kterém žije 

- se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a 

záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede 

postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům 

 

2) Kompetence k řešení problémů 

- řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a 

omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a 
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situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); 

využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost 

 

3) Kompetence komunikativní 

- se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými 

prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

- se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i 

funkci 

 

4) Kompetence sociální a personální 

- chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a 

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

bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování 

 

5) Kompetence činnostní a občanské 

- má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem 

přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých 

 

6.5 Integrovaný blok č. 5: „Mrzne, až praští“ (l e d e n) 

Loučíme se s vánočním obdobím, vítáme nový rok a Tři krále. Získáváme poznatky o 

okolním světě, o zimní přírodě. Pokud je dostatek sněhu, jsou dětem nabízeny pohybové 

činnosti a hry v zimním přírodním prostředí. Pozorujeme změny v přírodě, stopy zvířat a 

ptáků ve sněhu. Nenecháme je hladovět, pomáháme jim přečkat zimu. Také se zaměříme na 

zdravotní prevenci a péči o své tělo, předcházení nemocem a úrazům. Vyprávíme si vlastní 

zážitky z návštěvy lékaře. 

 

PODTÉMATA: Když zima kraluje 

   Zimní radovánky  

   Moje tělo a zdraví 

   Zvířátka a ptáčci v zimě  
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Dílčí vzdělávací cíle: 

1. dítě a jeho tělo 

o uvědomění si vlastního těla 

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

kvalitě 

o vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého 

životního stylu 

 

2. dítě a jeho psychika 

o rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého 

sebevyjádření) 

o posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti 

z objevování apod.) 

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

 

3. dítě a ten druhý 

o rozvoj kooperativních dovedností 

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

dospělými 

 

4. dítě a společnost 

o 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 

 

5. dítě a svět 

o 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 

o rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

o vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou 

přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí 
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Vzdělávací nabídka: 

o 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, sezonní činnosti, míčové hry 

apod.) 

o činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí 

o příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a 

vytváření zdravých životních návyků 

o 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 

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

vokální činnosti 

o společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace 

(vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle 

obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým 

apod.) 

o komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv 

o samostatný slovní projev na určité téma 

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

divadelních pohádek a příběhů 

o vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo 

o přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

o prohlížení a „čtení“ knížek 

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

o přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů 

v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování 

o záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a 

pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar,  

o námětové hry a činnosti 

o spontánní hra 

o činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a 

pohodu 

o sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte 

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

s dospělým 

o hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých 
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o četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a 

poučením 

o běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 

o receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech 

pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, 

divadelních scének) 

o aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, 

ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, 

spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí 

o přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování 

rozmanitostí a změn v přírodě (živá i neživá příroda, přírodní jevy a děje, 

rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční 

období) 

o práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií 

a dalších médií 

 

Očekávané výstupy: 

o 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 

o 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 

o mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního 

pohybu a zdravé výživy 

o 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.) 

o vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a 

úsudky ve vhodně zformulovaných větách 

o vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat 

si (nového, změněného, chybějícího) 

o ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, 

ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování 

o uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva 

druhým a respektovat je 

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

druhé 

o 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.) 
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Klíčové kompetence: 

1) Kompetence k učení 

- 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  

- se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a 

záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede 

postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům 

- odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony 

druhých 

 

2) Kompetence k řešení problémů 

- 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 

 

3) Kompetence komunikativní 

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

myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a 

vede smysluplný dialog 

 

4) Kompetence sociální a personální 

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

domlouvá  

a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a 

pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, 

přijímat a uzavírat kompromisy  
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5) Kompetence činnostní a občanské 

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

- spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu 

a chápe potřebu je zachovávat 

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

na něm podílí a že je může ovlivnit (1, 

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

na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 

 

6.6 Integrovaný blok č. 6: „Karnevaly, maškarády mají všechny děti rády“ (ú n o r) 

V zimním období přibližujeme dětem charakteristické znaky zimy, změny v přírodě, 

vlastnosti sněhu a ledu včetně poznávání jejich vlastností prostřednictvím našich smyslů. 

Prožíváme masopustní období jako čas veselí, zábavy, vyprávění i scházení se s druhými. 

Vedeme děti k individuálním způsobům vyjadřování gesty, mimikou, hudbou i tancem. 

Nabízíme jim možnost prožívat radost z vlastní tvořivé aktivity při tvorbě karnevalových 

masek a kostýmů. Seznamujeme se s různými řemesly a povoláním dospělých. Je to také 

období pohádek, seznamujeme se s pohádkami v nejrůznějších formách a pomocí nich 

poznáváme pohádkové postavy a jejich povahové rysy, učíme se rozlišovat mezi dobrem a 

zlem. Rozvíjíme vztah ke knize, k četbě, hrajeme si s divadlem, loutkami a maňásky. 

 

PODTÉMATA: Ten dělá to a ten zas tohle  

   Kniha je můj kamarád 

   Masopustní veselí – karneval 

   Co děláme celý den a celý rok 

 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

1. dítě a jeho tělo 

o rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé 

i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky 

a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 

o osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 
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2. dítě a jeho psychika 

o rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a 

kultivovaného projevu 

o 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) 

o 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 

o posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti 

z objevování apod.) 

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

a rozvoj zájmu o učení 

o vytváření základů pro práci s informacemi 

 

3. dítě a ten druhý 

o rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i 

neverbálních 

 

4. dítě a společnost 

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

poznatků o prostředí, v němž dítě žije 

o rozvoj společenského i estetického vkusu 

 

5. dítě a svět 

o vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i 

technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

Vzdělávací nabídka: 

o manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, 

náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují, 

a jejich praktickým používáním 
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o zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, 

dechová, relaxační cvičení) 

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

vokální činnosti 

o společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace 

(vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle 

obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým 

apod.) 

o komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv 

o samostatný slovní projev na určité téma 

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

divadelních pohádek a příběhů 

o vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo 

o přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

o prohlížení a „čtení“ knížek 

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

o činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky 

(noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika) 

o motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností 

o spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty 

o námětové hry a činnosti 

o hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii 

(kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či 

dramatické aktivity) 

o spontánní hra 

o činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a 

pohodu 

o estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, 

hudební, pohybové a další)  

o sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte 

o dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování 

člověka v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, 

hněv, zloba, údiv, vážnost apod.) 

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

s dospělým 

o společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

o kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 

o přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti 

v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.) 
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o tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně 

pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, 

estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu 

o receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech 

pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, 

divadelních scének) 

o 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.) 

o 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 seznamujících 

dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho 

kulturním prostředí apod.) 

o přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, 

kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety 

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

 

Očekávané výstupy: 

o zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné 

způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, 

užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, 

ledu, ve vodě, v písku) 

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

a hudbou 

o vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej 

podle pokynu 

o vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, 

sledovat řečníka i obsah, ptát se) 

o chápat slovní vtip a humor 

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

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

o 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 

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

řešení  

(v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí) 

o všímat si změn a dění v nejbližším okolí 
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Klíčové kompetence: 

1) Kompetence k učení 

- 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 

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

 

2) Kompetence k řešení problémů 

- užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, 

matematických  

i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a 

situací  

a využívá je v dalších situacích 

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

za snahu 

 

3) Kompetence komunikativní 

- ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

- se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i 

funkci  

- dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně 

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

 

4) Kompetence sociální a personální 

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

domlouvá  

a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a 

pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, 

přijímat a uzavírat kompromisy 

- napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které 

nachází ve svém okolí 
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5) Kompetence činnostní a občanské 

- má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem 

přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých 

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

 

6.7 Integrovaný blok: „Čas slunce a jarního probuzení“ (b ř e z e n) 

Vynášíme Moranu, loučíme se se zimou. Pozorujeme změny v přírodě spojené s nástupem 

jara – tání sněhu a ledu, klíčení semen, rašení listů, přílet ptáků, zrod nového života, 

poznáváme první jarní květy a drobné živočichy z říše hmyzu. Nasloucháme zvukům 

probouzející se přírody a vedeme děti k vytvoření si kladného vztahu nejen k přírodě, ale ke 

všemu živému. Povzbuzujeme u dětí touhu po zvídavosti, hledání a řešení různých úkolů, k 

radosti z objevování nových věcí a získání či zlepšení určitých vědomostí, dovedností a 

návyků. Získáváme poznatky o časových pojmech, upevňujeme početní představy. 

 

PODTÉMATA: Jaro kolem nás  

   Jarní rozkvetlá zahrada  

Život na louce  

Naše smysly 

Ovoce a zelenina, to je prima pochutina 

 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

1. dítě a jeho tělo 

o rozvoj a užívání všech smyslů 

 

2. dítě a jeho psychika 

o posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti 

z objevování apod.) 

o rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

 

3. dítě a ten druhý 

o vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, 

respektu, přizpůsobivosti apod.) 
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4. dítě a společnost 

o vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů 

ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje 

vyjadřovat a projevovat 

 

5. dítě a svět 

o 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 

Vzdělávací nabídka: 

o smyslové a psychomotorické hry 

o konstruktivní a grafické činnosti 

o hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

o jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, 

stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod. 

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

vokální činnosti 

o společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace 

(vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle 

obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým 

apod.) 

o komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv 

o samostatný slovní projev na určité téma 

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

divadelních pohádek a příběhů 

o vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo 

o přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

o prohlížení a „čtení“ knížek 

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

o přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů 

v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování 

o záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a 

pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, 

vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a funkcí 

o motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností 

o konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, 

porovnávání apod.) 
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o spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty 

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

vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. 

o námětové hry a činnosti 

o hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii 

(kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či 

dramatické aktivity) 

o spontánní hra 

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

o sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a 

hudebně pohybové hry, výtvarné hry a etudy 

o běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 

o 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 

o aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, 

ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, 

spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí 

o 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.) 

o přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, 

kulturních  

i technických objektů, vycházky do okolí, výlety 

o pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání 

ekosystémů (les, louka, rybník apod.) 

o 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: 

o 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.) 

o zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, 

drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami 

a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními 

pomůckami 
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o utvořit jednoduchý rým 

o 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) 

o chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, 

nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, 

zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i 

v rovině, částečně se orientovat v čase 

o uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a 

vyjadřovat je 

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

učit se hodnotit svoje osobní pokroky 

o porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

o porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad 

druhých 

o 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 

 

Klíčové kompetence: 

1) Kompetence k učení 

- uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení  

- má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě 

obklopuje,  

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

kterém žije  

- 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 

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

 

2) Kompetence k řešení problémů 

- si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení 

dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

- 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 



Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice 

 

61 

 

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

za snahu 

 

3) Kompetence komunikativní 

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

myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a 

vede smysluplný dialog 

- průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší 

komunikaci  

s okolím 

 

4) Kompetence sociální a personální 

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

- napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které 

nachází ve svém okolí 

 

5) Kompetence činnostní a občanské 

- se zajímá 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 chov 

 

6.8 Integrovaný blok č. 8: „Jaro už je tu“ (d u b e n) 

Společně oslavíme svátky jara – Velikonoce, seznámíme se s jejich historií a tradicemi. 

Vedeme děti k udržování lidových tradic. Seznamujeme se s domácími a hospodářskými 

zvířátky, poznáváme jejich mláďátka a rozpoznáváme jejich zvuky. Získáme poznatky o 

jejich užitku pro člověka. Posilujeme kladný vztah k přírodě, přiblížíme si vodní toky a 

živočichy. Seznámíme se s vlastnostmi vody, jejím využitím a uvědomíme si, jak je důležitá 

nejen pro lidi, ale i pro zvířata. Povedeme děti ke správnému držení těla a ovládání dechového 
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svalstva, aby uměly sladit pohyb se zpěvem. Budeme rozvíjet pohybové dovednosti a učit se 

sladit pohyb také s hudbou. Zažijeme oslavu svátku čarodějnic. 

 

PODTÉMATA:  Velikonoce  

   Zvířátka za vrátky – domácí zvířata a jejich mláďata 

             Život u vody  

            Týden kouzel a čarodějnic  

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

1. dítě a jeho tělo 

o rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé 

i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky 

a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 

o rozvoj a užívání všech smyslů 

 

2. dítě a jeho psychika 

o 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) 

o rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého 

sebevyjádření) 

o posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti 

z objevování apod.) 

 

3. dítě a ten druhý 

o rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i 

neverbálních 

o rozvoj kooperativních dovedností 

 

4. dítě a společnost 

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

poznatků o prostředí, v němž dítě žije 

o rozvoj společenského i estetického vkusu 
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5. dítě a svět 

o vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i 

technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

Vzdělávací nabídka: 

o manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, 

náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují, 

a jejich praktickým používáním 

o zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, 

dechová, relaxační cvičení) 

o smyslové a psychomotorické hry 

o konstruktivní a grafické činnosti 

o hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

o jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, 

stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod. 

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

vokální činnosti 

o společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace 

(vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle 

obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým 

apod.) 

o komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv 

o samostatný slovní projev na určité téma 

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

divadelních pohádek a příběhů 

o vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo 

o přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

o prohlížení a „čtení“ knížek 

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

o přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů 

v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování 

o motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností 

o námětové hry a činnosti 

o hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii 

(kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či 

dramatické aktivity) 

o spontánní hra 
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o činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a 

výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné 

o cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v 

sebeovládání (zvláště záporných emocí, např. hněvu, zlosti, úzkosti) 

o sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a 

hudebně pohybové hry, výtvarné hry a etudy 

o kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 

o přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti 

v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.) 

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

pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, 

estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu 

o 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 seznamujících 

dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho 

kulturním prostředí apod.) 

o přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, 

kulturních  

i technických objektů, vycházky do okolí, výlety 

o praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a 

pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává 

o přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování 

rozmanitostí a změn v přírodě (živá i neživá příroda, přírodní jevy a děje, 

rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční 

období) 

o 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: 

o zachovávat správné držení těla 

o zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné 

způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, 

užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, 

ledu, ve vodě, v písku) 

o 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.) 

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

předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a 
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materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, 

barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými 

hudebními nástroji apod.) 

o poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma 

o vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 

(konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i 

ve slovních výpovědích k nim 

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

o odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 

o 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) 

o 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 

 

Klíčové kompetence: 

1) Kompetence k učení 

- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a 

užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

-  má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě 

obklopuje,  

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

kterém žije 

- 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 

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

 

2) Kompetence k řešení problémů 

- si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení 

dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

- řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a 

omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a 
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situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); 

využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost 

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

za snahu 

 

3) Kompetence komunikativní 

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

prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

- komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; 

chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 

 

 

4) Kompetence sociální a personální 

- samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit 

jej 

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

domlouvá  

a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a 

pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, 

přijímat a uzavírat kompromisy 

 

5) Kompetence činnostní a občanské 

- odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit 

cesty  

a přizpůsobovat se daným okolnostem 

- má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem 

přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých 

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

 

6.9 Integrovaný blok č. 9: „Poznáváme svět“ (k v ě t e n) 

V čase lásky radostně prožijeme Svátek matek, budeme prohlubovat vzájemné vztahy a 

sounáležitost se společenstvím nejbližších, upevňovat citové vztahy dětí ke členům rodiny a 

naplno si uvědomíme význam domova. Maminkám k jejich svátku vyrobíme přáníčka a 
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drobné dárečky. Rovněž se budeme snažit v dětech nadále upevňovat sounáležitost s živou i 

neživou přírodou, učit je chránit životní prostředí a svým chováním jej nepoškozovat, třídit 

odpad. Poznáme cizokrajná zvířata. 

PODTÉMATA: Moje rodina – maminka má svátek  

   Můj domov – tady jsem doma (naše město, Česká republika) 

   Živá a neživá příroda 

   Zvířátka v Zoo  

    

Dílčí vzdělávací cíle: 

1. dítě a jeho tělo 

o rozvoj a užívání všech smyslů 

 

2. dítě a jeho psychika 

o rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a 

kultivovaného projevu 

o rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého 

sebevyjádření) 

o posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti 

z objevování apod.) 

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

o rozvoj schopnosti sebeovládání 

o rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

o získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 

 

3. dítě a ten druhý 

o osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro 

navazování  

a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 

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

mateřské škole, v dětské herní skupině apod.) 

 

4. dítě a společnost 

o vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 
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o seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních 

poznatků o prostředí, v němž dítě žije 

o vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů 

ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje 

vyjadřovat a projevovat 

o rozvoj společenského i estetického vkusu 

 

5. dítě a svět 

o seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření 

pozitivního vztahu k němu 

o pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a 

zlepšovat, ale také poškozovat a ničit 

o rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

o vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou 

přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí 

 

Vzdělávací nabídka: 

o smyslové a psychomotorické hry 

o konstruktivní a grafické činnosti 

o hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

o jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, 

stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod. 

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

vokální činnosti 

o společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace 

(vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle 

obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým 

apod.) 

o komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv 

o samostatný slovní projev na určité téma 

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

divadelních pohádek a příběhů 

o vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo 

o přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

o prohlížení a „čtení“ knížek 

o hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest 
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o přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů 

v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování 

o záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a 

pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, 

vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a funkcí 

o motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností 

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

vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. 

o námětové hry a činnosti 

o hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii 

(kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či 

dramatické aktivity) 

o spontánní hra 

o činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a 

pohodu 

o cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v 

sebeovládání (zvláště záporných emocí, např. hněvu, zlosti, úzkosti) 

o hry na téma rodiny, přátelství apod. 

o aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, 

přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.) 

o činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, 

spolupodílení se na jejich tvorbě 

o 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) 

o běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 

o 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 

o aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, 

ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, 

spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí 

o využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a 

okolí dítěte k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými 

reáliemi o naší republice 
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o využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a 

okolí dítěte  

 

Očekávané výstupy: 

o ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

o 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.) 

o 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.) 

o sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 

o nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

o zorganizovat hru 

o zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, 

hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.) 

o spolupracovat s ostatními 

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

o 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) 

o rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a 

které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně 

 

Klíčové kompetence: 

1) Kompetence k učení 

- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a 

užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů  

- uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení  

- 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 

- se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a 

záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede 

postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům 
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2) Kompetence k řešení problémů 

- 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  

- řeší problémy 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 dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost  

 

3) Kompetence komunikativní 

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

myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a 

vede smysluplný dialog  

- komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; 

chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 

- dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně 

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

 

4) Kompetence sociální a personální 

- projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc 

slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, 

agresivitu a lhostejnost 

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

domlouvá  

a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a 

pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, 

přijímat a uzavírat kompromisy 

- napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které 

nachází ve svém okolí  

- se chová při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; 

nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 
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5) Kompetence činnostní a občanské 

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

- odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit 

cesty  

a přizpůsobovat se daným okolnostem 

- chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá 

rozhodnutí také odpovídá 

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

- 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  

 

6.10 Integrovaný blok: „Sláva nazdar výletu“ (č e r v e n) 

S dětmi si průběžně zopakujeme vše, co jsme se naučili, ohlédneme se za společně prožitým 

rokem. Užijeme si spolu radostné aktivity ke Dnu dětí, zároveň si připomeneme různé lidské 

rasy a získáme povědomí o tom, že nejsme všichni stejní. Probudíme u dětí zájem o 

poznávání jiných kultur. Využijeme knihy s náměty na letní putování, pojedeme na výlet. 

Povíme si o dopravních prostředcích, kterými cestujeme, dopravních značkách, bezpečnosti a 

ochraně zdraví. U dětí posílíme také radost z objevovaného, probudíme zájem a uspokojíme 

jejich zvídavost odhalením mnoha zajímavých informací o vesmíru, přiblížíme si 

sounáležitost člověka se Zemí, planetami a Sluneční soustavou. Na závěr školního roku se 

rozloučíme se školkou slavnostním pasováním předškoláků 

PODTÉMATA:  Děti mají svátek  

Čím a jak cestujeme – dopravní školička 

Vesmírné putování 

Brzy budou prázdniny  

Dílčí vzdělávací cíle: 

1. dítě a jeho tělo 

o uvědomění si vlastního těla 

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

motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), 

ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 

o rozvoj a užívání všech smyslů 

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

pohody i pohody prostředí 
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2. dítě a jeho psychika 

o rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, 

naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, 

mluvního projevu, vyjadřování) 

o 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) 

o 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 

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

vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 

o posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování 

apod.) 

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

rozvoj zájmu o učení 

o osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci 

(abeceda, čísla) 

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

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

prožitky vyjádřit 

 

3. dítě a ten druhý 

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

škole, v dětské herní skupině apod.) 

o rozvoj kooperativních dovedností 

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

 

4. dítě a společnost 

o vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

o vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 

 

5. dítě a svět 

o poznávání jiných kultur 

o vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou 

přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí 

 

Vzdělávací nabídka: 

o 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, sezonní činnosti, míčové hry apod.) 

o smyslové a psychomotorické hry 
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o konstruktivní a grafické činnosti 

o hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

o jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, 

oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod. 

o činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí 

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

činnosti 

o společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění 

zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle 

vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.) 

o komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv 

o samostatný slovní projev na určité téma 

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

divadelních pohádek a příběhů 

o vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo 

o přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

o grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen 

o prohlížení a „čtení“ knížek 

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

o činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, 

časopisy, knihy, audiovizuální technika) 

o řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant 

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

obrazné a pojmové) 

o činnosti zaměřené na vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků 

(vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým 

materiálem, s médii apod.) 

o činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů 

(písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce) 

o hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině 

o činnosti zaměřené na seznamování se s elementárními číselnými a matematickými 

pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, 

množství apod.) a jejich smysluplnou praktickou aplikaci 

o 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. 

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

rozhovor o výsledku pozorování 

o spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty 

o námětové hry a činnosti 

o hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii 

(kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické 

aktivity) 
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o spontánní hra 

o činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu 

o činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a 

výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné 

o sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte 

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

o 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 

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

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

dospělým 

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

pohybové hry, výtvarné hry a etudy 

o společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

o přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci 

zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.) 

o setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo 

mateřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro 

předškolní dítě 

o aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, 

tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, 

upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí 

o 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 seznamujících dítě přirozeným způsobem s různými 

tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí apod.) 

o 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 

o kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, 

vyprávění, poslech, objevování) 

 

Očekávané výstupy: 

o zachovávat správné držení těla 

o zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby 

pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé 

náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v 

písku) 
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o 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.) 

o 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.) 

o 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 

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

zdravé výživy 

o 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.) 

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

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

funkci 

o sledovat očima zleva doprava 

o poznat některá písmena a číslice, popř. slova 

o poznat napsané své jméno 

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

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

se s uměním 

o 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) 

o 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 

o 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.) 

o 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) 

o 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.) 

 

Klíčové kompetence: 

 

1) Kompetence k učení 

- uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení 



Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice 

 

77 

 

- má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě 

obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v 

prostředí, ve kterém žije 

- se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a 

záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat 

podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům 

- odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony 

druhých 

 

2) Kompetence k řešení problémů 

- užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i 

empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací 

a využívá je v dalších situacích 

- zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá 

elementární matematické souvislosti 

- 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 

 

 

 

3) Kompetence komunikativní 

- se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky 

(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

- se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i 

funkci 

- komunikuje v běžných situacích 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 

- 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 se jim učit; má vytvořeny 

elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku 

 

 

4) Kompetence sociální a personální 

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

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

- se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné 

povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim 
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- se chová při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích 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 dohodou; dokáže se bránit projevům 

násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování 

 

5) Kompetence činnostní a občanské 

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

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

odpovědně; váží si práce i úsilí druhých 

- chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou 

přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají 

svoje nepříznivé důsledky 

- má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými 

hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat 

- spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a 

chápe potřebu je zachovávat 

- si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že 

všichni lidé mají stejnou hodnotu 

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

zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 
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7. EVALUACE 

7.1 Evaluace podmínek předškolního vzdělávání 

Materiální podmínky 

 

- cíl: zhodnocení dosažené kvality materiálních podmínek 

- metoda: a) pozorování, b) analýza, c) hospitace a kontrolní činnost, 

d) závěry z prověrek BOZP, PO. 

- četnost: a) průběžně, b) 1x za rok – na konci šk. roku, c) v souladu 

s plánem hospitační a kontrolní činnosti, d) 1x za rok po prověrce 

BOZP, PO 

- odpovědnost: vedoucí učitelka, pedagogičtí a provozní 

zaměstnanci, rodičovská veřejnost, zřizovatel.  

Životospráva 

- cíl: zhodnocení dosažené kvality a dodržování zásad zdravého 

životního stylu 

- metoda: a) pozorování, b) dotazník, c) dotazování – rozhovor, d) 

analýza, e) hospitační a kontrolní činnost. 

- četnost: a) průběžně, b) 1x za rok, c) průběžně, d) 1x za rok, e) v 

souladu s plánem hospitační a kontrolní činnosti 

- odpovědnost: vedoucí učitelka, vedoucí školní jídelny, 

pedagogické a provozní pracovnice, děti a rodičovská veřejnost 

Psychosociální podmínky 

- cíl: zhodnocení dosažené kvality psychosociálních podmínek 

- metoda: a) pozorování, b) dotazník, c) dotazování – rozhovory, d) 

analýza, e) hospitační a kontrolní činnost 

- četnost: a) průběžně, b) 1x za rok, c) průběžně, d) 1x za rok, e) v 

souladu s plánem hospitační a kontrolní činnosti 

- odpovědnost: vedoucí učitelka, pedagogické a provozní 

pracovnice, děti a rodičovská veřejnost 
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Organizace a provoz školy 

- cíl: zhodnocení dosaženého stavu organizačních podmínek 

- metoda: a) pozorování, b) dotazník, c) dotazování – rozhovory, d) 

analýza, e) hospitační a kontrolní činnost 

- četnost: a) průběžně, b) 1x za rok, c) průběžně, d) 1x za rok, e) v 

souladu s plánem hospitační a kontrolní činnosti 

- odpovědnost: vedoucí učitelka, pedagogické a provozní  

pracovnice, rodičovská veřejnost 

 

Řízení školy 

- cíl: zhodnocení dosaženého stavu s konkrétním cílem, zda řízení 

zahrnuje všechny potřebné stránky chodu MŠ, je funkční, 

smysluplné a užitečné 

- metoda: a) pozorování, b) dotazování – rozhovory, c) analýza, e) 

hospitační a kontrolní činnost, e) provozní a pedagogické porady 

- četnost: a) průběžně, b) 1x za rok, c) v souladu s plánem hospitační 

a kontrolní činnosti, d) v souladu s plánem porad, případně 

okamžitě 

- odpovědnost: vedoucí učitelka, pedagogické a provozní 

pracovnice, rodiče 

Personální a pedagogické zajištění 

- cíl: zhodnocení úrovně profesionality pracovníků a jejich profesní 

růst 

- metoda: a) hospitační a kontrolní činnost, b) orientační vstupy, c) 

následná hospitační a kontrolní činnost, d) evaluační dotazník 

pedagogických pracovnic, e) záznamy ze školení 

- četnost: a) v souladu s plánem hospitační a kontrolní činnosti, b) 

průběžně, c) aktuálně, d) 1x za rok 

- odpovědnost: vedoucí učitelka, pedagogické a provozní pracovnice 
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Spoluúčast rodičů 

- cíl: zhodnocení celkové spokojenosti rodičů, jejich zájmu a 

zapojení 

- metoda: a) rozhovory, b) odezvy po akcích, c) anketa. Četnost: a) 

průběžně, b) po akcích, c) 1x za rok 

- odpovědnost: vedoucí učitelka, pedagogické a provozní 

pracovnice, rodiče 

Evaluace výchovně vzdělávacího procesu – ŠVP  

o Evaluace vzdělávacích cílů:  

- cíl: zhodnocení naplňování vzdělávacích cílů 

- metoda: a) hospitace, b) hospitační pohovor, c) zápisy z hospitační 

činnosti, d) analýza třídní dokumentace, e) průběžné hodnocení 

ŠVP učitelkou, f) pozorování 

- četnost: a) 1x za rok u každé učitelky, b) po uskutečněné hospitaci, 

c) 1x za rok, d) po skončení tematické části, e) průběžně 

- odpovědnost: vedoucí učitelka, pedagogické pracovnice 

 

o Evaluace vzdělávacího obsahu a jeho realizace – Obsah vzdělávání 

- cíl: zhodnocení souladu obsahu vzdělávání ŠVP s obsahovou 

nabídkou RVP PV 

- metoda: a) hodnocení tematických částí, b) písemné hodnocení 

tříd, c) hospitace, d) po hospitační pohovor, e) zápisy z kontrolní 

činnosti, f) analýza třídního a školního programu 

- četnost: a) po skončení tematické části, b) 1 x za měsíc, c) 2x za 

rok u každé učitelky, d) po uskutečněné hospitaci, e) po 

uskutečněné dílčí kontrolní činnosti, f) 1x za rok  

- odpovědnost: vedoucí učitelka, pedagogické pracovnice 

o Evaluace individuálních výsledků – Individuální vzdělávací 

výsledky 

- cíl: zhodnocení dosažení individuální úrovně znalostí, dovedností, 

vědomostí v jednotlivých vzdělávacích oblastech vzhledem k 

daným kompetencím dosažitelných v předškolním vzdělávání 
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- metoda: a) pozorování, b) diagnostické listy, c) test školní zralosti, 

d) portfolia dětí, e) individuální vzdělávací plány, f) záznamy v 

třídní knize, g) pedagogické porady 

- četnost: a) každodenně, b) 2x za rok, c) leden, d) průběžně, součást 

závěrů diag. listů, e) průběžně, f) leden, červen 

- odpovědnost: vedoucí učitelka, pedagogické pracovnice 

 

o Evaluace a autoevaluace pedagogických pracovníků  

- cíl: zhodnocení dosahování kvality přípravy a uskutečněné pracovní 

činnosti 

- metoda: a) hospitace b) vzájemné konzultace učitelek, c) kontrolní 

činnost, d) orientační vstupy, e) autoevaluační dotazník, f) 

hodnocení TVP, g) kontrola povinné třídní dokumentace 

- četnost: a) 2x za rok u každé učitelky, b) průběžně a při poradách, 

c) v souladu s plánem hospitační a kontrolní činnosti, d) průběžně, 

denně  

- odpovědnost: vedoucí učitelka, pedagogické pracovnice 

 

o Evaluace provozních pracovníků  

- cíl: zhodnocení dosahování kvality práce a plnění pracovních 

povinností 

- kritéria: dodržování stanovených norem školy 

- metoda: a) kontrolní činnost, b) pozorování, rozhovory, c) 

orientační vstupy, d) provozní porady 

- četnost: a) v souladu s plánem kontrolní činnosti, b) průběžně, 

denně, d) v souladu s plánem porad, v případě potřeby okamžitě 

- evaluátor: vedoucí učitelka, pedagogické a provozní pracovnice 

7.2 Hlavní otázky pedagogické evaluace: 

 co děti nejvíc zaujalo  

 co se děti naučily  
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 co se povedlo, co ne a proč  

 závěry pro další činnost 

 

7.3  Závěry 

Na základě analýzy podmínek vzdělávání vytyčení dalších realizovatelných cílů. 

Evaluace výchovně vzdělávacího procesu je základem pro další plánování a tím zvyšování 

kvality předškolního vzdělávání.  

Evaluace a autoevaluace pedagogických pracovníků jako pozitivní motivace do další 

pedagogické práce.  

Evaluace a autoevaluace provozních pracovníků jako základ dodržování vnitřních norem 

školy, plnění úkolů a respektování podmínek školy. 

Souhrn všech hodnocení se stává podkladem pro zpracování dalších dokumentů školy po 

skončení školního rok 
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8. ZÁVĚR 

8.1 Co chceme zachovat  

 tradice naší mateřské školy  

 spolupráci se zřizovatelem, ostatními institucemi a rodiči  

 přátelské klima v mateřské škole  

 akce MŠ 

 

8.2 Co chceme zlepšit (dle reálných možností) 

 sebevzdělání pedagogického personálu v oblasti hodnocení a evaluace, ICT 

gramotnosti, matematické pregramotnosti 

 vzdělávání pedagogů v logopedické prevenci 

 zlepšit výchovně vzdělávací proces – především předmatematické 

představy a předčtenářskou gramotnost dětí; nabídnout dětem netradiční 

aktivity ve všech vzdělávacích oblastech; důraz na skupinové a zážitkové 

učení  

 sběr námětů a připomínek k hodnocení mateřské školy 


