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1 Identifikační údaje o škole 

1.1 Název ŠVP 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

STVOŘENÝ SVĚT  

Poznáváme svět, který pro nás stvořil Bůh,
učíme se v něm žít a starat se o něj.

1.2 Údaje o škole 

NÁZEV ŠKOLY: Církevní  mateřská  škola  Ludgeřovice 

SÍDLO ŠKOLY: Nádražní 495, Ludgeřovice, 747 14 

KONTAKTY: e-mail: cirkevnims@doo.cz, 

                      web:  www.sestry-sluzebnice-npm.cz 

REDIZO: 600001008 

IČO: 47813245 

STATUTARNÍ  ZÁSTUPCE  ŠKOLY: Mgr.  Lucja  Kowalcze 

ZPRACOVATELÉ PROGRAMU: Mgr. Lucja Kowalcze, ředitelka; Mgr. Renáta Lompartová, zástupce

ředitele;  Mgr.  Monika  Stuchlíková,  pedagog;  Mgr.  Barbora  Farlíková,  pedagog;  Mgr.  Kamila

Staňková, pedagog. 

1.3 Zřizovatel 

NÁZEV ZŘIZOVATELE: Kongregace sester Služebnic Nejsvětější Panny Marie bez poskvrny    

                                          počaté,  Slezské 

ADRESA ZŘIZOVATELE: Na Koutě 425, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín 

KONTAKTY: e-mailová adresa: sestry.bohumin@volny.cz 

                       telefon: 596 013 363 
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1.4 Platnost dokumentu 

PLATNOST DOKUMENTU: 1.  9.  2022 

ČÍSLO JEDNACÍ: 45/22 

DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: 30.  8.  2022 

DATUM PROJEDNÁNÍ SE ZŘIZOVATELEM: 26.  8.  2022 

................................................                                             ................................................. 

            ředitel  školy                                                                                  Razítko  školy   

      Mgr.  Lucja  Kowalcze 
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2 Obecná charakteristika školy 

2.1 Velikost školy 

Kapacita školy: 65 

Počet tříd: 3 

Počet pracovníků: 8 

V případě potřeby a možnosti je stálý počet pracovníků doplňován o další pracovníky (např. chůvy,

školní asistenty, apod.). 

2.2 Lokalita školy 

Církevní mateřská škola se nachází v centru obce Ludgeřovice v blízkosti obecního úřadu, farního

kostel a základní školy. 

2.3 Charakter a specifika budovy 
Budova je jednopatrová s podkrovní vestavbou. V přízemí budovy se nachází: 

- kuchyň pro přípravu a výdej jídla 

- jídelna společná pro všechny děti 

- šatna pro 52 dětí 

- herna pro 27 dětí 

   - hygienické zařízení a umývárna 

- sklad čistících prostředků 

V poschodí se nachází: - šatna pro 13 dětí 

- herna a ložnice pro 25 dětí 

   - herna pro 13 dětí a ložnice pro 25 dětí 

- 2 hygienická zařízení a umývárny se sprchovým koutem 

- kabinet pomůcek a šatna pro zaměstnance 

 - ředitelna 

Dopravní dostupnost školy: Nachází se nedaleko autobusové zastávky, v blízkosti jsou také školní

parkoviště. 

Informace z historie školy:   

Církevní mateřská škola v Ludgeřovicích, je školou s dlouholetou historií. Mateřskou školu sestry

otevřely v roce 1927 a vyučovaly děti až do roku 1938, kdy německá vláda nařídila uzavření všech

škol a MŠ s českým vyučovacím jazykem. V té době MŠ navštěvovalo přes 70 dětí. Své působení
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MŠ obnovila po zakončení II. světové války, ale protože vláda Československa nedovolila vést MŠ

řeholním sestrám, musely ji sestry opět uzavřít. 

V roce 1954 byly sestry nuceny opustit klášter. Budova MŠ a kláštera byla bezprávně převzata

státem  a  předána  do  majetku  obci.  V letech  1954  -  1990  byla  v budově  školky  a  kláštera

provozována obecní mateřská škola. 

V roce 1990 v rámci restituce byla budova vrácena Kongregaci.  Během následujících 3 let byla

provedena rozsáhlá rekonstrukce budovy a dostaveny nové prostory: herna v horním patře, nové

hygienické zařízení,  jídelna, kuchyň apod. Nejen prostory MŠ ale celá budova získala estetický,

moderní vzhled. V této době byla upravena a nově vybavena také zahrada MŠ.           

Církevní MŠ byla pod vedením kongregace opět otevřena 1. 9. 1993. Pro děti byly připraveny 2

prostorné herny, společná ložnice, jídelna, hygienická zařízení pro každou třídu, prostorné chodby

a šatna. Během následujících let byly provedeny další úpravy a vylepšení: šatna pro děti, zařízení

heren a zahrady, které jsou stále doplňovány a obnovovány.  

V prázdninových měsících roku 2009 byla budova opět nově uvnitř přestavěna. Půdní prostor byl

upraven jako obytný prostor pro sestry, a z bývalých obytných prostorů byla vytvořena třetí herna

a sociální zařízení. 

Na  jaře  roku  2011  byla  provedena  revitalizace  školní  zahrady.  Prostředky  na  realizaci  byly

poskytnuty z dotací  Regionálního operačního programu Moravskoslezsko oblast  podpory 4.2 –

rozvoj venkova. Tento program je podporován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.  

Na podzim 2020 byla dokončena druhá revitalizace školní  zahrady s  3D herními prvky,  větším

pískovištěm  a  novým  povrchem. Prostředky  na  revitalizaci  byly  poskytnuty  zřizovatelem  -

Kongregací sester Služebnic Nejsvětější Panny Marie bez poskvrny počaté. 
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3 Podmínky vzdělávání 

3.1 Věcné podmínky 

Všechny místnosti Církevní MŠ mají velké prostory s dostatečným přísunem čerstvého vzduchu.

Denní  i  umělé  osvětlení  je  zajištěno podle  hygienických  norem.  Prostorové  uspořádání  heren

vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělovýchovné

nářadí a zdravotně hygienická zařízení jsou přizpůsobena potřebám a počtu dětí, jsou zdravotně

nezávadná, bezpečná a estetického vzhledu. Dětský nábytek a vzhled prostorů školy je pravidelně

obnovován a doplňován podle konkrétních potřeb. Vybavení hračkami, učebními pomůckami a

materiály je velmi dobré, je stále obměňováno a doplňováno, podle potřeb děti, jejich věku a

podle potřeb vzdělávacího programu. Hračky a učební pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti

dobře  viděly  a  mohly  si  je  samy brát,  používat  a  ukládat.  Jsou  stanovena pravidla  pro  jejich

využívání pedagogy i dětmi. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí,

dětské práce jsou přístupné rodičům a veřejnosti. 

Mateřská škola má zahradu vybavenou podle nejnovějších bezpečnostních předpisů. Zahrada má

umělý  povrch  (měkký  a  použitelný  i  v nepříznivém  počasí).  je  vybavena  pískovištěm

s nastavitelným krytem proti slunci, houpačkami (kládovou a ve tvaru ptačího hnízda), lezeckým

kopcem se skluzavkou, pyramidou, balančním prvkem ve tvaru krokodýla a lanovým parkurem, 3D

prvky tunelem želvou a velrybou s mlžítkem, dvěma zahradními domky a prostorným zahradním

altánem. Vše je přizpůsobené dětem, bezpečné a v dobrém technickém stavu.  

Všechny vnitřní a venkovní prostory Církevní MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy týkající

se čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení a hlučnosti, světla a stínu.  

3.2 Životospráva 

Stravování  dětí zajišťuje  školní  kuchyně  při  ZŠ  v  Ludgeřovicích.  Je  zachována  vhodná  skladba

jídelníčku. V mateřské škole je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne pobytu dítěte

v MŠ. V hernách je pro děti připravena nádoba s pitnou vodou, ze které mohou čerpat podle

vlastní potřeby. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti k jídlu nejsou

nuceny, ale jsou vedeny, aby je alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. 

V Církevní MŠ je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik pružný, že umožňuje organizaci

činností dětí  v  průběhu dne  přizpůsobit  potřebám a  aktuální  situaci.  Z  organizačních  důvodů

zůstává  časově  pevný  řád  při  stravování  a  odpoledním  odpočinku.  Rodiče,  po  domluvě  s

ředitelkou, mají možnost přivádět své dítě do školky kdykoliv během dne, dle svých potřeb (kromě
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dětí  s předškolní  povinnou  docházkou).  Při  vstupu  dítěte  do  mateřské  školy  je  uplatňován

adaptační režim. 

Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na stav ovzduší nebo nepřízeň

počasí.  Mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě ale i v hernách a ostatních prostorách

MŠ.  K pobytu venku mimo areál MŠ jsou využívány bezpečnostní reflexní vesty.

Učitelky  zatěžují  dětí  vždy  průměrně,  v  rámci  jejich  možností,  dětí  mají  možnost  kdykoliv

relaxovat. Je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku. Děti nenutíme spát, pouze

odpočívat. Později jsou nabídnuty klidové činnosti, aby nerušily děti, které spánek potřebují. 

Učitelé se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor. 

3.3 Psychosociální podmínky 

Všichni  zaměstnanci  CMŠ vytváří  dětem takové  prostředí,  aby  se  zde cítily  spokojeně,  jistě  a

bezpečně. Děti  v  MŠ  nacházejí  pevné  zázemí,  klid,  bezpečí  a  soukromí.  Nově  příchozí

děti mají možnost  se  postupně  seznamovat  s  novým prostředím  a situacemi,  aby  adaptace

proběhla co nejpřirozeněji. 

Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich

uspokojování. 

Všechny děti mají stejná práva, možnosti a povinnosti. Větší ohled se bere na děti postižené a ty,

které vyžadují zvláštní péči.  Osobní  svoboda a volnost dětí je respektována do mezí, vyplývajících

z řádu chování a norem, které jsou ve škole stanoveny a z bezpečnostních podmínek. 

Učitelky i ostatní zaměstnanci školy podporují a pomáhají vytvářet kamarádské společenství dětí

ve třídách pomocí jasných a srozumitelných pokynů. Jednají  přirozeně a empaticky. Respektují

potřeby  dětí  a  podporují  jejich  samostatnost. Pedagogický  styl  je  podporující,  s  nabídkou,

přirozeně a nenásilně ovlivňuje neformální vztahy dětí. 

Děti  jsou  vedeny  k  aktivní  spoluúčasti  a  samostatnému  rozhodování  při  všech

činnostech. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte, je dítěti tematicky blízká

a pochopitelná, je přiměřeně náročná, dítěti užitečná a prakticky využitelná. 

Učitelky  podporují  děti  v  samostatných  pokusech, převažuje  pozitivní  hodnocení,  pochvaly,

podporování  zdravé  sebedůvěry  a  soběstačnosti.  Není  zde  místo  na  nezdravé  soutěžení

dětí. Personál školy se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je všem příjemná, navozuje

vzájemný vztah důvěry a spolupráce, tolerance, zdvořilosti,  ohleduplnosti, laskavosti,  vzájemné

pomoci a přátelství. Dostatečně se věnuje vztahům mezi všemi dětmi bez rozdělování na třídy.

Všechny děti ve školce tvoří jeden kolektiv, který si vzájemně pomáhá, rozumí a vytváří krásné,
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rodinné  prostředí.  Pedagogové  pozorně  sledují  a  věnují  se  nesprávným vztahům mezi  dětmi,

nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem. 

3.4 Organizace chodu 

Denní  řád  je  uspořádán  v jednotlivých  třídách  tak,  aby  umožňoval  pružnost  a  přizpůsobení

činností individualitám dětí a uspokojoval jejich potřeby. 

DENNÍ ŘÁD - Broučci a Hvězdičky 

  6.30 – 8.00 spontánní hry dle volby dětí

pohybové a relaxační aktivity 

  8:00 –   8:20 ranní komunikační kruh a ranní cvičení

  8:20 –   8:40 hygiena, přesnídávka  

      8:40 –   9:15 didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové, individuální 

         9:15 – 11:15 pobyt venku 

   11.15 – 11:50 hygiena, oběd  

11:50 – 14:00 hygiena, odpočinek 

klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku

    14:00 – 14:30 hygiena, svačina  

 14.30 – 16.00 odpolední zájmové činnosti (pohybové, námětové, konstruktivní hry dle 

zájmu  dětí),  v případě  vhodného  počasí  cílené  činnosti  na  školní

zahradě. 

DENNÍ ŘÁD - Sluníčka 

  6.30 – 8.00 spontánní hry dle volby dětí

pohybové a relaxační aktivity 

  8:00 –   8:45 ranní komunikační kruh a ranní cvičení

  8:45 –   9:00 hygiena, přesnídávka  

      9:00 –   9:50 didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové, individuální 

         9:50 – 11:50 pobyt venku 

   11.50 – 12:30 hygiena, oběd  

12:30 – 14:15 hygiena, odpočinek 

klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku

    14:15 hygiena, svačina  

 14.30 – 16.00 odpolední zájmové činnosti (pohybové, námětové, konstruktivní hry dle 

zájmu  dětí),  v případě  vhodného  počasí  cílené  činnosti  na  školní

zahradě. 
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Do denního programu jsou pravidelně zařazovány zdravotně preventivní pohybové aktivity jak ve

třídě,  tak  na  zahradě.  Pro starší  děti,  které  mají  o  ně zájem je  do programu v průběhu roku

zařazen také lyžařský a plavecký výcvik. 

Pedagogové a celý personál se plně věnuje dětem, jejich výchově a vzdělávání.  Děti mají zajištěné

prostředí, které jim poskytuje klidné a bezpečné zázemí a dostatečné soukromí. Adaptační režim

přizpůsobujeme požadavkům rodičů, jejichž děti k nám přicházejí. 

Denní  program  je  vyvážený.  Střídají  se  činnosti  řízené  a  spontánní. Celý  systém  činností  je

organizován tak, aby měly děti dostatek času, prostoru a podnětů pro svoji  činnost.  Děti mají

dostatek času i prostoru pro spontánní hru a veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly

podněcovány k vlastní  aktivitě a pracovaly svým vlastním tempem. Učitelky zatěžují  dětí vždy

průměrně, v rámci jejich možností, dětí mají možnost kdykoliv relaxovat. Jsou vytvářeny podmínky

pro individuální, skupinovou i frontální činnost.  

Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do

klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní

hygieně 

Plánování  činnosti  v  Církevní  MŠ  vychází  z  potřeb  a  zájmů  dětí,  vyhovuje  individuálním

vzdělávacím  potřebám  a  možnostem  dětí.  Pro  realizaci  plánovaných  činností  jsou  vytvořeny

vhodné materiální podmínky. V hernách jsou vytvořena vzdělávací centra vybavená dostatkem

vzdělávacích pomůcek i hraček k jednotlivým tématům vzdělávacího programu. 

Počty dětí ve třídách jsou dodržovány. Ke spojování dětí – tříd dochází z provozních důvodů na

krátkou dobu a jen na dobu nejnutnější. 

3.5 Řízení mateřské školy 

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny a vycházejí z náplně práce

zaměstnanců. Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř mateřské školy, tak navenek.

Informační systém je zpřístupněn pro zaměstnance a rodiče.  

Při  vedení  zaměstnanců  ředitel  vytváří  ovzduší  vzájemné  důvěry  a  tolerance,  zapojuje

spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich

názor. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách

školního programu. 

Ředitel školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje

jejich vzájemnou spolupráci. 

11



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci  rodiče.  MŠ spolupracuje s rodiči  s cílem

rozvíjet  aktivity  a  organizovat  činnosti  ve  prospěch  dětí  a

prohlubovat vzájemné výchovné působení  rodiny  a  MŠ.  Rodič  má  právo  být  informován  o

prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. S třídními učitelkami se

domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání jejich dítěte. 

Rodiče mají možnost se podílet na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého

zájmu vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v  MŠ

děje. 

Rodiče mají právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých

problémů.  Tato  práva  mohou  uplatnit  na  schůzkách  s rodiči,  kde  jsou  tato  témata  otevřená

k diskusi.  Pro rodiče  nabízíme různorodý  poradenský  servis,  vydáváme informační  zpravodaje.

Mají kdykoliv právo vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy (po předchozí domluvě

termínu). 

Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční, opírá se o předchozí analýzu a

využívá zpětnou vazbu. Ředitel vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními

členy týmu. 

Ředitel vypracovává pravidla evaluace a hodnocení.  

Cílem hodnocení je ověřování a zlepšování kvality veškeré činnosti školy 

Hodnocení  

 ve vztahu k dítěti – kvalita individuálního rozvoje 

 ve vztahu k pedagogům – kvalita jejich práce 

 ve vztahu k sobě - sebehodnocení kvality pedagogické práce (pedagogové), 
                                                                                                                   a řídící práce (ředitelka školy) 

Hodnocení v rámci třídy:  

Pedagog hodnotí: zvolené metody, formy, prostředky s ohledem na reakci dětí. Následně na to

evaluuje celý vzdělávací proces své třídy (porovnává TVP s ŠVP) vzhledem ke stanoveným cílům. 

Individuální  hodnocení  –  pedagogická  diagnostika  musí  vždy  respektovat  možnosti  dítěte.

Individuální  hodnocení  je  zapsáno  v Diagnostice  dítěte,  která  je  doplňována  2  x  ročně  Je  to

důvěrný  dokument,  který  slouží  pedagogům  k optimalizaci  rozvoje  dítěte  a  jako  podklad  pro

informace rodičům. 

Kritéria individuálního hodnocení v rámci třídy: 
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1. Perceptuální oblast – hrubá, jemná motorika 

2. Kognitivní oblast – verbální i neverbální projevy 

3. Sociálně emocionální  oblast  –  komunikace emocí,  seberegulace,  kontakt v komunikaci,

emocionální projevy, nevhodné projevy chování 

Metody hodnocení a evaluace 

1. Pozorování 

2. Rozhovor s dítětem, s rodiči, konsultace s ostatními odborníky 

3. Diskuse 

4. Rozbor herních aktivit dítěte 

5. Rozbor procesu učení (včetně didaktických her a testu) 

6. Rozbor jazykových projevů (úroveň komunikace) 

7. Rozbor, analýza prací – výtvoru dítěte 

8. Rozbor osobní dokumentace dítěte 

9. Anamnéza (rodinná a osobní) 

10. Sociometrické metody (rozbor chování a jednání ve skupině, vztahy, postavení dítěte) 

11. Analýza vlastní pedagogické aktivity 

Hodnocení v rámci školy:  

Ředitelka hodnotí: 

 ve vztahu k dítěti: kvalitu individuálního rozvoje a učení 

 ve vztahu k pedagogům: kvalitu jejich práce  

 ve vztahu k sobě: sebehodnocení kvality: 

                                                                      - pedagogické práce (pedagog) 

                                                                      - řídící práce (ředitelka) 

Plán hodnocení - kontrolní a hospitační činnost ředitelky školy 

1. Průběžná kontrola výchovně – vzdělávací činnosti učitelek. 

2. Hospitace – podle potřeby 

Způsob záznamu a reflexe 

Hodnocení obsahuje: 

1. Záznamový arch - hodnocení dítěte (pololetně) 

2. Záznamový arch hospitace - hodnocení učitelky  

2. Evaluace 
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Cíle evaluační činnosti  

Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti a podmínek školy. Evaluujeme:

činnosti školy (úprava programu), záměry, cíle, organizaci, podmínky MŠ, dílčí programy, zájmové

kroužky,  nadstandardní  činnost,  akce,  formy,  metody  práce,  kterými  škola  plánované  cíle

naplňuje. 

Evaluace obsahuje: 

1. Evaluace napsaného textu, zda je správný nebo jej musíme měnit 

2. Evaluace úspěšnosti ŠVP směrem dovnitř MŠ a směrem ven 

3. Evaluace podmínek ŠVP (zda podle něho pracujeme) 

Kritéria pro evaluaci jsou stanoveny ŠVP: 

            specifika, cíle, záměry, kompetence, činnosti, podmínky 

Evaluujeme průběžně, když chceme zjistit, jak se cíle daří naplňovat; většinou pololetně a na závěr

školního roku. 

Prostředky evaluace 

 sledování  a  vyhodnocování  funkčnosti  ŠVP  (vzhledem  k  zaměstnancům  a  dětem)  -

průběžně 

 průběžné porovnávání a vyhodnocování ŠVP vzhledem k požadavkům 

 průběžné vyhodnocování  zpracování  TVP a jejich  funkčnosti,  porovnávání  s  požadavky

ŠVP  

 sledování a hodnocení kvality práce provozních zaměstnanců 

 sledování a hodnocení kvality práce pedagogických pracovníků - kontrolní  a hospitační

činnost 

 průběžná analýza  a  hodnocení  vlastní  vzdělávací  práce  -  pedagogové  (průběžné

hodnocení ped. činností, naplňování cílů ŠVP v souvislosti s hodnocením individuálních

pokroků dětí) 

 průběžná kontrola realizace hodnocení dětí 

 průběžné  hodnocení  (evaluace)  vzdělávacího  procesu  školy  -  hodnocení  učitelek,

ředitelky, porovnávání vzhledem k plánovaným záměrům, zápis do knihy porad 

 závěrečné pololetní a roční zhodnocení vzdělávacího procesu v MŠ - porovnání průběhu a

výsledků vzdělávání se vzdělávacími cíli ŠVP a RVP 

 sledování a hodnocení spolupráce MŠ s ostatními institucemi a odborníky 

 hodnocení vlastní práce - ředitelka 
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 kontroly  dodržování  vlastních  norem  školy,  pracovního  a  organizačního  řádu  školy  a

plnění pracovní náplně 

 Kontrolní  a  evaluační  činnosti  zahrnují  všechny  stránky  chodu  mateřské  školy,  jsou

smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci.  

 Mateřská  škola  spolupracuje  se  zřizovatelem,  s  nejbližší  základní  školou,  obecními

mateřskými školami, farním společenstvím a jinými organizacemi v místě mateřské školy. 

 Zároveň s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a

vzdělávacích problémů dětí - PPP

3.6 Personální a pedagogické zajištění 

Všichni zaměstnanci, kteří pracují v mateřské škole jako pedagogičtí pracovníci, mají předepsanou

odbornou  kvalifikaci. Pedagogický  sbor,  funguje  na  základě  jasně  vymezených  a  společně

vytvořených  pravidel.  Pedagogičtí  pracovníci  se  sebevzdělávají,  ke  svému  dalšímu  vzdělávání

přistupují aktivně. Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další

růst profesních kompetencí všech pedagogů (včetně své osoby), vytváří podmínky pro jejich další

systematické vzdělávání. Je vypracován plán dalšího vzdělávání pracovníků. 

Služby  učitelů  jsou  organizovány  takovým  způsobem,  aby  byla  vždy  a  při  všech  činnostech

zajištěna optimální pedagogická péče o děti. Je zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti

učitelů  ve  třídě  v  rozsahu  minimálně  3  hodin.  Zaměstnanci  jednají,  chovají  se  a  pracují

profesionálním způsobem v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými

zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí. 

3.7 Spoluúčast rodičů 

MŠ  spolupracuje  s rodiči  s cílem  rozvíjet  aktivity  a  organizovat  činnosti  ve  prospěch  dětí  a

prohloubení  vzájemného výchovného působení  rodiny  a  MŠ. Učitelé  sledují  konkrétní  potřeby

jednotlivých dětí a jejich rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět. 

Rodiče mají možnost se podílet na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého

zájmu vstupovat do her svých dětí. Mají právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské

školy, při řešení vzniklých problémů. Tato práva mohou uplatnit na schůzkách s rodiči, kde jsou

tato témata otevřená k diskusi. Jsou pravidelně a dostatečně informováni  o všem, co se v MŠ

děje. Pro rodiče nabízíme různorodý poradenský servis, vydáváme informační zpravodaje. Mají

kdykoliv  právo  vyžádat  si  konzultaci  s učitelkou  nebo ředitelkou  školy  (po  předchozí  domluvě

termínu). 
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Zaměstnanci školy chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených vnitřních

záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi.

Nezasahují do života a soukromí rodiny, 

Rodič  má  právo  být  informován  o  prospívání  svého  dítěte,  o  jeho  individuálních  pokrocích

v rozvoji  a  učení.  S třídními  učitelkami  se  domlouvá  na  společném  postupu  při  výchově  a

vzdělávání dítěte. 

3.8 Podmínky  pro  vzdělávání  dětí  se  speciálními

vzdělávacími potřebami 

Pro děti se SVP jsou vytvářeny materiální podmínky s ohledem na specifika konkrétního dítěte.

Budou respektovány individuální potřeby takového dítěte. Organizace dne a plánování činností

bude  v  souladu  s  mírou  postižení  a  individuálních  potřeb  dítěte. Budou

zajištěny kompenzační pomůcky, didaktické pomůcky a další materiální vybavení. 

V  případě  integrace  dítěte  s  SPV  zpracujeme individuální  vzdělávací  program ve  spolupráci  s

příslušným  speciálně  pedagogickým  centrem  a  dalšími  odborníky. Mateřská  škola  bude

spolupracovat  se  rodiči dítěte  –  zprostředkovávat kontakty  s  poradenským  zařízením,  učitelky

budou pravidelně komunikovat s rodiči o vývoji a pokrocích dítěte.  

V  souladu  s  právními  předpisy  bude  snížen počet dětí  ve  třídě.  V  případě  potřeby  zajistíme

asistenta  pedagoga  nebo  osobního  asistenta.  Vzdělávání  dítěte  bude  probíhat ve  vhodném

komunikačním systému. 

3.9 Podmínky vzdělávání dětí nadaných 

Mateřská škola vytváří takové materiální podmínky, které umožní dítěti jeho talent rozvíjet (např.

nadstandardní  vybavení  třídy  didaktickými,  výtvarnými  a  motorickými  pomůckami).  Mateřská

škola má dostatek materiálů, knih a didaktických pomůcek, kterými může dále rozvíjet kognitivní

schopnosti dětí. 

3.10 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Mateřská škola nepřijímá děti mladší 3 let. Nejsou zde zajištěny materiální podmínky pro péči o

tyto děti. 
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Zákonem č.  178/2016 Sb.  ze  dne 20.  dubna 2016,  kterým se  mění  zákon č.  561/2004 Sb.,  o

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění

pozdějších předpisů, je s účinností od 1. 9. 2016 stanoveno, že se předškolní vzdělávání organizuje

pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let.  Dítě mladší 3 let nemá na přijetí

do mateřské školy právní nárok.
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4 Organizace vzdělávání 

Druh provozu školy: Celodenní 

Počet tříd včetně bližší charakteristiky: Mateřská škola má 3 homogenní třídy 

1. třída Broučci 3 - 4 roky: 

Třída má menší počet dětí, což umožňuje klidné rodinné prostředí vhodné k počáteční adaptaci

dětí,  a  individuální  péči  učitelky  nejpotřebnější  právě  nejmenším dětem.  V případě  problémů

s adaptací nebo začleněním do kolektivu dětí jsou do této třídy přijímány i děti starší. 

2. třída Hvězdičky 4 – 5 let: 

Větší kolektiv dětí podporuje vznik kamarádství a společných her dětí. Prostornější herna a její

zařízení umožňuje širší spektrum činností ve skupinkách. 

3. třída Sluníčka 5 – 6 (v případě odložení školní docházky 7 let):

Vzdělávací program této třídy je již více zaměřen na přípravu pro vstup do školy.  

Děti jsou do tříd zařazovány podle věku a zralosti. 

Činnosti se souběžným působením dvou učitelů ve třídě:  Řízené činnosti, individuální práce s

dětmi, příprava na pobyt venku, pobyt na školní zahradě nebo vycházka o okolí školy, příprava na

stravování a hlavní jídlo (oběd), příprava na odpočinek. 

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy stanoví ředitelka školy a jsou uvedeny ve školním řádu. 
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5 Charakteristika vzdělávacího programu 

5.1 Zaměření školy 

Církevní  mateřská  škola  byla  zřízena  a  vedena  Kongregaci  Sester  Služebnic  Nejsvětější  Panny

Marie bez poskvrny počaté. Tato organizace byla založena (v roce 1950) právě za účelem zajištění

dobré výchovy nejmenším dětem na venkově. 

Její  zakladatel, bl. Edmund Bojanowski, velmi vzdělaný a veřejně zaangažovaný člověk, vedený

touhou po povznesení národa a velkou sociální citlivostí, vytvořil  celou síť mateřských škol  na

venkově a sestavil pro ně organizační a pedagogická pravidla, jejichž hlavní zásady jsou platné i

v současnosti. 

Mateřská  škola  má vycházet  z kulturního  zázemí  dané  obce  a  regiónu  a  má děti připravovat

k plnohodnotnému životu v ní (také vychovatelky by měly vycházet ze stejného prostředí). Má být

strážkyní kulturního dědictví a lidových tradic. Celý program vzdělání má souviset s děním v obci,

s činnostmi v jednotlivých ročních obdobích, s prožíváním společných starostí i svátků. Vzdělávání

dětí má být uskutečňováno na základě prožitků a ne slovního poučování. E. Bojanowski odmítal

podporování  soutěživosti  a  individuální  odměňování  schopnějších  dětí.  Doporučoval  rozvoj

sociálního cítění (děti samy odkládaly ze svého jídla pro ty, kdo jídlo nemají). Velmi zdůrazňoval

také soulad s přírodou, potřebu probouzet v dětech cit pro její krásu i zodpovědnost za ni, jako

zdroje  lidského  života.  Vysoce  si  cenil  rodinu,  proto  měly  být  mateřské  školy  nápomocné

rodinnému životu. 

Všechny zásady, které uplatňoval, vycházely z křesťanských základů jeho osobnosti, a v nich měly

také své odůvodnění.  Důstojnost každého člověka jako Božího dítěte a rovnost všech lidí před

Bohem, zodpovědnost za svět, který Bůh člověku svěřil. Proto také původně čistě laický spolek

mění na Kongregaci (společnost postavenou na zásadách křesťanství a zasvěcení života). Sestry,

které v mateřských školách působí,  jsou dětem příkladem a musí  tedy dbát o vlastní  osobní a

duchovní rozvoj. Péče věnovaná dětem není pro ně jen zaměstnáním, zdrojem obživy nebo osobní

prestiží,  ale celoživotním posláním. Neodměřují proto čas ani síly, ale dávají všechno. Mají být

také příkladem pro dospělé (rodiče dětí, okolní mládež) a mít takto vliv na kulturní a morální

úroveň obce. 

Celých 150 let sestry toto dědictví předávaly a obohacovaly o vlastní zkušenosti. Současný svět,

tak  komunikačně propojený a  globalizovaný jistě  vyžaduje  i  při  výchově malých dětí rozšíření

poznatků. Děti však potřebují mít pevný základ v tom blízkém a známém, aby mohly najít správný

vztah tomu vzdálenému a  neznámému.  Zkušenosti sester  pracujících  s dětmi  v Africe,  Kanadě
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nebo na Ukrajině jsou sestrám vychovávajícím děti u nás vhodným zdrojem inspirací jak je vést

k poznání sounáležitosti s širším světem. 

5.2 Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu 

Rozvíjet  každé  dítě  po  stránce fyzické,  psychické  i  sociální  a  vést  je  tak,  aby  na konci  svého

předškolního  období  bylo  jedinečnou  a  relativně  samostatnou  osobností,  schopnou  zvládat,

pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně

kladeny (zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny a školy), a zároveň i ty, které ho v

budoucnu nevyhnutelně čekají. 

Vzdělávací program sleduje tyto dlouhodobé cíle: 

1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání. 

2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

3. získání  osobní  samostatnosti  a  schopnosti  projevovat  se  jako  samostatná  osobnost

působící na své okolí. 

5.3 Metody a formy vzdělávání 

Formy vzdělávání:   

Vzdělávání uskutečňujeme ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou,

vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.  

Metody vzdělávání:   

Specifickou formu představuje didakticky začleněná činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje

konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní

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

skupinách nebo individuálně. 

Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují

prvky hry a tvořivosti. 

Činnosti  dětí: motorické,  pohybové,  estetické,  hudební,  výtvarné,  dramatické,  literární,

kognitivní. 

Hry: řízené učitelkou, hry s pravidly, konstruktivní, dramatické, didaktické, pohybové, námětové,

volné hry, tvořivé. 
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U dětí předškolního věku klademe důraz na správnou výslovnost, která se procvičuje individuálně

v průběhu dne v různých mezičasech a volných chvilkách. 

V  nejstarší  věkové  skupině  děti  soustřeďujeme  k  různým  zábavným  nebo  hravým  činnostem

(hádanky, kvizy, skládání slov, rytmizaci apod..) v průběhu dne. Je to tzv. opakovací chvilka, která

nepřesahuje dobu 5 -10 min. 

5.4 Zajištění  vzdělávání  dětí  se  speciálními  vzdělávacími

potřebami a dětí nadaných 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP:  

Podpůrná opatření prvního stupně 

Ředitel  mateřské  školy  rozhodne  o  poskytování  podpůrných  opatření  prvního  stupně  bez

doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání

dítěte (§ 21 školského zákona). 

Škola  může  zpracovat  plán  pedagogické  podpory,  který  zahrnuje  zejména  popis  obtíží  a

speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a

způsobu vyhodnocování naplňování plánu, zejména v situaci,  kdy pro poskytování podpůrných

opatření prvního stupně nepostačuje samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka

při vzdělávání. 

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení)  doporučí ředitel

školy  využití  poradenské  pomoci  školského  poradenského  zařízení  za  účelem  posouzení

speciálních vzdělávacích potřeb dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č.

27/2016 Sb.) 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení IVP:  

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně 

Podmínkou  pro  uplatnění  podpůrného  opatření  2  až  5  stupně  je  doporučení  školského

poradenského  zařízení  a  s informovaným  souhlasem  zákonného  zástupce  dítěte.  K poskytnutí

poradenské  pomoci  školského  poradenského  zařízení  dojde  na  základě  vlastního  uvážení

zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD. 
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Ředitel  školy  určí  pedagogického  pracovníka  odpovědného  za  spolupráci  se  školským

poradenským zařízením  v souvislosti  s doporučením podpůrných  opatření  dítěti se  speciálními

vzdělávacími potřebami (11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.). Zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až

5  stupně  bezodkladně  po  obdržení  doporučení  školského  poradenského  zařízení  a  získání

informovaného souhlasu zákonného zástupce. 

Škola  ve  spolupráci  se  školským poradenským zařízením,  žákem a zákonným zástupcem žáka

průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrného opatření. Školské poradenské zařízení vyhodnotí

poskytování podpůrných opatření ve lhůtě přiměřené povaze speciálních vzdělávacích potřeb a

době platnosti doporučení;  nejpozději  ve  lhůtě  1  roku od vydání  doporučení  se  vyhodnocuje

poskytování podpůrných opatření v podobě využití asistenta pedagoga, dalšího pedagogického

pracovníka,  tlumočníka  českého znakového  jazyka,  přepisovatele  pro  neslyšící  nebo  možnosti

působení osob poskytujících žákovi po dobu jeho pobytu ve škole podporu podle jiných právních

předpisů. Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně

vyhodnocuje individuální vzdělávací plán.  Škola ukončí poskytování podpůrného opatření 2 až 5

stupně  je-li  z  doporučení  školského  poradenského  zařízení  zřejmé,  že  podpůrná  opatření  již

nejsou potřebná. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s

ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) 

Vzdělávání nadaných dětí  

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co

největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí

v plné míře i pro vzdělávání nadaných dětí.  

5.5 Zajištění  průběhu  vzdělávání  dětí  s  nedostatečnou

znalostí českého jazyka 

Cílem poskytované jazykové přípravy děti s  nedostatečnou znalostí českého jazyka je,  aby při

přechodu na základní školu měly takové jazykové a sociokulturní kompetence v českém jazyce,

které  jim  umožní  se  zapojit  do  výuky  v  základní  škole  a  dosáhnout  školního  úspěchu. 

Pedagogové  mateřské  školy  poskytují  dětem-cizincům  a  dětem,  které  pocházejí  z  jiného

jazykového a kulturního prostředí potřebnou podporu při osvojování českého jazyka již od jejich

nástupu  do  mateřské  školy. 

Při  práci s celou třídou, ve které se vzdělávají i děti, které se český jazyk učí jako druhý jazyk,

pedagogové uzpůsobují didaktické postupy a děti cíleně podporují v osvojování českého jazyka.  

V souladu s platnou právní úpravou v situaci, kdy v mateřské škole, budou alespoň 4 cizinci v

povinném předškolním vzdělávání, bude zřízena skupina nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou

přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání. Vzdělávání ve skupině pro

jazykovou  přípravu  bude  rozděleno  do  dvou  nebo  více  bloků  v  průběhu  týdne. 

22



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

Na  základě  posouzení  potřebnosti  jazykové  podpory  mohou  být  zařazeny  do  skupiny  pro

jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci v povinném předškolním vzdělávání, pokud to

není na újmu kvality jazykové přípravy.
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6 Vzdělávací obsah 

6.1 Integrované bloky 

6.1.1 Poznáváme svoji školu 

Název integrovaného bloku Poznáváme svoji školu

Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět

Charakteristika integrovaného bloku Blok je zaměřen k adaptaci dětí po nástupu do MŠ. Umožňuje dětem seznámit se s novým
prostředím a s novými lidmi, kteří o ně pečují. Dává možnost poznat denní pravidelný řád i
 způsoby a pravidla chování. Umožňuje seznámení s dalšími dětmi a pomáhá dítěti včlenit se 
do skupiny vrstevníků. Starší děti poznávají místo – obec, kde se školka nachází, důležité
 budovy v jejím okolí.

Návrhy dílčích témat pro realizaci - seznámení s prostorem školy, s vlastní hernou, šatnou, značkou, se sociálním zázemím, s místem 
společného stolování i s prostory školní zahrady
- seznámení se zařízením herny (herními koutky – velkými stavebnicemi, dopravním koutkem, 
kuchyňkou, knihovnou, výtvarným a pracovním koutkem)
- navázání přátelských vztahů mezi dětmi formou seznamovacích her, komunikačních kruhů, her pro 
vyjádření pocitů dítěte, kladných vztahů, výběru kamarádů
- spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě (pravidla pro používání hraček a 
pomůcek, pro vzájemné vztahy mezi dětmi, hygienu, stolování i bezpečnostní pravidla pro pohyb ve 
školce i na školní zahradě)
- aktivity podporující sbližování dětí

   

Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy

řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se uvědomění si vlastního těla zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně 
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Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy

situace se snaží řešit samostatně (na základě 
nápodoby či opakování), náročnější s oporou a 
pomocí dospělého

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.)

vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a 
přizpůsobit jej podle pokynu

poznávání pravidel společenského 
soužití a jejich spoluvytváření v rámci 
přirozeného sociokulturního prostředí, 
porozumění základním projevům 
neverbální komunikace obvyklým v 
tomto prostředí

zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se 
o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, 
zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)

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

poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních 
citů ve vztahu k sobě (uvědomění si 
vlastní identity, získání sebevědomí, 
sebedůvěry, osobní spokojenosti)

domluvit se slovy i gesty, improvizovat

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

rozvoj řečových schopností a jazykových 
dovedností receptivních (vnímání, 
naslouchání, porozumění) i 
produktivních (výslovnosti, vytváření 
pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

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

poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí 
myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)

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.)

se spolupodílí na společných rozhodnutích; seznamování s místem a prostředím, ve osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které 
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Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy

přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; 
dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a 
přizpůsobuje se jim

kterém dítě žije, a vytváření pozitivního 
vztahu k němu

jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a 
jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi

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

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

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

uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, 
soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), 
rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím 
prostředí

odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i 
bez jejich opory

spoluvytváří pravidla společného soužití mezi 
vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu 
je zachovávat

seznamování s pravidly chování ve 
vztahu k druhému

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

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

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

začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, 
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Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy

respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a 
dovednosti

navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče,
překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, 
respektovat ho

    

6.1.2 Poznáváme bohatý podzim 

Název integrovaného bloku Poznáváme bohatý podzim

Oblast Dítě a svět, Dítě a společnost, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika, Dítě a jeho tělo

Charakteristika integrovaného bloku Integrovaný blok seznamuje  děti s různými  druhy rostlin  –  pěstovaných nebo rostoucích v sadech,
v zahrádkách, na poli, v lese. Děti poznávají jejich názvy, vzhled, chuť, plody. Dává možnost poznávat
je bezprostředně a všemi smysly. Navazuje na konkrétní zážitky dětí při vnímání rozmanitosti a změn
v přírodě. Barevná krása podzimu je příležitostí k poznávání barev a tvarů, a tím rozvíjení vnímavosti a
citu pro krásu.  

Návrhy dílčích témat pro realizaci - seznamování se s plody podzimu s využitím všech smyslů (zrak, hmat, chuť, čich)
- pojmenovávání druhů ovoce, rozlišování jejich původu (roste u nás nebo v cizích zemích)
- růst a zrání ovoce od květu až po plod (na čem dané ovoce roste)
- třídění a počítání ovoce, porovnávání velikosti, tvaru, barvy
- příprava ovoce k jídlu, výroba ovocných salátů, ovocných špíz
- seznámení se se zeleninou, rozlišování jejich druhů, užitečnosti pro člověka, pozorování barvy, tvaru, 
chuti, využití (kterou část člověk využívá - kořen, stonek, listy, plody, hlízy)
- zpracování zeleniny, vlastnoruční výroba zeleninových salátů (obírání, strouhání, dochucování)
- význam požívání zeleniny pro zdraví člověka.
- pěstování a využití brambor, různé druhy jejich zpracování a přípravy k jídlu (mytí, vaření, loupání, 
obírání, strouhání, výroba těsta na bramborové placky, dochucování, smažení) a ochutnávky hotových 
pokrmů
- sledování a poznávání polí: jejich vzniku, vzhledu, účelu, plodin, které jsou na nich pěstovány (řepa, 
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Název integrovaného bloku Poznáváme bohatý podzim

kukuřice) rostlin, které samy rostou, živočichů, kteří zde žijí
- poznávání lesa – co vše les tvoří, druhy lesů (jehličnaté, listnaté, smíšené), Sledování stromů, jejich 
výšky, tvaru, kůry, listů, plodů, sledování podrostu (mech, spadané listí, jehličí, tráva)
- poznávání lesních plodů (ovoce, houby, šišky, kaštany, žaludy, bukvice), jejich sbírání a použití 
k různým hrám nebo výtvarným činnostem
- seznámení se s životem zvířátek žijících v lese, s jejich pelíšky, obživou, typickým chováním, 
způsobem přezimování i jejích vzájemným soužitím
- seznámení se s ptáky - sledování stavby těla, specifických znaků, zvláštnosti pohybu (létání), způsobu 
obživy i vývoje; pozorování a rozeznávání rozdílů (velikosti, barvy, tvaru)
- povídání o tom, jak člověk ohrožuje přírodu (znečištění, ničení lesů, čisté vody, vzduchu, ohrožené 
druhy zvířat)
- jak člověk přírodu chrání (ekologie, třídění odpadu, výsadba lesů, čištění odpadních vod, zamezování 
znečištění vzduchu, apod.)
- sledování změn na rostlinách se změnou ročního období, změna barvy a vadnutí listí (jehličnaté a 
listnaté stromy)
- sledování změn počasí - vytvoření kalendáře s počasím – poznávání dnů v týdnu, měsíců v roce, 
užívání čísel, pochopení periodického opakovaní
- výlet do přírody – nedalekého lesa

   

Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy

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

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

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

rozvoj a užívání všech smyslů 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.)

všímat si změn a dění v nejbližším okolí
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Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy

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

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

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

rozvoj komunikativních dovedností (verbálních 
i neverbálních) a kultivovaného projevu

vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý 
dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)

poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma 
a antonyma

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

rozvoj kooperativních dovedností respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o 
hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným 
dítětem apod.

rozvoj a užívání všech smyslů 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.)

všímat si změn a dění v nejbližším okolí

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

rozvoj řečových schopností a jazykových 
dovedností receptivních (vnímání, naslouchání,
porozumění) i produktivních (výslovnosti, 
vytváření pojmů, mluvního projevu, 
vyjadřování)

porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad

porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku 
příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných 
větách)

29



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy

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

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

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.)

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

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

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.)

vytváření zdravých životních návyků a postojů 
jako základů zdravého životního stylu

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

    

6.1.3 Poznáváme svoje tělo 

Název integrovaného bloku Poznáváme svoje tělo

Oblast Dítě a svět, Dítě a společnost, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika, Dítě a jeho tělo

Charakteristika integrovaného bloku Integrovaný blok umožňuje dětem poznávat člověka po jeho fyzické stránce. Seznamuje jej se stavbou 
jeho těla (vybízí k vyzkoušení různých schopností pohybu), se všemi smysly a jejich využitím. 
Vysvětluje tělesné funkce lidského těla v souvislosti s jeho potřebami. Navozuje téma zdravého 
životního stylu (zdravá výživa, pohyb na svěžím vzduchu, pravidelný rytmus životosprávy). Upozorňuje 
na nebezpečí onemocnění, ohrožení lidského zdraví neopatrností či sociálně patologickými jevy 
(škodlivé návyky – cigarety, alkohol, drogy, hazardní hry).

Návrhy dílčích témat pro realizaci - seznámení dětí se stavbou lidského těla (názvy i používání), vyzkoušení si různých schopností pohybu
(chůze, lezení, běh, pochod, skoky, udržování rovnováhy, balancování), co všechno dovedou naše 
ruce, manipulační činnosti, jednoduché úkony s předměty, pomůckami, materiálem, činnosti 
seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním (držení lžíce, příboru, tužky 
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apod.)
- seznámení dětí s funkcí zraku (zrakový orgán, používání zraku, hry na procvičování zrakové paměti, 
rozeznávání barev, tvarů, popisy obrázků, odhad vzdálenosti, srovnávání velikostí, hledání rozdílů, 
všímavost)
- seznámení dětí s funkcí sluchu (sluchový orgán, používání sluchu, rozeznávání zvuků, hlasitosti, 
výšky, zdroje zvuku, rozeznávání hlasů zvířat, lidských hlasů, pozorné naslouchání, naslouchání hudbě, 
zpěvu, intonace a rytmus)
- seznámení dětí s funkcí hmatu (rozeznávání předmětů podle tvaru, povrchu, rozeznávání chladu a 
tepla, hry s drobným nebo sypkým materiálem, třídění drobných předmětů, hry spojené s dotykem, 
rozeznávání lidí podle hmatu)
- vysvětlení tělesných funkcí lidského těla (dýchání, krevní oběh, činnost srdce, trávící a vylučovací 
trakt, nervový systém) pomocí obrázků, filmů i praktických ukázek (srdeční tep, reakce těla na impulz, 
vědomé dýchání, foukání)
- podporování zdravého životního stylu dětí (základy zdravé výživy, pohyb na čerstvém vzduchu, 
cvičení, relaxace, odpočinek, režim dne) 
- upozornění dětí na nebezpečí onemocnění nebo úrazu, jak předcházet a zvládat onemocnění nebo 
úrazy, léčba a zdravotní péče, bezpečnost při pohybu na veřejných komunikacích a při dopravě
- upozornění dětí na ohrožení sociálně patologickými jevy (škodlivé návyky – cigarety, alkohol, drogy, 
hazardní hry, nebezpečí při styku s cizími lidmi)
- dramatické činnosti – mimické vyjadřování nálad – úsměv, pláč, hněv, zloba, údiv, smutek, vážnost 
apod.)

   

Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy

ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných 
větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, 
sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, 
slovně reaguje a vede smysluplný dialog

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)

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)

popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)

rozvoj poznatků, schopností a dovedností vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, 
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umožňujících pocity, získané dojmy a 
prožitky vyjádřit

pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných 
větách

uplatňuje získanou zkušenost v praktických 
situacích a v dalším učení

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

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

navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do 
péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným 
způsobem, respektovat ho

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

získání schopnosti záměrně řídit svoje 
chování a ovlivňovat vlastní situaci

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

rozhodovat o svých činnostech

projevuje dětským způsobem citlivost a 
ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná 
nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, 
ubližování, agresivitu a lhostejnost

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

prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

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

posilování prosociálního chování ve vztahu k 
ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v
dětské herní skupině apod.)

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

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 

uvědomění si vlastního těla 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 
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Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy

situacích pohybem a sportem

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.)

dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, 
chová se odpovědně s ohledem na zdravé a 
bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

rozvoj schopnosti sebeovládání 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.)

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

zachovávat správné držení těla

    

6.1.4 Poznáváme svátky Vánoc 

Název integrovaného bloku Poznáváme svátky Vánoc

Oblast Dítě a svět, Dítě a společnost, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika, Dítě a jeho tělo

Charakteristika integrovaného bloku Integrovaný  blok  je  zaměřen  na  poznávání  a prožití  smyslu  Adventu  (očekávání)  a  Vánoc  jako
křesťanských  svátků  narození  Spasitele  světa.  Děti  jsou  seznamovány  se  skutečnou  historickou
postavou biskupa Mikuláše  a  povzbuzovány jeho příkladem ke štědrosti a  otevřenosti na potřeby
druhých lidí. Poznávají biblický příběh o narození Krista.  
Výrazné změny v délce dne a noci a také okolnost svátku sv. Mikuláše a začátku nového občanského
roku navozují téma času – střídáni dne a noci, činnosti spojené s jednotlivými částmi dne – dopoledne,
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Název integrovaného bloku Poznáváme svátky Vánoc

poledne, odpoledne. 
Celý blok je realizovaný ve spolupráci s rodiči, farností a obcí. Obsahuje tradiční akce jako je pletení
adventních věnců, návštěva svatého Mikuláše, výroba vánočných ozdob, stavění Betléma, ochutnávka
vánočního cukroví, vánoční besídky s představením „Živý Betlém“, nadílka ve školce.  

Návrhy dílčích témat pro realizaci - pozorování světla a tmy, hledání zdroje světla a tepla – Slunce
- pochopení pojmu času, měření času
- seznámení se základními pojmy spojenými s časem (včera, dnes, zítra, před, potom, dříve, později)
- rozvrh dne (ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc – činnosti spojené s jednotlivými 
fázemi dne)
- četba a vyprávění příběhu o sv. Mikuláši, příběhu o narození Krista, pokloně Tří králů
- přijetí návštěvy sv. Mikuláše
- tvorba adventního kalendáře, adventního věnce, lucerničky
- poslouchání a zpívaní koled
- nácvik vánoční besídky a její prezentace rodičům 

   

Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy

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

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

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.)

naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit

poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma

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.)

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

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

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

vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v 
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Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy

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

ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, 
ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování

rozvoj fyzické i psychické 
zdatnosti

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.)

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

zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a 
matematických pojmů, vnímá elementární 
matematické souvislosti

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

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

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

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

správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči

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

rozvoj a kultivace mravního i 
estetického vnímání, cítění a 
prožívání

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

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

ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, 
ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování
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6.1.5 Poznáváme kouzelnou zimu 

Název integrovaného bloku Poznáváme kouzelnou zimu

Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a svět, Dítě a společnost

Charakteristika integrovaného bloku Integrovaný  blok  navazuje  na  intenzivní  zážitky  dětí s výraznými  změnami  přírody v zimě.  Témata
spojená  s  krásou  zimní  přírody  podněcují  estetické  vnímání  a  tříbení  vkusu  dětí.  Pozorují  zimní
přírodu. Prožívají radost ze zimních radovánek na sněhu a ledu. Vnímají potřebu starostlivosti člověka
o lesní zvířata a ptáky v zimě. Celý blok je přizpůsoben podmínkám počasí.  

Návrhy dílčích témat pro realizaci - sledování počasí v zimě spojené se změnami skupenství vody (mlha, mraky, déšť, kroupy, rosa, sníh, 
led, jinovatka, rampouchy)
- využití zimní přírody k zábavě a sportu (sáňkování, pohyb na sněhu, klouzání se, koulování, stavby ze 
sněhu.
- sledování krásy zimní přírody a její využití při výtvarných, pohybových, dramatizačních či jiných 
činnostech
- zpívání písniček se zimní tematikou
- krmení ptáčku v okolí mateřské školy
- vycházka do lesa – pozorování stop zvířat ve sněhu, krmení 

   

Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy

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

rozvoj kooperativních 
dovedností

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

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

zorganizovat hru

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

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

rozvoj společenského i 
estetického vkusu

vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových 
činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální 
(zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a 
rozlišovat rytmus)
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Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy

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

rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), 
a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi 
volit

rozvoj schopnosti 
přizpůsobovat se 
podmínkám vnějšího 
prostředí i jeho změnám

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

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

osvojení si věku 
přiměřených praktických 
dovedností

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

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

průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji 
používá k dokonalejší komunikaci s okolím

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

sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech

chápat slovní vtip a humor

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

získání relativní citové 
samostatnosti

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

uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky)
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6.1.6 Poznáváme jevy a předmety kolem nás 

Název integrovaného bloku Poznáváme jevy a předmety kolem nás

Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět

Charakteristika integrovaného bloku Integrovaný blok pomáhá dětem poznat, jak jim příroda pomocí lidské práce umožňuje život. Vychází
z toho, co děti dobře znají a probouzí chuť poznat, odkud se tyto věci berou. Děti jsou obeznámeny
s koloběhem vody v přírodě, sledují  proměny skupenství  vody (sníh,  led, tání).  Zkoumají  pohyb ve
vodě,  ve  vzduchu,  ve  Vesmíru  a  na  zemi.  Seznamují  se  s tím,  z  čeho jsou  předměty  kolem nich
vyrobeny (dřevo, plást, papír, kov) a učí se, jak třídit odpad. 

Návrhy dílčích témat pro realizaci -      - pozorování a  zkoumání vody,  světla  a vzduchu (rozlišování  fyzikálních vlastností a sledování
fyzikálních zákonů – gravitace, pohyb 

- měsíce a roční období (typické znaky ročních období, měsíce, které do nich patří
- koloběh vody v přírodě (odpařování, mraky, déšť, vsakování, pramen, potok, řeka, moře).
- komunikace – silnice, mosty, křižovatky (stavba, vybavení, účel), seznámení se s mapou, 
autoatlasem, kreslení plánků
- hry a aktivity na téma doprava – dopravní prostředky (pozemní, vzdušné, vodní), pravidla silničního 
provozu, bezpečnost při používání různých dopravních prostředků
- poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech jak se chránit (dopravní 
situace, manipulace s některými předměty, technické přístroje)
- přístroje a nástroje, které děti znají a používají – k čemu slouží, bezpečné zacházení
- jaký význam má kniha? (druhy knih, prohlížení dětských naučných knih, vyprávění a četba klasických 
pohádek, dětské literatury)
- motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností
- konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazovaní, odhad, porovnávání, apod.)
- experimenty s materiálem a předměty

   

Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy

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

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

zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 
(odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet 
společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy 
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Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy

rozmanitosti, vývoji a neustálých 
proměnách

předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)

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

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

naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, 
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou 
úlohu apod.)

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

pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

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

nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným

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

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

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

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

řeší problémy na základě bezprostřední 
zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, 
zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová 
řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a 

vytvoření povědomí o mezilidských 
morálních hodnotách

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

varianty (má vlastní, originální nápady); využívá 
při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a 
představivost

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

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

osvojení si elementárních poznatků, 
schopností a dovedností důležitých pro 
navazování a rozvíjení vztahů dítěte k 
druhým lidem

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

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

rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a 
dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět 
jejich významu i jejich komunikativní funkci

dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, 
chová se odpovědně s ohledem na zdravé a 
bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

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

utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a 
společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim 
a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy
chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti)

chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i
dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o 
pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)

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.)

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
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6.1.7 Poznáváme dílo vykoupení  

Název integrovaného bloku Poznáváme dílo vykoupení

Oblast Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět, Dítě a jeho tělo

Charakteristika integrovaného bloku Děti  jsou  seznamovány  s biblickou  velikonoční  událostí  umučení,  smrti  a  zmrtvýchvstání  Krista.
Uplatňují  se  rovněž  lidové  velikonoční  tradice,  malování  velikonočních  vajíček  –  kraslic  a  hledání
velikonočního zajíčka. 

Návrhy dílčích témat pro realizaci -      -  seznámení  se  s lidovými  zvyky,  říkadly  a  tradicemi  –  vyjádření  rytmu říkadel,  samostatný  i
skupinový zpěv 

- procvičování pohybových dovedností – hry s míčem, padákem
- nácvik udržování pořádku – jarní úklid
- výroba jarních dekorací
- malování a zdobení velikonočních vajíček – kraslic, pletení pomlázky
- upevnění mezilidských morálních hodnot formou poslechu příběhu, prosociální hrou
- příležitosti a hry na rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání
- rozvíjení úcty k životu

   

Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy

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

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

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

postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

zacházet s běžnými předměty denní potřeby, 
hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, 
sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými 
pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními 
nástroji, běžnými pracovními pomůckami

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

rozvoj interaktivních a komunikativních 
dovedností verbálních i neverbálních

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

vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu 
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Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy

vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či 
postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s
ním, nabídnout mu pomoc apod.)

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

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

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.)

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

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

vytváření elementárního povědomí o širším 
přírodním, kulturním i technickém prostředí, o 
jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých 
proměnách

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

    

6.1.8 Poznáváme, jak se rodí nový život v přírodě 

Název integrovaného bloku Poznáváme, jak se rodí nový život v přírodě

Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět

Charakteristika integrovaného bloku Integrovaný blok seznamuje děti s nezbytností světla, tepla, vody, půdy a vzduchu pro růst rostlin.
Navazuje ne prožitky dětí spojené s obnovou života v jarní přírodě. Sledují růst rostlin – květiny, keře,
stromy. Děti poznávají užitková, hospodářská i domácí zvířata a jejich mláďata. Seznamují se s  tím, jak
se  člověk o ně zodpovědně stará,  co mu poskytují,  jak  z toho vlastní  prací  získává věci  potřebné
k životu. 

Návrhy dílčích témat pro realizaci -        pozorování a zkoumání půdy
-        objevování souvislostí, působení vody, světla a vzduchu na růst rostlin, život živočichů
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Název integrovaného bloku Poznáváme, jak se rodí nový život v přírodě

-        sledování růstu a stavby těla rostlin (kořen, stonek, listy, květy, plody), přiřazování listů k plodům 
nebo květům
-        jak se člověk stará o užitková a hospodářská zvířata (krávy, slepice, ovce, husy, prasata); co 
všechno potřebují (kde bydlí, čím se živí, co je třeba kolem nich udělat)
-        návštěva hospodářského statku (kravína, stáje) přímý, blízký kontakt dětí s prostředím, kde jsou 
chována zvířata, se vzhledem i chováním zvířat
-        co nám zvířata produkují – mléko, vajíčka, maso, vlna, peří, 
-        ochutnávka mléčných výrobků (smetana, máslo jogurt, tvaroh, sýry, využití při vaření), 
ochutnávka různých druhů sýra
-        příprava pokrmu živočišného původu (např. vajíčková pomazánka, kaše)
-        zpěv lidových písní s vysvětlením textu, pohyb v rytmu, základní taneční kroky
-        prohlížení a „četba“ dětských knih i encyklopedií s tematikou květin a zvířat
-        hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišovaní zvuků

   

Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy

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

seznamování s pravidly chování ve vztahu k 
druhému

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

vytváření elementárního povědomí o širším 
přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich
rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

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

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

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

rozvoj fyzické i psychické zdatnosti chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek
a zároveň s ohledem na druhé

zvládnout základní pohybové dovednosti a 
prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v 
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Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy

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)

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

rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností 
receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i 
produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, 
mluvního projevu, vyjadřování)

vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, 
domluvit se na společném řešení (v 
jednoduchých situacích samostatně, jinak s 
pomocí)

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

utvořit jednoduchý rým

sledovat a vyprávět příběh, pohádku

posilování prosociálního chování ve vztahu k 
ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské 
herní skupině apod.)

vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, 
domluvit se na společném řešení (v 
jednoduchých situacích samostatně, jinak s 
pomocí)

zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a 
matematických pojmů, vnímá elementární 
matematické souvislosti

rozvoj a užívání všech smyslů 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.)

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

spolupracovat s ostatními

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

uvědomění si vlastního těla zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 
(postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, 
udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové 
práce, práce na zahradě apod.)

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

44



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy

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

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

vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její 
dokončení

vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k 
životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj 
dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje 
vyjadřovat a projevovat

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

vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně 
poslouchat, sledovat se zájmem literární, 
dramatické či hudební představení a hodnotit 
svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo)

dovede využít informativní a komunikativní 
prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, 
encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, 
telefon atp.)

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

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

porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku 
příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve 
správných větách)

    

6.1.9 Poznejte moji rodinu 

Název integrovaného bloku Poznejte moji rodinu

Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět

Charakteristika integrovaného bloku Integrovaný blok umožňuje představit svoji rodinu ostatním dětem. Obsahuje činnosti zaměřené na
poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi).
Vytváří povědomí o narození dítěte, jeho vývoji a důležitosti péče o ně. Zabývá se různými povoláními,
která lidé vykonávají, a dává dětem příležitost zamyslet se, čím by chtěly být ony. Děti poznávají svou
obec, důležité instituce a budovy, dokážou ukázat a později popsat cestu domů.  
Součástí bloku je výroba dárků a příprava představení pro rodiče i prarodiče, při kterém se rodiny
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Název integrovaného bloku Poznejte moji rodinu

navzájem setkávají v prostředí mateřské školy. 

Návrhy dílčích témat pro realizaci -        hry na téma rodiny
-        cvičení na projevování citů - zvláště kladných
-        hry a aktivity zaměřené k poznávání a rozlišovaní různých společenských rolí (dítě, rodič, profesní
role)
-        seznámení dětí s vývojem člověka a jeho fázemi (od prenatální až po stáří), typické znaky 
jednotlivých fází jak v tělesném růstu a rozvoji tak ve schopnostech a činnostech
-        přednes básní a zpěv písniček – příprava oslavy Dne Matek
-        příprava dárečků pro rodiče 
-        druhy zaměstnání (jakou práci vykonávají rodiče, zaměstnání a povolání, která děti znají, 
návštěva některých rodičů v práci
-        co pro nás vyrábí kuchař, pekař, švadlena, obuvník, hodinář, kovář, zemědělec, knihař, zedník, 
zahradník, řezník, stolař, horník a co ke své práci potřebuje
-        zaměstnání, která jsou službou (učitel, lékař, zdravotní sestra, policista, hasič, vědec) co 
vykonávají, co ke své práci potřebují
-        čím bych chtěl být (vyzkoušej si, kolik toho už z dané oblasti dovedeš)
-        aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy důležitých 
institucí)

   

Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy

si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; 
přirozenou motivací k řešení dalších problémů a 
situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

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

vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, 
pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných 
větách

popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)

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

pojmenovat části těla, některé orgány (včetně 
pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle a 
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Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy

jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), 
znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s 
pohybem a sportem

záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů 
ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní 
identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, 
osobní spokojenosti)

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

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

rozvoj řečových schopností a jazykových 
dovedností receptivních (vnímání, 
naslouchání, porozumění) i produktivních 
(výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního 
projevu, vyjadřování)

poznat napsané své jméno

poznat některá písmena a číslice, popř. slova

poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a 
antonyma

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

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)

naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si 
zapamatovat a vybavit

sledovat očima zleva doprava

ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní uvědomění si vlastního těla 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.)

ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

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

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

porozumět běžným neverbálním projevům citových 
prožitků a nálad druhých

pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve 
třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se 
chovat
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Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy

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

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

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

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)

uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky 
(lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, 
odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném 
(rodinném) a cizím prostředí

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

získání schopnosti záměrně řídit svoje 
chování a ovlivňovat vlastní situaci

odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná

ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, 
uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí 
a že je může ovlivnit

rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 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

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

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
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6.1.10Poznáváme, kde a jak žijí 

Název integrovaného bloku Poznáváme, kde a jak žijí

Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět

Charakteristika integrovaného bloku Integrovaný blok inspiruje děti k pozorování rozdílů a podobností mezi lidmi. Utváří základní představy
o  umístnění  naší  vlasti  z pohledu  na  celý  svět  (prohlížení  globusu  a  map světa,  názvy  světadílu).
Informuje  o jiných národnostech a rasách lidí  žijících  na  celé zemi (jiné  jazyky,  životní  podmínky,
zvyky).  Upozorňuje také na to,  co je  všem lidem společné (schopnosti, potřeby, práva).  Vede děti
k solidaritě se všemi lidmi založené na křesťanských základech rovnosti všech lidí  jako milovaných
Božích dětí. Srovnává podmínky života a prostředí, ve kterém žijí lidé i zvířata na celém světě. Všímá si
souvislostí  mezi  prostředím  a  živočichy.  Probouzí  v dětech  zvídavost  a  touhu  po  poznávání  a
navštěvování neznámých míst u nás i v zahraničí. Zabývá se přírodou luk, řek a rybníků. 

Návrhy dílčích témat pro realizaci - činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností – záměrné pozorování, čím se lidé mezi 
sebou liší (vzhled, jazyk, rysy) a v čem jsou si podobni
- získání základní představy o umístění naší země z pohledu na celý svět (prohlížení globusu a map 
světa, názvy světadílů a hledání Evropy a České republiky
- seznámení dětí se základními údaji o našem státě (název, používaný jazyk, hlavní město, státní vlajka,
poslech státní hymny)
- zjišťování, že ne všichni lidé žijí ve stejném státě, seznámení s nejbližšími okolními národy, zkušenosti
dětí s cizími jazyky
- objevování, že ne všichni lidé musí i vypadat stejně, informace o různých rasách lidí, jejich vzhledu a 
prostředí, ve kterém žijí
- poznávání typického vzhledu, prostředí a kultury černochů (původ v Africe, způsob bydlení, oblékání,
hudby, umění)
- poznávání typického vzhledu, prostředí a kultury indiánů (původ v Americe, způsob bydlení, 
oblékání, hudby, umění)
- poznávání typického vzhledu, prostředí a kultury asijských národů: Japonců, Číňanů (způsob bydlení, 
oblékání, hudby, umění)
- seznámení dětí se způsobem života člověka v polárních oblastech (oblečení, bydlení, způsob obživy)
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Název integrovaného bloku Poznáváme, kde a jak žijí

- biblický příběh o stvoření člověka jako Božího obrazu (čím se člověk liší od zvířat, každý člověk 
dostává nabídku k věčnému životu s Bohem)
- poslech různých druhů hudby – z různých kontinentů, států – vnímat jiný rytmus, hudební nástroje, 
jazyk
- seznámení se s různými druhy hmyzu (pozorování hmyzu přímo v přírodě). Sledování stavby těla 
(počet končetin, křídla, tykadla), způsobu pohybu, velikosti barvy, způsobu obživy, vývoje hmyzu 
(vajíčko, larva, kukla, brouk), užitečnost hmyzu.
- chov včel (co včely potřebují a jak se o ně člověk stará), k čemu je dobrý med, ochutnávka medu
- seznámení se s druhy ryb (pozorování rybek v akváriu). Sledování stavby těla, specifických znaků, 
způsobu života v odlišném prostředí - voda), pohybu, způsobu obživy i vývoje. 
- seznámení se se vzhledem a složením luk, poznávání lučních trav, květin, bylin a keřů. Seznámení se 
s některými užitečnými bylinami (např. léčivé čaje). Sbírání lučních bylin, jejich určování, lisování). 
Jejich využití k výtvarným činnostem.

   

Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy

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

vytváření povědomí o 
existenci ostatních kultur a 
národností

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.)

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

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

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

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

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

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

formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat

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

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

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, 
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Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy

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)

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

ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je 
možno se jim učit; má vytvořeny elementární 
předpoklady k učení se cizímu jazyku

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

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

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

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

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

uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a 
vyjadřovat je

si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je 
hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají 
stejnou hodnotu

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

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

formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat

     

6.2 Popis zpracování třídního vzdělávacího programu 

Třídní vzdělávací program si ze školního vzdělávacího programu připravují podle vlastního uvážení učitelky jednotlivých tříd. Připravují  jej průběžně,

během celého školního roku podle jednotlivých integrovaných bloků na týden nebo podle potřeby dětí. 
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