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Úvod 
 

Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj 

každého dítěte. Vytváříme optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj v 

návaznosti na jeho výchovu v úzké součinnosti s rodinou. Naším záměrem je směřovat 

k inkluzivnímu vzdělávání, kde nečiníme rozdílu mezi dětmi zdravými, dětmi s handicapem a 

dětmi z jiného sociokulturního prostředí. Náš Školní vzdělávací program vychází 

z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávaní a z podmínek, prostředí i 

zaměření naší mateřské školy. 
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I. Identifikační údaje 

Název vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání: 

 

ŠVP : „Hrajeme si, zpíváme a máme se rádi“ 
Motto: „Hrajeme si, zpíváme, v přírodě jsme rádi, se školkou je veseleji, věřte kamarádi. 

Kdo si hraje, krásu vidí, nikomu nic nezávidí, proto všichni s písničkou, vnímáme Zem 

celičkou.“ 

Předkladatel: 

Název organizace:  Mateřská škola LAUDOVA se speciálními třídami 

Sídlo organizace:  Laudova 1030, Praha 6 – Řepy 

Adresy odloučených pracovišť: 

Laudova 3/1030, Praha 6- Řepy (DUHA)  tel.235 314 514 

Laudova 1/1031, Praha 6- Řepy (SLUNÍČKO) tel.235 314 015 

Brunnerova 3/1011, Praha 6- Řepy (FIALKA) tel.235 314 003 

Opuková 10/ 373, Praha 6- Řepy (OPUKOVÁ) tel.235 322 703 

(dále v textu: pracoviště Duha, pracoviště Sluníčko, pracoviště Fialka, pracoviště 

Opuková) 

 

Ředitelka školy:   Mgr. Alena Lucová  email: reditelka@mslaudova.cz 

 

Zástupkyně ředitelky pro pracoviště: 

DUHA- Mgr. Michaela Mikulová  email: duha@mslaudova.cz 

SLUNÍČKO – Bc.Iva Roštárová  email: slunicko@mslaudova.cz 

FIALKA - Mgr. Zora Svobodová  email: fialka@mslaudova.cz 

OPUKOVÁ - Vendula Picková  email: opukova@mslaudova.cz 

 

 

Autoři ŠVP : Mgr. Alena Lucová, Mgr. Zora Svobodová, Mgr. Michaela Mikulová, Bc. Hana 

Lhotková, Jana Směšná, Vendula Picková 

Supervizor: Dr. Lenka Burdíková 

 

Kontakty viz www.mslaudova.cz  ID datové schránky: atrktvc  IČ:709 74161 

Zřizovatel školy: Městská část Praha 17, Žalanského 12b/291, 16300 Praha 6 - Řepy  

 

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 

Aktualizace I. duben 2017   č.j.2/2017 

Aktualizace II. červenec 2018    č.j.4/2018 

ŠVP projednán na radě vedení: 25.4.2017  

 

Razítko 

 

 

 

 

 

 

Podpis ředitelky: 

http://www.mslaudova.cz/
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II. Obecná charakteristika školy 

2.1 Představení komplexu mateřské školy 

Od roku 2007 se komplex mateřské školy (dále MŠ) skládá ze 4 pracovišť, která se 

nacházejí nedaleko od sebe na sídlišti Řepy I. Pracoviště Duha a pracoviště Sluníčko jsou 

položeny v těsné blízkosti a budovy jsou pavilónového typu, pracoviště Fialka je zasazena na 

protilehlé straně ve svahu uprostřed zahrady a je také pavilónového typu.  Pracoviště 

Opuková leží ve staré zástavbě Řep uprostřed vilové čtvrti jako samostatný dům. Komplex 

mateřské školy se skládá ze 13 tříd, z toho 4 třídy speciální, 3 třídy s individuální integrací a 6 

tříd běžného typu. Všechny třídy jsou věkově smíšené. Výhodou je blízkost krásného 

aktivního lesoparku v chráněném území. 

V mateřské škole v současné době pracuje kolektiv kreativních odborníků (27 

pedagogů a 10 asistentů pedagoga), kteří nabízejí všem dětem příjemné prostředí. Vlastními 

silami vylepšují interiéry tříd, pracují s novými zajímavými metodami a prostředky. Těžištěm 

práce s dětmi je rozvoj jejich tvořivosti, samostatnosti a komunikace ve všech činnostech. 

Většina pedagogů je kvalifikovaná se středoškolským či vysokoškolským vzděláním. Ve 

speciálních třídách pracují vysokoškolsky vzdělaní speciální pedagogové, kteří dětem 

se speciálními vzdělávacími potřebami poskytují maximální odbornou, lidsky přístupnou péči 

a empatický přístup. 

Naše mateřská škola spolupracuje s mnoha odbornými pracovišti. K těm 

nejvýraznějším patří pedagogicko-psychologická poradna (dále PPP), speciálně pedagogické 

centrum (dále SPC), Národní ústav pomáhající lidem s autismem (dále Nautis). Mateřská 

škola má svou vlastní logopedku, do MŠ dochází psycholožka z PPP a pomáhá při řešení 

mnoha problémů. Rovněž je důležitá spolupráce s odbornicemi z NAUTIS a z Fakultní 

nemocnice Motol, SPC Arabská při MŠ Arabská, SPC Chotouňská, PPP při ZŠ Vokovická a 

v současné době s nově vznikajícím SPC při NAUTIS Praha, dále s celou řadou odborných 

pracovišť dle aktuálních potřeb. 

MŠ má velmi dobré renomé, jak u odborníků, tak u rodičů. Velký zájem v posledních 

letech zaznamenáváme o speciální třídy, kde děti nacházejí podnětné prostředí respektující 

jejich speciální potřeby. Kvalita výchovně vzdělávací činnosti je vzhledem k odbornosti 

pedagogů na vysoké úrovni a neustále stoupá. Rodiče nám svěřují své děti s důvěrou a děti do 

naší mateřské školy chodí velmi rády. 
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2.2 Kde nás najdete? 

 

pracoviště Duha, pracoviště Sluníčko 

 

 

 

pracoviště Fialka, pracoviště Opuková 
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III. Podmínky předškolního vzdělávání 

 

3.1 Věcné podmínky 

Budovy mateřské školy jsou moderně zrekonstruovány, vybaveny novým kvalitním 

nábytkem pomůckami i mobiliáři na zahradách. 

Třídy jsou dostatečně prostorné, světlé a umožňují nejrůznější skupinové i individuální 

činnosti dětí. Pro každou třídu je samozřejmostí relaxační a logopedický koutek. Součástí 

budov jsou pracovny pro individuální i skupinovou činnost (počítačová pracovna, 

logopedická pracovna, relaxační pokoj, „hračkovna“, keramická dílna, pracovna pro 

předškoláky, knihovna. Nábytek je přizpůsoben antropometrickým požadavkům, je zdravotně 

nezávadný a bezpečný. Třídy disponují dostatečným množstvím podnětných hraček, 

rozmanitých didaktických pomůcek a kreativního materiálu, který je umístěn v dosahu dětí.  

Interiéry jsou vyzdobeny vkusnými dětskými motivy utvářejícími vhodné estetické prostředí 

pro děti. Na výzdobě školy se podílejí děti svými výtvory umístěnými v šatnách tříd, 

společných prostorách budovy a na oplocení školy. Třídy jsou vybaveny ionizátory vzduchu. 

Děti využívají mimo jiné interaktivní pomůcky Magicbox, tablety, počítač. 

Mateřská škola má svá stravovací zařízení (školní jídelny, vývařovny, výdejny). 

Všechny budovy školy mají svou prostornou zahradu s novými herními prvky splňujícími 

bezpečnostní předpisy a umožňující dětem spontánní pohybové aktivity. Zahrady mají členitý 

terén pro celoroční aktivity (sprchování, hry s vodou, bobování, jízda na odrážedlech, 

koloběžkách apod.) Každá zahrada má několik pískovišť, pítka a posezení pro děti. 

Všechny prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných 

předpisů. 

 

Plán na další období: 

 dovybavení počítači  

  hřiště na zahradě Fialky 

 Oprava mlhoviště Duha 

 

3.2 Životospráva 

 

Životospráva se odvíjí od pravidelného rytmu a řádu, který lze přizpůsobit potřebám 

dětí, rodičů a životu v mateřské škole. Stravování probíhá dle zásad zdravé výživy a projektu 

Zdravá abeceda a Zdravá školní jídelna. Pitný režim je denně zajišťován po celou dobu 

pobytu dětí v MŠ, ve všech třídách formou samoobslužných nádob na vodu, na zahradách 

formou sebeobslužných pítek. Při svačinách se děti obsluhují samy s možností volby pečiva, 

zeleniny, ovoce a pomazánky či přílohy k bílému jogurtu. Do jídla zásadně děti nenutíme. 

Každý den chodíme s dětmi dopoledne ven. Denní pobyt venku je přizpůsobován 

ročnímu období a kvalitě ovzduší. 

Interiéry a zahrady dávají dětem možnost volně se pohybovat a rozvíjet. 

Každý den po obědě jdou všechny děti odpočívat na lehátko, poslechnou si pohádku a 

relaxují. Dětem s nižší potřebou spánku jsou nabízeny klidové aktivity s respektováním 

dohodnutých pravidel. 
 

Plán na další období: 

 Zavedení projektu Zdravá školní jídelna od září 2018 
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3.3 Psychosociální podmínky 

 

Děti mají během dne dostatek volnosti a zároveň jsou vedeny k respektování 

základních pravidel ve skupině. Pravidla si vytvoří společně s učitelkou ve třídě.(pravidla jsou 

jednotná na celé pracovišti dané MŠ) 

Při všech aktivitách jsou respektovány individuální potřeby dětí - potřeba odpočinku, 

pití, jídla, spánku, pohybu a hygieny. 

Samozřejmostí je bezpečnost, spokojenost a jistota. 

Každé dítě v naší mateřské škole má rovnocenné postavení a je pro nás velmi 

důležité. Vytváříme společenství dětí, ve kterém spolu žijí děti zdravé i handicapované. 

Nově příchozí děti mají možnost se postupně začlenit v rámci tzv. zvykacího období 

dle svých potřeb do života ve skupině.(máme vypracovaný Adaptační plán, který je přílohou 

ŠVP) 
Denně probíhá zdravotně preventivní cvičení s různým zaměřením, připojujeme cviky 

proti ploché noze a na správné držení těla, nezapomínáme na relaxaci. 

3.4 Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

Máme vypracovány vnitřní směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, 

k výuce plavání, k pobytům dětí na výletech, škole v přírodě. Na začátku každého školního 

roku podepisují rodiče prohlášení o zdravotním stavu dítěte, souhlas s účastí dětí na akcích 

mimo areálu MŠ. Je plně respektována směrnice GDPR. K zahradám MŠ jsou vypracovány 

vnitřní provozní řády a pracoviště Fialka má také provozní řád keramické dílny. 
Každé 2 roky probíhá školení bezpečnosti práce a požární ochrany všech zaměstnanců 

školy, kde jsou připojeny kurzy první pomoci. 
 

Plán na další období: 

 Prosadit u zřizovatele projekt na podporu bezpečnosti MŠ 

3.5 Organizace 

  

Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí. V mateřské škole je zaveden denní 

řád, který zároveň umožňuje reagovat na potřeby dětí. 

Denně zařazujeme pohybové aktivity. Pedagogové se věnují dětem a jejích vzdělávání. 

Děti mají dostatek prostoru pro hru. Poměr spontánních a řízených činností v denním 

programu je vyvážený. Děti se mohou uchýlit do relaxačního koutku a nemusí se účastnit 

společných činností za dodržení společných pravidel. Dále společná pravidla uplatňujeme při 

rutinních činnostech (hygiena, používání WC – soukromí, stolování, převlékání, pohyb po 

třídě apod.) 

Spojování tříd je obvyklé ráno maximálně do 7:30 hodin a odpoledne nejdříve od 

15:30 hodin. Rodiče jsou seznamováni s činnostmi ve třídách formou informačních nástěnek 

v šatnách. 

 

Plán na další období: 

 Postupně zavádět informovanost rodičů prostřednictvím emailů a zapojovat je do 

činností a plánování 
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3.6 Řízení mateřské školy a organizace 

 

Mateřská škola je příspěvkové organizace, skládající se ze čtyř dislokovaných 

pracovišť. V čele příspěvkové organizace stojí ředitelka- statutární zástupce. Ve vedení 

jednotlivých pracovišť jsou 4 zástupkyně ředitelky, které zodpovídají za chod pracovišť, 

vedou kolektivy zaměstnanců jednotlivých škol, dále 1 vedoucí ŠJ pro pracoviště Duha, 

Sluníčko, Opuková a 1 vedoucí pro pracoviště Fialku, které zodpovídají za chod kuchyní a 

školních jídelen. Povinnosti všech pracovníků jsou přesně vymezené v popisech pracovních 

pozic. Ředitelka deleguje a kontroluje další úkoly na vedoucí tým zaměstnanců. Tým vedení 

dále tvoří finanční manažerka a personalistka/asistentka v jedné osobě. Plánování mateřské 

školy je funkční, opírá se o zpětné vazby a kontrolní systém. Každý měsíc se pravidelně 

konají rady vedení, kde plánujeme, řešíme, hodnotíme a spolupracujeme. Tato setkání jsou 

v tak velkém komplexu nezbytností. Pedagogické pracovnice vzájemně spolupracují mezi 

sebou. Vytváříme podmínky pro další vzdělávání a profesní růst zaměstnanců. Vytváříme 

příjemné ovzduší se vzájemnou tolerancí. Školní vzdělávací program je realizován ve 

spolupráci se všemi 4 pracovišti MŠ. Spolupracujeme při řešení individuálních výchovných a 

vzdělávacích problémů. Pedagogové jsou odborníky v oblasti předškolního vzdělávání, 

dle potřeb dítěte a se souhlasem zákonného zástupce se obrací na specialisty (PPP, SPC, 

pediatr, logoped, psychiatr apod.). Na vyžádání zákonného zástupce jsou pedagogové 

kompetentní poskytnout radu. 

Velmi dobrou spolupráci máme se zřizovatelem a díky jeho podpoře MŠ jenom 

vzkvétá. 

 

Plán na další období: 

 

 E-manažerské vzdělávání pro týmu vedoucích pracovníků  

3.7 Personální a pedagogické zajištění 

 

Všichni pedagogové mají odbornou pedagogickou způsobilost tj. část učitelek má 

vysokoškolské vzdělání - magistr, další učitelky mají vysokoškolské vzdělání – bakalář a 

střední pedagogickou školu, některé učitelky si dokončují pedagogické vzdělání, asistenti 

pedagoga mají vysokoškolské vzdělání - bakalář, střední odborné vzdělání nebo kurzy 

asistenta pedagoga. V rámci Operačního programu MŠMT se nám podařilo zařadit do našeho 

týmu speciálního pedagoga, který provádí individuální speciální péči na všech naších 

pracovištích, zaměřuje se na podporu a rozvoj komunikace spolu s logopedickými 

asistentkami. V našem kolektivu pracuje s dětmi i rehabilitační sestra. Ve speciálních třídách 

působí speciální pedagogové. Kvalita personálu se odráží na kvalitě práce a uznání u rodičů i 

odborné a laické veřejnosti. Služby pedagogů na třídách jsou zajištěny tak, aby byla vždy a při 

všech aktivitách poskytnuta dětem nejlepší pedagogická péče. Vzdělávání pedagogů je 

podporováno vedením školy a probíhá formou samostudia a účastí na dalším vzdělávání 

pedagogických pracovníků (akreditované kurzy a semináře). Nynější celkový počet 

zaměstnanců je 52, z toho 26 pedagogů a 11 asistentů pedagoga. 

 

Plán na další období: 

 

 zapojení školy do 2.výzvy OP VVV s projektem Speciální pedagog 

 zabezpečit cílené a kvalitní další vzdělávání pro všechny zaměstnance  
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3.8 Spoluúčast rodičů 

Velmi podporujeme spolupráci s rodiči na základě partnerství, důvěry a otevřenosti. 

Respektujeme soukromí rodiny. Formy spolupráce s rodiči rozlišujeme na pasivní 

spolupráci, jsou to zpravidla např.: 

 informační nástěnky a letáčky v šatnách 

 vývěsky před budovami 

 webové stránky 

 články v mediích 

 nabídka literatury a časopisů a aktivní spolupráci, např.: 

 akce školy 

 možnost vstupu do tříd kdykoliv 

 besídky 

 dílničky 

 oslavy 

 zahradní slavnosti 

 brigády 

 Edukačně stimulační skupiny dle zájmu rodičů 

 dny otevřených dveří 

 spolky rodičů 

 benefiční akce spolků 

 sponzorství 

 výstavy fotografií a výtvarných děl dětí 

 pasování předškoláků 

 přítomnost rodičů při adaptaci dítěte 

 akce Babí léto, Den sousedů, vítání občánků, Týden pro inkluzi aj. 

 

Plán na další období : 

      

     -   k prezentaci školy a akcím více využívat zasklené terasy 

3.9 Podmínky pro vzdělávání děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Podmínky pro vzdělávání dětí odpovídají individuálním potřebám jak potřebám 

věcným – pomůcky, tak v oblasti životosprávy – přizpůsobení stravy zvláště autistickým 

dětem, poskytování pohodového prostředí bez stresu, nátlaku či limitů, přizpůsobení se 

organizaci vzdělávání těmto dětem. V MŠ pracují speciální pedagožky, které jsou zárukou 

kvalitních přístupů k těmto dětem. 

Prioritou ve spolupráci s rodiči dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je vstřícnost, 

podpora, poradenství, pozitivní přístup a spolupráce, diskrétnost s respektováním soukromí a 

práva na vlastní názor a přesvědčení. 

Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními zabezpečujeme realizaci stanovených 

podpůrných opatření dle doporučení ze školského poradenského zařízení. Tyto děti jsou 

vzdělávány ve třídách zřízených dle § 16ods.2 školského zákona se sníženým počtem dětí 

nebo v běžných třídách formou individuální integrace. Přítomnost asistenta pedagoga je 

samozřejmostí. 

3.10 Podmínky pro vzdělávání dětí nadaných 

 

Podmínky pro vzdělávání musí vždy odpovídat individuálním vzdělávacím potřebám 
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dětí. Podle současné platné legislativy je na děti nadané pohlíženo jako na děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami, tzn., že k zajištění a naplnění adekvátních vzdělávacích potřeb 

potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Naše mateřská škola zajišťuje realizaci všech 

stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích 

potřeb dětí. 

Jsme velmi dobře vybaveni didaktickými pomůckami a vzdělávacími společenskými 

hrami (logické hry, hlavolamy), vzdělávací počítačové programy, knižní encyklopedie, atlasy, 

knihy zajímavostí ze světa kolem nás, z přírody. Pro hudebně nadané děti můžeme využít 

např. dětské rytmické nástroje, pohybově nadané děti mohou využívat rozmanité sportovní 

pomůcky, nářadí a náčiní, pro děti výtvarně nadané máme širokou nabídku výtvarného 

materiálu. 

 

Plán na další období: 

 nabídnout a podpořit účast rodičů na besedě s psychologem a dále každý rok 

 nákup PC + software na všechna pracoviště  

 

3.11 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let 
 
 Dětem mladším tří let je třeba přizpůsobit denní režim. Učitelky budou těmto dětem 

poskytovat mnohem víc emoční podpory, zohledňovat jejich základní fyziologické potřeby, 

pocit bezpečí, lásky, sounáležitosti a individuálního přístupu. Vzhledem k tomu, že děti od 

dvou do tří let potřebují bezpečné prostředí uspořádané dle jejich věkových specifik, MŠ se 

bude snažit  všechna kritéria prostředí a vybavení postupně naplňovat. Jedná se o úpravy 

technického rázu, materiální vybavení, bezpečné prostředí, přizpůsobení hygienických. a 

stravovacích podmínek. 
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IV. Organizace vzdělávání v naší MŠ 

4.1 Charakteristika jednotlivých pracovišť 

pracoviště Duha – ul. Laudova 1030 

 
 

 4 věkově heterogenní třídy (celková kapacita max. do 80 dětí) 

 z toho 2 speciální třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami pracují zde 

kvalifikované učitelky, speciální pedagožky 

 logopedické asistentky 

 ve speciálních třídách jsou asistenti pedagoga 

 

pracoviště Sluníčko – ul. Laudova 1031 

 
 

 4 věkově heterogenní třídy běžného typu (celková kapacita 104 dětí) 

 plně kvalifikovaní zkušení i začínající pedagogové a logopedická asistentka 

 speciální pedagog 
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pracoviště Opuková  – ul. Opuková 373 

 
 

 1 heterogenní třída - prostředí rodinného typu (celková kapacita je 20 dětí) 

s individuální integrací 

 zkušené učitelky a asistentka pedagoga 

 speciální pedagog 

 

pracoviště  Fialka – ul. Brunnerova 1011 

 
 

 2 třídy po 20 dětech s individuální integrací (2 třídy věkově smíšené) 

 2 speciální třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

 pracují zde kvalifikované učitelky, speciální pedagožky, logopedická asistentka 

 každá třída má asistentku pedagoga 

 rehabilitační cvičení zde vede zdravotní sestra 
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4.2 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

 

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá dle „Kritérií přijímání dětí 

k předškolnímu vzdělávání“ na daný školní rok. Kritéria pro přijímání dětí zveřejňuje 

ředitelka před zápisem na webu MŠ a na úřední desce před MŠ.  Děti jsou přijímány dle věku 

od nejstarších s přihlédnutím na trvalý pobyt dítěte ve spádovém školském  obvodu MČ Praha 

17. Do speciálních tříd jsou přijímány dle doporučení podpůrných opatření z PPP a SPC.  Při 

zařazování dětí do tříd ředitelka respektuje přání zákonných zástupců dle kapacitních 

možností a zohledňuje sourozenecké, kamarádské vztahy a individuální potřeby dětí. 

 

Individuální vzdělávání  

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v 

odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně 

vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení 

učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit 

povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o 

individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k 

předškolnímu vzdělávání. 

 

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat: 

 jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v pří-

padě cizince místo pobytu dítěte, 

 uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, 

 důvody pro individuální vzdělávání dítěte. 

 

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých 

oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Ředitelka 

školy stanoví termíny ověření vždy na poslední týden v listopadu a náhradní termíny na druhý 

týden v prosinci. Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo 

prostřednictvím webu MŠ. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je 

povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k 

předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce 

dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti 

rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá 

odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně 

individuálně vzdělávat.  

4.3 Činnosti na třídách 

 

Složení všech 13 tříd MŠ je heterogenní (smíšené) - ve třídách jsou zařazeny děti od 3 

do 7 let, umožňujeme tímto podporovat sounáležitost, vzájemnou pomoc, toleranci, rodinné 

vztahy a jiné prosociální vlastnosti. Ve speciálních třídách se věnujeme skupinové integraci 

dětí s různými speciálními vzdělávacími potřebami, dále v běžných třídách probíhá 

individuální integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí cizinců. 

Provozní doba MŠ je většinou od 6.30 do 17.00 hodin. Od 6.30 do maximálně 7.30 je 

provoz v jedné třídě MŠ, po této době se děti rozcházejí do svých tříd. Odpoledne nejdříve od 

15:30 hod. se opět děti soustřeďují do jedné třídy se závěrečným provozem. Na jednotlivých 

pracovištích se tyto časy mohou nepatrně lišit. 
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Během dne v MŠ probíhají činnosti jak spontánní tak řízené, a to úměrně věku a 

okolnostem. Učení probíhá hravou formou a prožitkem, vlastní zkušeností nenásilnou formou. 

V době odpočinku děti vyslechnou pohádku a dále usínají či relaxují. Následně probíhají 

náhradní činnosti pro děti, které neusnou - hyperaktivní a s nižší potřebou spánku. Jedná se o 

individuální činnosti, ve speciálních třídách o speciálně pedagogické činnosti, v běžných 

třídách o zájmové činnosti či klidnější činnosti a samostatné hry v hracích koutcích. Každá 

třída má daná pravidla, která je třeba dodržovat, aby nedocházelo k rušení ostatních dětí. 

Každé pracoviště si sestavuje vlastní roční plán. Roční plány obsahují plán schůzek 

s rodiči, plán porad, plán vzdělávání, plán spolupráce se ZŠ aj., plán akcí na školní rok, 

pracovní dobu zaměstnanců. 

 

Díky erudovanosti našich pedagogů a bohaté nabídce aktivit během dne, která 

maximálně rozvíjí talenty i nadání, nezařazujeme do výchovně vzdělávací práce žádné 

kroužky od cizích agentur. 

 

Ke standardům naší mateřské školy např. patří: 

- jógová cvičení 

- hrátky s angličtinou 

- tvoření z keramické hlíny 

- canisterapie 

- kondiční ježdění na konících (Fialka) 

- Metoda dobrého startu 

- Edukačně stimulační programy (Duha) 

- výlety 

- divadelní představení 

- kreativní dílničky 

- besedy na různá témata 

- preventivní vzdělávací programy 

- preventivní screening zraku, dentální hygiena 

- oslavy 

- lidové zvyky 

- společné akce všech našich pracovišť 

- škola v přírodě 

- sportování 

- Workshopy – na téma práce s cizinci 

Všechny tyto aktivity jsou dostupné všem dětem bez rozdílu věku, pohlaví, etnika, 

handicapu, náboženství. 
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4.4 Jak to u nás chodí 

 

6:30 – 9:45 scházení dětí, ranní hra dle volby a přání dětí, didakticky zacílené činnosti, 

záměrné i spontánní učení ve skupinkách i individuálně, jazykové chvilky, smyslové hry, 

ranní cvičení, komunitní kruh, hygiena, přesnídávka; 

9:45  –  11:45 pobyt venku; 

11:45 – 12:30 příprava na oběd, oběd; 

12:30 - 14:00 spánek a odpočinek dětí, individuální péče, klidné aktivity pro děti s nižší 

potřebou spánku, příprava na školu 

14:00 - 17:00 odpolední svačina, spontánní aktivity dle zájmu dětí, pokračování didakticky 

cílených činností, v letním období pobyt dětí na školní zahradě, postupný odchod z MŠ.  
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 V. Charakteristika ŠVP 
 

Školní vzdělávací program byl zpracován v průběhu jara 2015 a aktualizován 2017 dle 

nového RVP. Na současné podobě se podílely všechny vedoucí pracovišť a nová podoba vyšla 

z evaluací i vlastního hodnocení z uplynulých let. Integrované bloky jsou již opatřeny 

motivačními tématy vycházejícími z kompetencí Rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání. Využity byly dílčí cíle vzdělávacích oblastí a zkušenosti z práce na 

třídních vzdělávacích programech z minulých období. 

Naším hlavním záměrem je umožňovat dětem získávat základní životní zkušenosti v 

přirozeném bezpečném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy, vzdělávání založené na 

principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Dále chceme rozvíjet a podporovat 

samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí a to vše v inkluzivním prostředí. 

 

Okruhy výchovně vzdělávací práce: 

5.1 Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku, příprava dětí pro život  

5.2 Prevence specifických poruch učení 

5.3 Sociální a multikulturní program 

5.4 Výchova a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

5.5 Výchova a vzdělávání dětí mimořádně nadaných 

5.6 Výchova a vzdělávání dětí od dvou do tří let-  Naplňování potřeb 

 
 

Ad. 5.1 Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku, příprava dětí pro život 
 

Posláním naší mateřské školy je úsilí o přirozený rozvoj dětí předškolního věku, 

s respektem všech jejich individuálních zvláštností. Chceme, aby se děti v naší  mateřské 

škole cítily v bezpečí, aby byly obklopeny vstřícným a empatickým prostředím, dávajícím 

lásku, spokojenost a jistotu. A z tohoto vychází naše konání a práce s dětmi, potažmo i s rodiči 

a veřejností. Těžištěm naší práce s dětmi je rozvoj tvořivosti, samostatnosti a schopnosti 

komunikace ve všech činnostech prostupujících celým dnem. Velmi přínosné je využití a 

zavedení prvků programu „Škola podporující zdraví“ zaměřeného na pohodu prostředí, zdravé 

učení a otevřené partnerství (viz. Projekt na podporu zdraví a Projekt Zdravá abeceda). 

 

 

Ad. 5.2 Prevence specifických poruch učení a chování 
 

Celé tři roky, kdy dítě MŠ navštěvuje, se učí dovednosti, vědomosti a návyky, které lze 

a bude nutné uplatňovat a dál rozvíjet v ZŠ. Děti se v MŠ na přechod do ZŠ intenzivněji 

připravují v posledním roce docházky. K tomu využíváme nejrůznější programy zaměřené na 

tuto problematiku. Každá učitelka má možnost se v této oblasti vzdělávat a nezbytností je 

spolupráce se ZŠ a odborníky. Velmi důležitá je prevence specifických poruch učení, a proto 

jako primární prevenci ji provádíme právě v naší MŠ. Některé projevy, které mohou být 

rizikovými faktory, je možné odhalovat již v předškolním věku. Cílená prevence znamená 

dělat s dítětem přiměřené aktivity k  jeho celkovému výchovně-vzdělávacímu rozvoji, 
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odpovídající fyzickému věku a individuálním zvláštnostem. Důležitá je hravá forma a 

přitažlivá motivace. Máme na zřeteli principy soustavnosti, trvalosti, přiměřenosti, 

postupnosti, emocionálnosti a jednotnosti ve výchovném působení. Pracujeme v prostředí 

plné pohody, klidu, nezapomínáme na povzbuzení a pochvalu. Na základě pozorování je třeba 

zjistit, ve kterých oblastech je vývoj dítěte opožděn a na základě diagnostiky vypracovat 

stimulační program zaměřený na odstranění vývojových opoždění. Výzkumy potvrzují, že 

čím dříve na dítě cíleně působíme, tím vyšší je pravděpodobnost úspěchů (Metoda dobrého 

startu, Předcházíme poruchám učení, Reedukace grafomotoriky apod.). Zaměřujeme se také 

na vytváření předčtenářských a komunikačních dovedností, matematických představ, rozvoj 

smyslového vnímání, rozvoj fantazie a kreativity zavedením polytechnické výchovy. 

Nabízíme rodičům Edukačně stimulační skupiny tj práce s dítětem, jeho rodičem pod vedením 

učitelky. 

 

Ad. 5.3 Sociální a multikulturní program   
 

Příprava dětí pro život je u nás započata již v nejútlejším věku, do kterého spadá právě 

předškolní věk a pobyt v MŠ. Zkušenost dítěte ze života v sociální skupině mu dává 

předpoklad být úspěšný v dalším životě a komunikaci s okolím. Prioritou v této oblasti je 

právě tato zkušenost, kdy se dítě učí přizpůsobovat, komunikovat, spolupracovat, nachází své 

já, autonomii ve skupině, sebeuvědomění, sebepojetí a sebevědomí. To vše v naší škole dětem 

poskytujeme samozřejmě s respektem na jejich individuální potřeby. Pro tuto oblast edukace 

je velmi důležitý kontakt dětí s dětmi s postižením v rámci integrace směřující k inkluzi. 

Součástí multikulturní výchovy je poskytování kontaktu a spolupráce s národnostními 

menšinami s odlišnými kulturními zvyklostmi a samozřejmostí je přijímání a integrace dětí – 

cizinců. Tímto vedeme děti k chápání a respektování jiných kultur, vytváříme postoje vůči 

imigrantům a příslušníkům jiných národů a ras. V rámci spolupráce s Integračním centrem se 

snažíme vzdělávat pedagogy, seznamovat rodiče se vzděláváním dětí – cizinců. Zapojujeme 

se do projektu MČ „Jsme sousedé“, v rámci něhož pořádáme nejrůznější workshopy a 

společné akce. 
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Ad. 5.4 Výchova a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Dětem se speciálně vzdělávacími potřebami v naší MŠ poskytujeme intenzivní 

logopedickou péči o děti s vadami řeči a s narušenou komunikační schopností Zavádíme na 

každé třídě „logokoutky“ uzpůsobené k logopedické prevenci a podpoře řeči a logochvilky 

(pro mladší děti), povídání (pro předškolní děti) tj. každodenní krátké chvilky na uvolnění a 

rozcvičení mluvidel a rozvoj komunikace 

 

Speciální péči o děti s nerovnoměrným vývojem zajišťují speciální pedagožky a provádí: 

- diagnostiku, tvorbu individuálních vzdělávacích plánů (dále IVP) 

- spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP a SPC) 

- intenzivní přípravu dětí před vstupem do ZŠ, dle zájmu rodičů Edukativně stimulační 

skupiny 

- speciální programy a terapie (animoterapie, Metoda dobrého startu, grafomotorika, 

terapeutický pokoj, jóga pro děti, cvičení s prvky taiči, plavání) 

- individuální přístup na všech třídách  

 

Speciální péči o děti s autismem zajišťují speciální pedagožky a provádí: 

- strukturovanou a vizualizovanou výuku s individuálním přístupem 

- intenzivní spolupráci s NAUTIS 

- výrobu speciálních pomůcek 

- speciální programy a terapie (rekreační jízda na koni, relaxační pokoje, grafomotorika, 

muzikoterapie, keramika, plavání, canisterapie) 

- alternativní a augmentativní komunikaci (VOKS – výměnný obrázkový systém, 

piktogramy, znaková řeč, PC program Boardrmaker) 

 

Všechny přístupy a speciální metody jsou aplikovány a využívány dle individuálních 

potřeb dětí, každé dítě s postižením má vypracován IVP ve spolupráci s poradenským 

pracovištěm, za podpory všech členů pedagogického týmu a se souhlasem rodičů a ředitele 

školy. Dle stupně podpůrných opatření využíváme možnost zavedení funkce asistenta 

pedagoga. 
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Pravidla pro tvorbu, realizace a vyhodnocení pedagogické podpory a 

individuálního vzdělávacího plánu pro děti s podpůrným opatřením: 

 

Plán pedagogické podpory 1. stupně  

Má-li dítě obtíže při vzdělávání, naše škola zpracuje plán pedagogické podpory dítěte 

/PLPP/, který zahrnuje mj. popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb dítěte a podpůrná 

opatření prvního stupně; plán pedagogické podpory bude vyhodnocen nejpozději po třech 

měsících. Podkladem pro zpracování PLPP je ŠVP. 

 

Plán pedagogické podpory: 

- Je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte 

- Je součástí dokumentace 

- Může být upravován či doplňován dle potřeb dítěte 

PLPP obsahuje: 

 Identifikační údaje (dítěte, školy) 

 Důvod k přistoupení sestavení PLPP 

 Datum vyhotovení  

 Charakteristiku dítěte a jeho/její obtíží (silné, slabé stránky; popis obtíží; pedagogická, 

případně speciálně - pedagogická diagnostika s cílem stanovení úprav ve vzdělávání; 

aktuální zdravotní stav; další okolnosti ovlivňující nastavení podpory)  

 Stanovení cílů PLPP 

  Podpůrná opatření v MŠ 

  Metody a formy výuky 

 Organizace výuky (úpravy v organizaci výuky ve školní třídě, případně i mimo ni) 

 Hodnocení dítěte (jak hodnotíme, co úpravami hodnocení sledujeme) 

 Pomůcky (didaktické pomůcky, pracovní listy, ICT technika, atd.) 

 Požadavky na organizaci práce učitele/lů 

 Podpůrná opatření v rámci rodiny (forma a frekvence komunikace s rodinou) 

 Podpůrná opatření jiného druhu (respektování zdravotního stavu, zátěžových situací v 

rodině či v MŠ) 

 Vyhodnocení účinnosti PLPP 

 Doporučení k odbornému vyšetření 

 Údaje o pedagogických pracovnících podílejících se na vzdělávání dítěte 

 

Podpůrná opatření 2. - 5. stupně 

Nepostačuje-li poskytování podpůrných opatření prvního stupně k naplnění 

vzdělávacích potřeb dítěte, doporučí škola využití poradenské pomoci ŠPZ (Školské 

poradenské zařízení) za účelem posouzení jeho vzdělávacích potřeb. Podpůrná opatření 2. – 5. 

stupně (podpůrná opatření) jsou poskytovány na základě doporučení ŠPZ (PPP – Pedagogicko 

psychologická poradna; SPC – Speciálně pedagogické centrum) a s informovaným souhlasem 

zákonného zástupce dítěte.  
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IVP (individuální vzdělávací plán) se zpracovává na základě: 

 Doporučení ŠPZ (Školské poradenské zařízení – PPP, SPC) 

 Se souhlasem zákonného zástupce 

 

Pravidla IVP: 

 

 Je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte 

 Vychází ze ŠVP (Školního vzdělávacího programu MŠ LAUDOVA) 

 Je součástí dokumentace 

 Může být upravován či doplňován v průběhu celého školního roku dle potřeb dítěte 

 

IVP Obsahuje: 

 Údaje o skladbě druhů a stupňů PO (podpůrných opatření) poskytovaných 

v kombinaci s tímto plánem 

 Identifikační údaje 

 Údaje o pedagogických pracovnících podílejících se na vzdělávání žáka 

 Informace o: 

 - úpravách obsahu vzdělávání dítěte 

 - časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání 

 - úpravách metod a forem výuky i hodnocení dítěte 

 - případných úprav výstupů ze vzdělávání a hodnocení dítěte  

 

Realizace IVP: 

 V průběhu celého školního roku za doprovodu speciálních pedagogů, třídních učitelů, 

asistentů i ostatních odborných pracovníků 

 

Vyhodnocení IVP:  

 Škola ve spolupráci se školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem dítě-

te průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření. Nejméně jednou ročně 

probíhá vyhodnocení naplňování IVP ve spolupráci se ŠPZ (Školským poradenským 

zařízením) 

 

 

Ad. 5.5 Výchova a vzdělávání dětí mimořádně nadaných 

Podle školského zákona má být k dětem mimořádně nadaným přistupováno jako k 

dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Mimořádné nadání dítěte mohou rozpoznat 

jako první rodiče, později učitelka v mateřské škole, ale oficiálně ho musí diagnostikovat 

školské poradenské zařízení, tedy pedagogicko psychologická poradna. Dítě může projevovat 

nadání nejen v intelektové oblasti, ale také v oblasti tvořivosti či pohybové nebo sociální 
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oblasti. Často se nadání prezentuje jako akcelerovaný vývoj pouze v jedné oblasti a naproti 

tomu dochází k oslabení jiné z oblastí dětského vývoje (např. dítě s nadprůměrnými 

intelektovými schopnostmi má oslabenou oblast hrubé i jemné motoriky). 

Výchova a vzdělávání dětí mimořádně nadaných probíhají takovým způsobem, aby 

byl zajištěn všestranný rozvoj dětí. Tzn., aby byl stimulován jednak rozvoj individuálního 

potenciálu dítěte včetně různých druhů nadání a rovněž rozvoj případných oslabených oblastí 

dítěte. Naše mateřská škola zajišťuje realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro 

podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého 

stupně podpory 

 

 
 

 

Ad. 5.6 Výchova a vzdělávání dětí od dvou do tří let - Naplňování potřeb   

 

„Dítě s naplněnými potřebami je připraveno milovat a budovat svět, který mu 

umožňuje být šťastné“: 

 

U dětí od 2 let řízené vzdělání stojí na nejnižších potřebách. Proto začínáme u 

fyziologických potřeb, dále naplňujeme potřeby bezpečí, lásky, uznání a teprve potom 

vzděláváme. 

Hra je naší prioritou, je prostředkem k získávání nových vědomostí, dovedností a 

návyků, vytváření si postojů a získávání zkušeností. 

 

 

Fyziologické potřeby. 

- jídlo (nenutit, motivovat, samostatnost, sebeobsluha, volba, informace o jídle, krmení) 

- spánek a odpočinek (soukromá zóna, individuální potřeby spánku, alternativní formy 

odpočinku, klidové aktivity) 

-  pohyb (dostatečný a bezpečný prostor, pohybové hračky, pomůcky, zahrada, v útvaru 

chodí jen minimálně!) 

- vyměšování (soukromí, nechodit na toaletu společně, zajištění přebalení) 

- hygiena (správné vzory) 

- absence bolesti (citlivost k problémům dítěte ze strany učitelky) 

- sexuální potřeby (netrestat za zkoumání druhého pohlaví ani za masturbaci) 

 

Potřeba bezpečí: 
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- bezpečné prostředí (nábytek, nářadí, hračky) 

- bezpečná učitelka (přehledná, shoda verbální a neverbální komunikace, důvěra, 

empatie) 

- Pravidla v MŠ (společná pravidla) 

 

Potřeba lásky a náležení: 

- Oční kontakt (dívat se do očí, snížit se na úroveň dítěte) 

- úsměv (rád tě vidím) 

- soustředěná pozornost (naslouchat dítěti) 

- tělesný kontakt (dotek, pohlazení, pochování) 

- slovo (vlídnost, radost) 

- dárky (ne za odměnu, ale jako vyjádření radosti, máme se rádi) 

- kázeň (čin a důsledek, ne trest) 

 

Potřeba uznání: 

- Respektování druhými lidmi (vzájemné poznání, naslouchání a vyprávění) 

- Efektivní komunikace (neponižovat, nepovyšovat, oprávněné požadavky naplněny) 

- Absence trestů (místo trestu zařadit důsledek) 

 

Potřeba sebeaktualizace a sebeuskutečnění 

- pozitivní vzory (vliv na kvalitu výchovy a vzdělání) 

 

 

Pracovnice naší mateřské školy jsou oporou pro rodiče, záleží jim na vzájemné 

důvěře a snaží se být nápomocny při řešení problémů. 

Jsme institucí spolupracující s veřejností, nemáme zájem se podbízet, ale konat 

v zájmu dítěte, hájit jejich práva a prosazovat dobré jméno a povyšovat předškolní 

vzdělání na úroveň dalších navazujících školských zařízení. 
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VI. Obsah vzdělávání 
 

Vzdělávací obsah vychází z přirozenosti vývoje dítěte, integrované bloky jsme 

rozpracovali podle svých podmínek, specifik, zaměření a možností tak, aby zahrnovaly všech 

5 oblastí předškolního vzdělávání (viz RVP PV), tyto oblasti prolínají a odráží se v edukaci 

všemi směry. Každé pracoviště má roční plán, který obsahuje všechny potřebné přílohy. Ve 

třídních vzdělávacích plánech si učitelky rozpracují témata s časovým horizontem dle specifik 

tříd. Podle analýzy tříd a speciálních potřeb dětí zvolí učitelky potřebné cíle, metody, 

prostředky a formy vzdělávání. Integrované bloky se prolínají a reagují na aktuální situace a 

potřeby dětí. Učitelky témata volí a plánují dle období či situace, ve které je lze realizovat. 

 

Pomocí našeho ŠVP směřujeme ke klíčovým kompetencím: 

- Kompetence k učení 

- Kompetence k řešení problémů 

- Kompetence komunikativní 

- Kompetence sociální a personální 

- Kompetence činnostní a občanské 

 

Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání 

 „Hrajeme si, zpíváme a máme se rádi“ 

INTEGROVANÉ BLOKY:    

I. Dneska bude hezký den, dneska si to užijem 

II. Vydám se já do světa, nejsem žádný popleta 

III. Každý kdo je kamarád, ten si se mnou hraje rád   

IV. Všechno to, co chceme znát, školička nám může dát 
V. Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je nám prima 
VI. I když nejsem jako ty, nedělám s tím drahoty 

VII. Když jsem zdravý, tak mě všechno baví 

 

l. Dneska bude hezký den, dneska si to užijem 

 
 

(tradice v MŠ, narozeniny, Halloween, Mikuláš, Vánoce, Velikonoce, Svátek matek, pasování 

předškoláků, Mezinárodní den dětí aj.) 
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Co u dítěte podporujeme: 

 rozvoj a užívání všech smyslů 

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

prožitky vyjádřit 

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

 rozvoj společenského i estetického vkusu 

 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kul-

tuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a 

projevovat 

 poznávání jiných kultur 

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

vztahu k němu 

K čemu u dítěte směřujeme: 

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

(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

 je schopno chápat, že lidé jsou různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a je-

dinečnostem 

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

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

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

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

 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 

Vzdělávací nabídka 

 Pohybové aktivity (řízené i spontánní hry během celého dne), přirozená cvičení, 

zdravotně zaměřené činnosti, sportování na zahradě, aktivní a pasivní relaxace, 

jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti stolování, oblékání, úklidu, 

úpravy prostředí 

 Smyslové hry, didaktické hry, artikulační cvičení, vyprávění pohádek, zážitků, 

četba na pokračování, poslech pohádek, práce s knihou, poslech relaxační hudby, 

relaxačních pohádek, seznamování s relaxačním pokojem a jeho nabídkou, never-

bální vyjadřování, spontánní hry, námětové hry, manipulační hry, relaxační prožit-

kový pobyt v relaxačním pokoji. 

 Interaktivní hry ve dvojici, práce s loutkou, výroba dárků, hry s humorem, spole-

čenské hry, námětové hry, modelové situace, vycházky 

 Oslava Halloweenu, Velikonoc, Vánoc, Svátku matek, Svátku dětí, Masopustu, 

Rej čarodějnic 
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 Malba, kresba, hudebně pohybové hry, písně a říkadla, prožitkové hry, tvořivé díl-

ny s přírodninami, hry v přírodě, společná setkání s rodiči 

 Hudební, výtvarné a pracovní činnosti 

 Lidové zvyky a obyčeje, pranostiky 

 Pokusy a experimenty 

 Vycházky a pozorování blízkého okolí, výlety do přírody, práce s didaktickými 

pomůckami 

 Poslech literárních textů, prohlížení časopisů, encyklopedií 

 Vzdělávací aktivity s využitím multimédií (Magic box, PC, tablet) 

 Nácvik na „Vítání občánků“ 

 Zahradní slavnosti – slavnosti zaměřené na rozloučení se školáky 

 

ll. Vydám se já do světa, nejsem žádný popleta 

 

(doprava, ekologie, planeta Země, bezpečnost, záchranáři, policie, hasiči, práce, profese) 

 

Co u dítěte podporujeme“ 

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

pohody i pohody prostředí 

 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 
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 osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro nava-

zování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 

 rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, 

rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a 

aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny 

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

lidmi, společností, planetou Zemí 

 pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlep-

šovat, ale také poškozovat a ničit 

K čemu u dítěte směřujeme: 

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

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

ve kterém žije 

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

dokáže mezi nimi volit 

 problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a 

omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; 

hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom 

dosavadních zkušeností, fantazii a představivost 

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

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

 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 

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

 

Vzdělávací nabídka 

 Pohybové aktivity (řízené i spontánní hry během celého dne), přirozená cvičení, 

zdravotně zaměřené činnosti, sportování na zahradě, dopravní hry, aktivní a pa-

sivní relaxace, jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hy-

gieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod., canisterapie, jízda na 

koni, vycházky do okolí 

 Smyslové hry, didaktické hry, artikulační cvičení, vyprávění pohádek, zážitků, 

četba na pokračování, poslech pohádek, práce s knihou, poslech relaxační hudby, 

relaxačních pohádek, seznamování s relaxačním pokojem a jeho nabídkou, never-

bální vyjadřování, spontánní hry, námětové hry na profese, manipulační hry, rela-

xační prožitkový pobyt v relaxačním pokoji. 

 Interaktivní hry ve dvojici, práce s loutkou, výroba dárků, hry s humorem, spole-

čenské hry, námětové hry, modelové situace, vycházky 

 Malba, kresba, hudebně pohybové hry, písně a říkadla s dopravní ekologickou te-

matikou, prožitkové hry, tvořivé dílny s přírodninami, hry v přírodě, společné se-

tkání s rodiči 
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 Hudební, výtvarné a pracovní činnosti 

 Pokusy a experimenty 

 Činnosti dle ekologického projektu - seznamování s podzimní přírodou, třídění 

odpadu, vycházky a pozorování blízkého okolí, výlety do přírody, sběr papíru, 

práce s didaktickými pomůckami 

 Poslech literárních textů, prohlížení časopisů, encyklopedií 

 Vzdělávací aktivity s využitím multimédií (Magic box, PC, tablet) 

 Návštěva hasičské zbrojnice, dopravního hřiště 

 Preventivní výchovné programy 

 Programy k vesmíru, zeměkouli (návštěva hvězdárny, pojízdné planetárium) 

 

 

III. Každý, kdo je kamarád, ten si se mnou hraje rád 

 

 

(hra, adaptace v MŠ, pravidla v MŠ, orientace v MŠ a okolí) 

Co u dítěte podporujeme: 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

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

  získání relativní citové samostatnosti 

 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

 učit se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvinout úsilí, soustředit se na činnost a 

záměrně si zapamatovat; při zadané práci dokončit, co započalo; dovede postupo-

vat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům 
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K čemu u dítěte směřujeme: 

 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 si-

tuaci ovlivnit 

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

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

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

mlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návy-

ky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, při-

jímat a uzavírat kompromisy 

 spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné po-

vinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim 

 spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smysl a 

chápe potřebu je zachovávat 

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

 řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostat-

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

Vzdělávací nabídka 

 Pohybové aktivity (řízené i spontánní hry během celého dne), přirozená cvičení, 

zdravotně zaměřené činnosti, sportování na zahradě, aktivní a pasivní relaxace, 

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

oblékání, úklidu, úpravy prostředí, orientace v prostředí 

 Smyslové hry, didaktické hry, artikulační cvičení, vyprávění pohádek, zážitků, 

četba na pokračování, poslech pohádek, práce s knihou, poslech relaxační hudby, 

relaxačních pohádek, seznamování s relaxačním pokojem a jeho nabídkou, never-

bální vyjadřování, spontánní hry, námětové hry, manipulační hry, relaxační prožit-

kový pobyt v relaxačním pokoji. 

 Interaktivní hry ve dvojici, práce s loutkou, hry s humorem, společenské hry, so-

ciohry, námětové hry, modelové situace, vycházky za určitým cílem do okolí MŠ 

 Malba, kresba, hudebně pohybové hry, písně a říkadla 

 Prožitkové hry, hry v přírodě, společné setkávání s rodiči při adaptaci dítěte 

 Hudební, výtvarné a pracovní činnosti 

 Pravidelná logopedická prevence na úrovni všech tříd 

 Práce s didaktickými pomůckami 

 Poslech literárních textů, prohlížení časopisů, encyklopedií 
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IV. Všechno to, co chceme znát, školička nám může dát 

 

 (příprava na ZŠ, předčtenářské dovednosti,  předmatematické představy, polytechnická 

výchova, hrátky s angličtinou, logopedická prevence) 

 

Co u dítěte podporujeme: 

 uvědomění si vlastního těla 

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

apod.) 

 vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a roz-

voj zájmu o učení 

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

zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvar-

né, hudební, pohybové, dramatické) 

 osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abece-

da, čísla) 

 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného 

projevu 

 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

 poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přiroze-

ného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komu-

nikace obvyklým v tomto prostředí 

 osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností 

v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítě-

te před jeho nebezpečnými vlivy 
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 získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení 

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

 

K čemu u dítěte směřujeme: 

 

 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 

 při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i 

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

využívá je v dalších situacích 

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

elementární matematické souvislosti 

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

snahu 

  ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

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

kaci s okolím 

 napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve 

svém okolí 

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

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

přizpůsobovat se daným okolnostem 

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

také odpovídá 

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

odpovědně; váží si práce i úsilí druhých 

Vzdělávací nabídka 

 Pohybové hry – lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti, sezónní činnosti, 

manipulace s předměty, nástroji, aj., hudebně pohybové hry a činnosti, pohybové 

hry, relaxační a odpočinkové činnosti (terapeutický pokoj), canisterapie, jízda na 

koni 

 Smyslové hry, didaktické hry, gymnastika mluvidel a jazyka, artikulační cvičení, 

rytmizace říkadel a jednoduchých písní, sluchová cvičení (rozlišení zvuků okolo 

nás), dechová cvičení, poslech a následná reprodukce pohádky, četba knížek, po-

slech relaxační hudby, pozorování přírodních jevů v okolí MŠ, spontánní hra, volné 

hry, tematicky kreslit na základě citových podnětů, vztahů, prožitků, podílení se na 

výzdobě tříd a prostor školy, výroba dárků pro školáky 

 Interaktivní hry – hry a stavby z různých materiálů, společenské hry, znát jméno 

své a svých kamarádů 

 Návštěva divadelních a hudebních představení, výstavy, hry a praktické činnosti 
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 Poznávat písmenka a číslice (zápis do školy) 

 Hudební, výtvarné a pracovní činnosti 

 Pravidelná logopedická prevence na úrovni všech tříd 

 Pokusy a experimenty, práce s didaktickými pomůckami v  environmentální oblasti 

 Poslech literárních textů, prohlížení časopisů, encyklopedií v rámci projektu Celé 

Česko čte dětem 

 Návštěva knihovny KS Průhon, Břevnov, Praha 5 

 Výstavky knih v MŠ 

 Hrátky s angličtinou při činnostech v MŠ 

 Vzdělávací aktivity s využitím multimédií (Magic box, PC, tablet) 

 

V. Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je nám prima 

 

 

 

(proměny přírody, fauna, flóra, počasí, environmentální činnosti) 

 

Co u dítěte podporujeme: 

 rozvoj a užívání všech smyslů 

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

 rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně 

názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a 
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pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a 

kultivace představivosti a fantazie 

 rozvoj kooperativních dovedností 

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

prostředí, v němž dítě žije 

 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém 

prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

K čemu u dítěte směřujeme: 

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

užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

 řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostat-

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

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

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

smysluplný dialog 

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

 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 

 

Vzdělávací nabídka 

 Pohybové hry, přirozená cvičení, zdravotně zaměřené činnosti, sportování na za-

hradě, relaxační cvičení, relaxace v terapeutickém pokoji, sebeobslužné činnosti, 

canisterapie, vycházka do lesoparku, jízda na koloběžce, odrážedle 

 Smyslové hry, didaktické hry, artikulační cvičení, vyprávění pohádek, zážitků, 

četba na pokračování, poslech pohádek s přírodní tematikou, relaxační hudby, 

práce s knihou o fauně a flóře, neverbální vyjadřování, spontánní hry, námětové 

hry, manipulační hry 

 Interaktivní hry ve dvojici, práce s loutkou, hry s humorem, námětové hry, mode-

lové situace, vycházky, krmení ptáků, péče o faunu a flóru 

 Malba, kresba, hudebně pohybové hry, písně a říkadla s přírodní tematikou, pro-

žitkové hry, tvořivé dílny, hry v přírodě 

 Den země, seznamování s živou a neživou přírodou, třídění odpadu, vycházky – 

pozorování blízkého okolí, výlet do přírody, sběr papíru, ekologicky motivované 

aktivity, brigády s rodiči, vítání jara 

 Hudební, výtvarné a pracovní činnosti 

 Pokusy a experimenty 

 Činnosti dle ekologického projektu - třídění odpadu, vycházky a pozorování blíz-

kého okolí, výlet do přírody, sběr papíru, práce s didaktickými pomůckami v  en-

vironmentální oblasti 
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 Poslech literárních textů, prohlížení časopisů, encyklopedií s přírodní tematikou 

 Vzdělávací aktivity s využitím multimédií (Magic box, PC, tablet) 

 Otužování vodou a vzduchem, slunění 

 

VI. I když nejsem jako ty, nedělám s tím drahoty 

 

 

(individuální speciální péče, canisterapie, relaxační ježdění na koních, plavání, 

relaxační koutky, práce s PC, logo hrátky, práce s cizinci, práce s nadanými dětmi) 

 

Co u dítěte podporujeme: 

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné 

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

ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 

 vytváření základů pro práci s informacemi 

 získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 

 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, na-

slouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního 

projevu, vyjadřování 

 vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, při-

způsobivosti apod.) 

 vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 

 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 
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K čemu u dítěte směřujeme: 

 získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení 

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

snahu 

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

funkci 

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

elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku 

 dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, 

rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhos-

tejnost 

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

všichni lidé mají stejnou hodnotu 

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

 

Vzdělávací nabídka 

 Pohybové hry, přirozený pohyb, zdravotně zaměřené činnosti, sportovně soutěživé 

hry na zahradě 

 koupání a otužování, dopravní hry, relaxační cvičení, relaxace v terapeutickém po-

koji 

 sebeobslužné činnosti 

 canisterapie, jízda na koni, muzikoterapie, jóga  

 Vycházka do lesoparku, tématické vycházky s pozorováním, pohybově relaxační 

cvičení se zdravotnicí 

 Smyslové hry, didaktické hry, artikulační cvičení, vyprávění pohádek, zážitků, čet-

ba na pokračování, poslech pohádek, relaxační hudby, práce s textem, neverbální 

vyjadřování, spontánní hry, námětové hry, manipulační hry. 

 Interaktivní hry ve dvojici, práce s loutkou, dramatická cvičení, výroba dárků Ja-

poncům, hry s humorem, námětové hry, modelové situace, vycházky, aktivity pod-

porující sbližování dětí s handicapem, s jinakostí 

 Malba, kresba postavy, pohybové a soutěživé hry, divadla, písně a říkadla, prožit-

kové hry, keramické dílny, hry v přírodě, společné setkání s rodiči a prarodiči. 

 Setkání s rodiči a kamarády, výtvarné činnosti, dramatizace pohádek -  vytváření 

vzájemné důvěry, rozvoj vztahů ve dvojici a ve skupině, rozvoj skupinové citlivosti. 

 Vycházky – pozorování blízkého okolí, výlet do přírody, otužování, výstava prací a 

fotografií 

 Hudební, výtvarné a pracovní činnosti 

 Pravidelná logopedická prevence na úrovni všech tříd 
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 Pokusy a experimenty a hry s vodou 

 Poslech literárních textů, prohlížení časopisů, encyklopedií   

 Vzdělávací aktivity s využitím multimédií (Magic box, PC, tablet) 

 

VII.Když jsem zdravý, tak mě všechno baví 

 

 

 (moje tělo, smysly, plavání, škola v přírodě, zdravý životní styl, péče o zdraví, dentální 

hygiena, preventivní vyšetření očí apod.) 

 

Co u dítěte podporujeme: 

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního 

stylu 

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

vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 

 rozvoj schopnosti sebeovládání 

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

ské škole, v dětské herní skupině apod.) 

 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet 

se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vní-

mat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané 

 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 
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K čemu u dítěte směřujeme: 

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

hých 

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

  problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a 

omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; 

hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom 

dosavadních zkušeností, fantazii a představivost 

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

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

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

kaci s okolím 

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

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

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

něm podílí a že je může ovlivnit 

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

zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 

Vzdělávací nabídka 

 Projekt Zdravá abeceda 

 Pohybové aktivity (řízené i spontánní hry během celého dne), přirozená cvičení, 

zdravotně zaměřené činnosti, sportování na zahradě, aktivní a pasivní relaxace 

 Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, 

oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.,  

 canisterapie, jízda na koni, vycházky do okolí, cvičení s prvky taiči, dětská jóga 

 Smyslové hry, didaktické hry, artikulační cvičení, vyprávění pohádek, zážitků, 

četba na pokračování, poslech pohádek, práce s knihou, poslech relaxační hudby, 

relaxačních pohádek, seznamovat s relaxačním pokojem a jeho nabídkou, never-

bální vyjadřování, spontánní hry, námětové hry, manipulační hry, relaxační prožit-

kový pobyt v relaxačním pokoji. 

 Interaktivní hry ve dvojici, práce s loutkou, výroba dárků, hry s humorem, spole-

čenské hry, námětové hry, modelové situace, vycházky 

 Malba, kresba, hudebně pohybové hry, písně a říkadla se zdravotní tematikou 

 Prožitkové hry, tvořivé dílny, hry v přírodě, společné setkání s rodiči 

 Hudební, výtvarné a pracovní činnosti 

 Pravidelná logopedická prevence na úrovni všech tříd 

 Vycházky a pozorování blízkého okolí, výlet do přírody, 

 Práce s didaktickými pomůckami v oblasti prevence zdraví (dentální hygiena, 

preventivní vyšetření očí VIZUS) 



 

38 

 

 Plavání, škola v přírodě 

 Poslech literárních textů, prohlížení časopisů, encyklopedií o lidském těle 

 Vzdělávací aktivity s využitím multimédií (Magic box, PC, tablet) 

 

V návaznosti na ŠVP zpracovává učitelka Třídní vzdělávací program, který obsahuje: 

identifikační údaje třídy, jména učitelek a odpovědnosti, režim dne, společná pravidla, věcné 

podmínky třídy – specifika, vzdělávání dětí se SVP, vzdělávání dětí s odkladem školní 

docházky, vzdělávání dětí nadaných, spoluúčast rodičů - formy spolupráce, spolupráce 

s poradnami, spolupráce s dalšími subjekty, rutinní činnosti – společné postupy, zásobník 

básniček a písniček. Součástí TVP je týdenní plán, který učitelky tvoří společně a čerpají 

z ŠVP (integrované bloky), témata volí samostatně dle potřeby, situace a zájmu dětí. 

  

Pedagogové pracují také projektově a to dle společně zpracovaných projektů, které 

vznikaly během posledních deseti let. Zásobník projektů obsahuje: Projekt Zdravá abeceda, 

podpora předčtenářských dovedností, Rozvoj sociálních dovedností prostřednictvím 

četby knih s dětským hrdinou, Hrátky s angličtinou, Ekologická výchova, Dopravní 

výchova, Předmatematická gramotnost, Příprava dětí na povinnou školní docházku, 

Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora,. 

V rámci preventivních programů máme zpracovaný Školní program proti šikanování. 

 

Styl a metody práce využívané ve třídách naší mateřské školy 

 Edukace je uskutečňována ve všech činnostech a situacích dne. 

 Všechny činnosti jsou vyvážené v poměru spontánních a řízených aktivit. 

 Ve  třídě je preferována individuální práce s dítětem 

 Formou záměrného i spontánního učení, které je zakládáno na aktivní účasti 

dítěte. 

 Preferováno je prožitkové učení se zapojením všech smyslů. 

 U dětí s diagnostikovanou nerovnoměrností ve vývoji pracujeme individuálně dle 

IVP 

 Poskytovány jsou speciálně pedagogické činnosti, reedukace 

 Práce s dětmi probíhá individuálně i frontálně.  

 Komunitní kruh je využíván ke sdělování dojmů, pocitů, přání pro celou skupinku 

dětí, k rozboru konfliktů či problémového chování. 

 Při všech činnostech jsou respektovány individuální zvláštnosti, potřeby, 

momentální indispozice, psychický stav dítěte. 

 Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání mimo jiné patří standardní 

aktivity jako společné akce dětí a rodičů, výlety, plavecký výcvik, návštěva 

divadla apod.,  

 K dětem je přistupováno s empatií, citlivě, bez nadřazenosti a se snahou vžít se do 

pocitů dítěte, komunikovat na jeho úrovni 
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 Důležitá je důslednost a jednotnost ve výchovném působení MŠ a rodiny 

 

Další společné formy naplňující záměry vzdělávání: 

Společné aktivity a tradice MŠ, které jsou součástí ročních plánů jednotlivých pracovišť. 
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VII. Evaluační systém 
 

 
Předmět 

evaluace 

Způsob jak 

evaluujeme 

Kdo 

odpovídá 

Četnost 

termín 
Výstup Poznámky 

Naplňování 

cílů ŠVP 

Graficky do 

přehledu 

Ped.rada 

rada vedení 

Učitelky 

 

vedoucí 

pracoviště 

týdně 

15.10. 

měsíčně 

záznam 

v ŠVP 

zápis z rady 

viz.Co 

podporujeme, 

k čemu 

směřujeme 

Podmínky: 

Věcné 

Kontrola 

vybavení 

Kontrola budov 

Učitelky 

Vedoucí 

pracovišť 

Ředitelka 

pololetně. 

 30.1. 

  

10.7. 

Soupis 

požadavků 

 

Realizace 

Požadavky 

Podmínky: 

Životospráva 

Kontrola 

Anketa 

ved.ŠJ, 

vedoucí 

pracovišť 

Pololetně 

30.5. 

Záznam o 

kontrole 

Evaluační 

závěr 

Kvalita 

stravy, pitný 

režim, pobyt 

venku 

Podmínky: 

Psychosociál. 

Hospitace 

Porada 

Vedoucí 

pracovišť 

Ředitelka 

Dle plánu 

hospitací 

Zápisy z rady 

vedení 

 

 

Ve sp.třídách 

Podmínky: 

Bezpečnost 

Hospitace 

 

 

Test ze školení 

BOZ 

Vedoucí 

pracovišť, 

 

zástupkyně 

ředitelky 

Dle plánu 

hospitací 

 

30.8. 

pololetně 

Hospitační 

záznamy 

Statistika 

úrazů + závěr 

 

Kontrola 

pracovišť a 

bezpečnostní 

požadavky 

Podmínky: 

Organizace 

Hospitace 

kontrola 

plánování TVP 

vedoucí 

pracovišť 

dle plánu 

hospitací 

Hospitační 

záznam 

Kontrolní 

zápis 

efektivita 

režimu a 

dodržování 

časů 

Podmínky: 

Řízení 

Kontrola 

pohovor 

rada vedení 

vedoucí 

pracovišť 

pololetně 

leden 

červenec 

zápis 

z kontrol 

zápis z rady 

vedení 

pracovní 

náplně, 

odpovědnosti 

Podmínky: 

Personální 

DVPP 

Hospitace u 

začínajících 

pedagogů 

Zástupkyně 

ředitelky, 

personalist-

ka 

Pololetně 

Do 30.1 

Do 10.7. 

Záznam 

z DVPP 

Hospitační 

záznamy 

Kvalifikace 

zaměstnanců 

Podmínky: 

spoluúčast 

rodičů 

schůzky, akce 

 

anketa 

nástěnky 

Učitelky 

 

Vedoucí 

pracovišť 

Pololetně 

 

30.5. 

čtvrtletně 

Zápisy ze 

schůzek 

Závěry 

z ankety 

Hospitační 

záznam 

 

 

Sestaví pí 

Svobodová 

Kontrola 

nástěnek 

Obsah ŠVP 

Pedag. Rada 

Fotodokumentac

e 

Učitelky 

Vedoucí 

pracovišť 

Čtvrtletně 

 

červen 

Zápis z rady 

Katalog akcí 

Vzdělávací 

nabídka, akce 

Činnosti 

Pedagog 

Sebereflexe 

dotazníky 

 

Učitelky 

Ředitelka 

ročně 

do 30.6. 

Auto-

evaluační 

záznam 

 

Co chci 

změnit 
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Výsledky 

vzdělávání 

záznamy do 

porfolií * 

kresba 

pozorování 

 

Učitelky 

 

čtvrtletně 

 

porfolia 

výtvory dětí 

 

Výtvory 

označit 

datem 

Výsledky 

vzdělávání 

- Speciální 

péče 

Kontrola 

zpracování IVP 

Hospitace 

Zástupkyně 

ředitelky 

 

 

Ředitelka 

Pololetně 

 

 

 

Dle potřeb 

Závěry v IVP 

 

Hospitační 

záznamy 

Kontrola 

dokumentace 

Hospitace na 

speciálních 

třídách 

 

* Obsahem portfolií jsou nejrůznější dětské práce (dvou i trojrozměrné – didaktické 

listy, výkresy, výrobky apod.), komentáře pedagoga, popisy situace. Jeho součástí je přehled o 

rozvoji dítěte a postupu ve vzdělávání. Ukládané materiály se mohou samozřejmě v průběhu 

času třídit nebo nahrazovat. Osobní portfolio dítěte je nezbytnou součástí pracovních 

podkladů pedagoga. Je zakládáno při vstupu dítěte do péče pedagoga a průběžně doplňované 

důležitými informacemi o dítěti a materiály dokládajícími jeho rozvoj, prospívání a pokroky v 

učení. 

Dbáme na to, aby hodnocení nebylo zaměřeno na srovnávání dětí, ale soustředilo se 

výhradně na individuální pokroky každého z nich a sloužilo tak k tomu, aby pedagog zajistil 

jejich optimální výchovu a vzdělávání. 

Pokud při hodnocení dítěte učitelka zjistí určitou nerovnoměrnost v některé z oblastí 

dětského vývoje, je třeba, aby utvořila závěr a plán rozvoje konkrétní nerovnoměrnosti. 
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Závěr 
 

Cílem výchovy a vzdělávání v naší mateřské škole je především spokojené dítě. 

Školní vzdělávací program je pro nás východiskem pro naplňování našich cílů. Rodičům tento 

ŠVP poskytuje přehled o naší odborné práci s dítětem. Usilujeme o maximální důvěru a 

partnerskou spolupráci mezi pracovníky MŠ a rodiči. 

 

Naším heslem je „spokojené dítě“ = „spokojený rodič“ = „spokojený personál MŠ“. 

 

 

 

Vysvětlivky ke zkratkám 
NAUTIS NÁRODNÍ ÚSTAV POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM 

DVPP  DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

IVP  INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 

MŠ  MATEŘSKÁ ŠKOLA 

PPP  PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 

RVP PV RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ 

SPC  SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM 

ŠJ  ŠKOLNÍ JÍDELNA 

ŠVP  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

TVP  TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

VOKS  VÝMĚNNÝ OBRÁZKOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM 

ZŠ  ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

PC  POČÍTAČ 

FN  FAKULTNÍ NEMOCNICE  

PLPP  PLÁN PEDAGOGICKÉ PODPORY 

ŠPZ                 ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ ZAŘÍZENÍ 

SVP                 SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY 
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