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Cíl projektu: 

- rozvoj sebeúcty, posilování zdravého sebevědomí 

- osvojování si dovedností potřebných pro budování pozitivních vzájemných vztahů 

- přijmout  rozdíly a odlišnosti všeho druhu jsou nezbytnou  a obohacující součástí 

života 

- učit se projevovat respekt vůči druhým lidem a jejich odlišnostem 

- prevence šikany  

- projevovat ochotu pomáhat, poskytnout pomoc slabším 

- vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

- vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národností 

Současný svět na nás staví vysoké nároky na to, jak se v něm prosadit a uspět. Do popředí 

vystupuje individualita na úkor druhých, vytrácí se porozumění a ochota tolerovat odlišnosti. 

Rádi bychom přispěli k budování pozitivních vzájemných vztahů.   

Při budování sebevědomí dítěte je důležité naučit ho umění tolerance a respektu k druhým, a 

to bez ohledu na vzájemné odlišnosti. Je dobré jim ukázat, o co bohatší bude jejich život, 

pokud pochopí, že rozdíly a odlišnosti všeho druhu jsou jeho nezbytnou a krásnou součástí. 

Chceme ukázat, že tolerance je základem k budování dobrých vztahů mezi lidmi. Každý jsme 

jedinečný a zasloužíme si respekt, musíme ho však umět projevovat i vůči druhým. Vzájemné 

poznání a pochopení různých odlišností a kultur snižuje strach a tím i netolerantní chování.  

Chceme vštípit, že šikana je špatná věc, měli bychom si umět pomáhat, poskytnout pomoc 

slabším. 

Podmínky 
Od roku 2007 se komplex  MŠ skládá ze 4 pracovišť. Mateřská škola DUHA se skládá ze 

dvou tříd běžného typu a dvou tříd speciálních. Ve speciálních třídách jsou umístěny děti s 

vadami řeči, poruchami autistického spektra, nerovnoměrných vývojem, vývojovými vadami, 

mentálním postižením, sluchovým postižením, apod. V mateřské škole pracuje kolektiv 

kvalifikovaných pedagogických odborníků, ve speciálních třídách pracují vysokoškolsky 

vzdělaní speciální pedagogové. Prostory pro uskutečňování nejrůznějších skupinových 

činností dětí jsou poměrně dostatečné, je však potřeba rekonstrukce. V současné době je  

potřebné vybavit zahradu novými prvky, ty současné již dosluhují. Hraček a pomůcek je 



dostatek, ale je potřeba je častěji obměňovat a doplňovat, což je díky nedostatku financí 

obtížnější. 

Prostředí mateřské školy má pro cíle projektu řadu výhod. Může přirozeně využít toho, že se 

zde potkávají děti i různých národností. Vzdělávání dětí v tomto prostředí se stává 

nejefektivnějším prostředkem proti diskriminačním postojům. Odlišnost přestává být bariérou 

v komunikaci, ale stává se obohacujícím prvkem. 

Integrace současně rozšiřuje sociální zkušenost zdravých dětí. Dává jim příležitost poznávat 

potřeby vrstevníka s postižením, učit se mu pomáhat a pochopit jeho svět. Je zde dán prostor 

ke společným zážitkům. Děti se učí vzájemnému respektu, toleranci a uvědomují si, že mají 

navzájem více společného než odlišného. 

Témata: 
Vycházíme ze Školního vzdělávacího programu a jeho integrovaných bloků: Podzim – Zima 

– Jaro – Léto, které jsou dále rozděleny na příslušná témata, která si učitelky v jednotlivých 

třídách rozpracovávají do dalších podtémat ve svých Třídních vzdělávacích programech podle 

specifické potřeby vycházející ze složení dětí ve třídách. 

Náplň projektu je uvedena v příloze. 

 

Časové rozvržení: 
Rozvržení je uvedeno ve schématu, čas bude přizpůsobován potřebě tématu, jeho náročnosti. 

Aktuálně se bude jeho rozsah adaptován potřebám a zájmu dětí. Většinou je časová dotace na 

jedno téma 1-2 týdny. Záleží na aktuální situaci, téma se dá rozvíjet a obměňovat. 

 
Metody : 
 

- společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, 

příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrázků, podle vlastní fantazie 

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

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

- činnosti zaměřené na pozorování sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina 

(funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě 

zvířat) – mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi) 



- různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, 

konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich 

průběhu i výsledcích 

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

- modelové situace 

 

Evaluace 

Evaluace je proces průběžného vyhodnocování vzdělávacích činností, situací i podmínek 

vzdělávání, realizovaný uvnitř mateřské školy, který se odehrává v několika na sebe 

navazujících a neustále se opakujících fázích. Poznatky takto získané poskytují pedagogům 

zpětnou vazbu o kvalitě vlastní práce a škola je cíleně využívá k zlepšování kvality obecně, 

zlepšování vzdělávacího procesu i podmínek. Nejedná se o náhodné hodnocení jevů, ale o 

proces, který je realizován systematicky. 

Cílem evaluace je ověřit a zlepšit kvalitu. Evaluaci provádí ve třídách obě třídní učitelky, 

ředitelka, zástupce ředitelky a kolegyně při pozorováních a hospitacích. 

Formou hodnocení je pozorování, hospitace, třídní dokumentace, záznamový arch pro 

hospitaci. Probíhá sebereflexe vlastní práce pedagoga. Na konci školního roku se vyhodnotí 

úspěšnost naplnění projektových cílů a stanoví se strategie na další školní rok. 

 
Očekávaný přínos projektu: 

- přirozeně komunikovat a udržovat dětská přátelství, odmítnout nepříjemnou 

komunikaci 

- uvědomovat si práva svoje i a respektovat práva druhých 

- uvědomovat si svou samostatnost, mít vlastní názory a postoje a umět je vyjádřit 

- rozhodovat o svých činnostech, vyjádřit souhlas i nesouhlas, umět říci „ ne „ 

- uplatňovat návyky v základních formách (zdravit, poděkovat, poprosit, rozloučit se, 

neskákat do řeči, uposlechnout pokyn) 

- dodržovat pravidla her a činností, hrát „ fair“ 

- uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat 

neočekávaně, proti pravidlům a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých. Odmítat 

společensky nežádoucí chování (lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost, 

agresivitu  



- 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 

- 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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 

UČÍME SE RESPEKTU A VZÁJEMNÉ TOLERANCI 

Podzim 
Vítáme vás ve školce 
- seznámit děti s prostředím MŠ 
- naučit znát své jméno, značku a jména ostatních dětí  

ve třídě 
- poznat děti z vedlejších tříd (obzvláště „autistických“) 

 
Výlet po třídě 
Hra: „Jak se jmenuješ“ 
Společné hry na zahradě 
Vzájemné návštěvy po třídách 

Jaký jsem 
- uvědomění si sebe – kde žiji, co mám rád 
- uvědomění si svých předností  
- učit se pochválit a ocenit druhé 
- poukázání na to, že každý jsme trochu jinak šikovný a 
někdo dokonce potřebuje naší pomoc 
- pochopení zvláštností druhých - vysvětlit, že děti z 
„autistických tříd“ mají jiné potřeby 

 
Co dokážu, co se mi v poslední době 
povedlo 
Co se mi líbí na kamarádech 
Jak mohu být užitečný druhým 
 

Zima  
Já a můj domov 
- vzbudit v dětech vědomí příslušnosti k rodině  
- pojmenování znaků  typických pro naši kulturu (jídlo, 
svátky, oblečení) 

 
Co je to doma, kde bydlím 
Co obyčejně jíme, jak trávíme volný čas, co 
podnikáme s rodinou 
 
 

Svět kolem nás 
- kde žijeme (Praha, Evropa) 
- naučit pojmy svět, světadíly 
- ukázat rozdíly mezi světadíly (lidé, zvířata) 
- poznat, která zvířata žijí u nás a která v jiných  

světadílech 
- dostatek u nás není samozřejmost jinde ve světě 
(voda, jídlo) 
 

Práce s glóbusem, mapou, puzzlemi 
„Světadíly“ 
Pohádka „Velryba a pruhované tričko“ (o 
světadílech a lidech a zvířatech, která tam 
žijí) 
Návštěva ZOO 
Hra na safari, na indiány 
Pohádka Lovec Pampalíny 

Jaro 
Co je jiné a zvláštní je zajímavé a obohacující 
- ukázat, že lidé z jiných zemí mají jiné zvyky (např.   

jídlo, svátky) 
- vést děti k tomu, aby uměly rozeznat rozdíly  
   mezi životem u nás a jinde ve světě 
 

 
Společenská hra „Vadí? Nevadí! aneb 
Nejsme všichni stejní“ 
Poznej podle obrázků, jestli je to u nás 
(ukázka obrázku z různých krajin a 
světadílů) 
Ochutnávka netradičních pokrmů 

Umíme si pomáhat a jsme ohleduplní 
- pomáháme slabším  
- pouštíme druhé na místa v MHD 
- umět se omluvit, když někomu uděláme něco 
nepříjemného 
- umět se smát je dobře, ale posmívat druhým ne 

 
Knížka „Buď slušný chrochtíku“ 
Posuzování chování jednotlivých postav 
z pohádky a jejich rozdíly 
Ukázka modelových situací 
 

Léto   
Umím si říct o svá práva 

- umět se ozvat, když se mi děje něco nepříjemného    
- nemluvit s cizími lidmi 

  - požádat druhé o pomoc 

 
Nácvik modelových situací 

 



 

 

 

 

 


