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1. Identifikační údaje

1. 1. Název ŠVP:
Název ŠVP:         Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP 
PV)
Motivační název:         „Pestrý svět u Broučků“
Číslo jednací:                         ZŠ

1. 2. Zpracovatel:
Název školy:        Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice,

    okres Hodonín, příspěvková organizace
Adresa školy:        Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice,

    Školní 195, 696 17 Dolní Bojanovice
IČO:        70 94 30 44
IZO subjektu:        600 115 887
IZO mateřské školy:       107 606 861

Ředitel školy:        Mgr. Martin Maňas

Koordinátorka ŠVP:                     Kůřilová Lenka, zástupkyně ředitele pro MŠ

Kontakty:                        518373121 ředitel školy
                                                        518373123 zástupce ředitele
                                                        518372215 sekretariát

      518372240 mateřská škola
      518372189 školní jídelna
      518373121 fax

E-mail:      reditel@zsdolboj.cz
   zastupcems@zsdolboj.cz

www:      www.zsdolboj.cz

1. 3. Zřizovatel:
Název:                        Obec Dolní Bojanovice
Adresa:       OÚ Dolní Bojanovice 383, 696 17
Kontakty:      518 372 226

www:     www.dolnibojanovice.cz

1. 4. Platnost dokumentu:
Od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2017.
Schváleno Školskou radou při ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice ……………………..

                                                                                                                          …….……………………
                                                                                                                                ředitel školy
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2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
 Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice je úplná základní škola a je příspěvkovou organizací, 

jejímž zřizovatelem je Obec Dolní Bojanovice. Nachází se v Jihomoravském kraji, v okrese Hodonín.
 Budova byla postavena v roce 1984 a MŠ se stala po rekonstrukci v r. 2005 součástí ZŠ se společným 

právním subjektem.
 Součástí školy  je školní družina a školní jídelna  
 Škola se nachází v klidné části na okraji obce se zahradou a sportovním areálem, s běžeckým oválem

(200m), doskočištěm pro skok daleký, víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem, dětským hřištěm pro
MŠ a ovocným sadem.

 Na budovu mateřské školy navazuje školní zahrada, která nabízí dětem podněty a prostor pro jejich hry
a spontánní i řízené pohybové aktivity. Je vybavena houpadly, houpačky, průlezkami, dětskou lezeckou
stěnou, domkem a 3 pískovišti. 

 Mateřská škola má pět tříd s kapacitou 124 dětí, z toho je jedna tř. pro děti s polodenní docházkou. 
 MŠ poskytuje předškolní výchovu a vzdělávání dětem zpravidla od 3 – 7 let v souladu se zřizovací 

listinou ze dne 10. 9. 2003. 
 Škola je členěna do jednotlivých stavebních křídel a tzv. suchou nohou projdete učebny základní školy, 

školní družinu, prostory mateřské školy, jídelnu i tělocvičnu. 

3.1.PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ
Věcné podmínky  - prostorové

 Vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují veškeré bezpečnostní i hygienické požadavky, které 
vycházejí z platných předpisů. 

 Prostory mateřské školy a zahrada zajišťují bezpečné prostředí, které je soustavně udržováno, splňuje 
hygienické podmínky a normy dle platné legislativy týkající se čistoty, hluku, alergizujících či jedovatých
rostlin apod.

 Vstup do MŠ se čtyřmi třídami je samostatný, a to přes přilehlou zahradu MŠ.
 Jedna třída MŠ s polodenní docházkou je v jiné části budovy, má také samostatný přístup.
 Všechny  místnosti  mateřské  školy  jsou  v přízemí,  od  ostatních  prostor  školy  jsou  odděleny

uzamykatelnými dveřmi. 
 Děti jsou rozděleny do pěti oddělení Berušek, Světlušek, Včeliček, Motýlků a Mravenečků.
  Prostředí  mateřské  školy  je  bezbariérové,  bez  prahů  a  schodů.  Třídy  jsou  v přízemí  s přilehlým,

normám odpovídajícím sociálním zařízením. 
 Každá třída má svou šatnu, která je vybavena skříňkami na šaty a obuv.
 Vybavení  tříd  je  standardní  a  slouží  ke  stolování  a  k  některým  řízeným  činnostem  s  potřebným

vybavením židliček a stolků přiměřených k velikosti dětí.
 Herny  dětí  jsou  rozděleny  do  hracích  koutků  za  účelem  získání  soukromí  pro  děti,  ale  slouží  i  k

pohybovým aktivitám a po malé úpravě i jako ložnice dětí.
 Ve všech prostorách je zajištěna dostupnost a přehlednost hraček, pomůcek a materiálů pro tvořivou

činnost dětí, které jsou stále doplňovány podle finančních možností. 
 Každé dítě má v šatně svou skříňku opatřenou značkou. Zdi šatny a chodby jsou využívány pro výstavy

prací a výrobků dětí. Nástěnka v šatně třídy je jedním z informačních zdrojů pro rodiče.
 Sborovna s metodickým materiálem slouží i jako šatna učitelek a jídelna uklízeček.
  Dále je v prostorách MŠ kancelář zástupkyně pro MŠ, vybavena výpočetní technikou, sklad uklízeček,

přípravna jídla, výlevka a sklad materiálu. 
 Ve čtyřech třídách mají učitelky k dispozici klavír
 Budova není podsklepena. MŠ má zvláštní místnost na uskladnění venkovních hraček.

Věcné podmínky - hygienické
 Hygienické podmínky jsou velmi dobré. 
 Umývárny všech tříd jsou opatřeny mísícími bateriemi a sprchovým koutem. Počty dětských umyvadel 

a WC odpovídají hygienické vyhlášce, stejně tak jako prostorová kapacita všech tříd.
  Umývárny jsou řešeny tak, aby zabezpečovaly dostatečný dohled nad dětmi. Dítě se zde orientuje 

podle své značky, má svůj věšák s ručníkem. Děvčata s vlastním hřebenem
 Personál MŠ má samostatné WC se sprchou. 
 Při hře na školní zahradě slouží samostatné venkovní WC pro děti přístupné pouze zvenku 
 MŠ využívá prádelnu z Hodonína
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Záměry:
 vytváření nových pracovních koutků
 do 5.třídy dokoupit harmonium
 vybavení tříd v dostatečném množství sportovním náčiním
 výměna koberců ve třech třídách
 stálé doplňování hračkami, metodickými a sportovními pomůckami pro pobyt na zahradě
 budování nového venkovního hřiště v areálu školy podle projektu OÚ Dolní Bojanovice

3.2.  Životospráva
 Součástí školy je kuchyně, jídlo je do MŠ převáženo z pavilonu ŠJ do pavilonu MŠ v termonádobách.
 Děti mají možnost volby velikosti porce, zeleninové oblohy, nápoje. Při oběde jsou jídla podáváno na

talíři tak, aby se navzájem nedotýkalo. 
 Při  svačinách  se  samostatně  obsluhují  s možností  časové  posloupnosti.  Rozvrh  dne  umožňuje

individuální dobu stolování. 
 Provozní  řád  školy  nastavuje  interval  mezi  podávanými  jídly.  Děti  se  spolupodílejí  na  přípravě  k

stolování. Naším záměrem je, aby stolování vnímaly také jako společenský akt. 
 Po celý den je zajištěn pitný režim. Každé dítě má svůj hrníček a samo se obsluhuje. Na zahradě i ve

třídách mají děti k dispozici pití ve várnici. Děti jsou průběžně sledovány a vybízeny učitelkou k častému
pití.

 Naším záměrem je naučit děti zdravému stravování, které je součástí zdravého životního stylu.
 Do mateřské školy přijímáme děti zdravé, řádně naočkované, bez zjevné známky onemocnění.
 Učitelky  nesmí  podávat  dětem  jakékoliv  léky,  pouze  ve  výjimečných  případech  a  to  po  konzultaci

svedením školy a dětským lékařem.(doklad od rodičů -   zpráva lékaře i na alergie na potraviny)
 Při  úrazu  či  náhlém  onemocnění  učitelka  zajistí  patřičnou  péči  s  okamžitou  informací  zákonným

zástupcům, který si dítě v co nejkratším termínu vyzvedne z MŠ.
 Snažíme se dětem poskytovat každodenní dostatek prostoru pro pohyb a pobyt venku s ohledem na

počasí  a  kvalitu  ovzduší.  Dostatek  pohybu je  dětem umožněn i  v  průběhu dne v  interiéru  školy  a
tělocvičně.

 Děti jsou ukládány k polednímu spánku dle jejich potřeby. Předškolní děti, které po krátkém odpočinku
nespí,  si  hrají  v jedné  třídě  nebo  se  účastní  náhradních  tvořivých  aktivit.  Děti  s  potřebou  spánku
odpočívají ve třídách ostatních

Přihlašování, odhlašování stravy 
 Vždy den předem telefonicky, e-mailem, přihlášením přes kód nebo učitelce do docházky –,,stravné“ a

to do 14°°h
 Způsob úhrady: bezhotovostně:

 trvalým nebo jednorázovým příkazem 
 složenkou 
 konečné zúčtování se provádí v měsíci červnu nebo při ukončení docházky dítěte

Cena děti 3 – 6-ti  leté:
 přesnídávka – oběd – svačina = celkem: 30,- Kč/den

 děti 7-mi leté a starší
 přesnídávka – oběd – svačina = celkem: 34,- Kč/den

Záměry:
 naučit děti zdravému stravování, které je součástí zdravého životního stylu
 rozvíjet samostatnost při stolování
 postupně nahrazovat sladké svačiny, cukrovinky plnohodnotnými potravinami, ovocem a zeleninou.
 poskytovat  dětem  dostatek  prostoru  pro  pobyt  venku  i  při  různých  klimatických  podmínkách  –

spolupráce s rodiči ve vybavení dětí pláštěnkou a pevnými boty
 vést  děti  ke  konzumaci  veškerého jídla,  alespoň ochutnávkou.  Pokud dítě  opravdu něco nesmí,  je

dobré potvrzení lékaře (alergie, apod.)

3.3. Psychosociální podmínky3.3. Psychosociální podmínky
 V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci

činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. 
 Rodiče mají možnost přivádět své dítě do mateřské školy přibližně do 8.00h.
 Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na okamžitý stav počasí (mráz

pod 10 stupňů, náledí, silný vítr, inverze apod.)
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 Doba odpočinku a relaxace vychází z věkových a individuálních potřeb dětí.  Děti v předškolních
třídách  mají  režim spánku zkrácen.  Pokud  dítě  nespí,  chvíli  odpočívá  a  pak  využije  činností  u
stolečků, popř. v hracím koutku. 

 Je dodržována přiměřená psychická i  fyzická zátěž, vyváženost  spontánních a řízených činností,
individuální tempo.

 Nově příchozím dětem je  nabízena postupná adaptace dítěte  s  maximálním respektem k  jeho
individuálním potřebám. 

 Všichni  zaměstnanci  školy  dětem  vytváří  takové  prostředí,  aby  se  zde  cítily  spokojeně,  jistě  a
bezpečně. Všechny děti v naší mateřské škole mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti.
Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. 

 Osobní  svoboda a volnost  dětí  je  respektována do určitých mezí,  vyplývajících z  řádu chování
norem a pravidel, které jsou ve škole stanoveny. ( společně vytvořená pravidla ve třídách v kreslené
formě.

 Respektujeme individuální  potřeby dětí  – hry ve skupině,  individuální  hru,  možnost  odpočinku.
Sledujeme  dodržování  dohodnutých  pravidel  -   obsazování  herních  koutků,  úklid  hraček  a
předmětů na hraní. Děti mají dostatečný čas na dokončení hry.

 Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech.
Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná, kterou navozuje
vzájemný  vztah  důvěry  a  spolupráce.  Postupně  vyřazujeme  nezdravé  soutěžení  dětí.  Převažují
pozitivní hodnocení, pochvaly. 

 Podporujeme zdravé sebevědomí dítěte, učíme pracovat samostatně i ve skupině, důvěřovat si. V
dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a
podporu.

 Děti  se podílí  na vytváření  jasných pravidel  chování  ve skupině tak,  aby se ve třídách vytvořil
kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. 

 Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním
směrem.

Záměry:
 zapojovat i rodiče při tvorbě třídních pravidel a vést je k dodržování těchto pravidel doma, aby

škola i rodina byla spolu v souladu
 podporovat projekty,  které otevřou školu a vytvoří z ní jádro komunitního života, centrum pro

sociální aktivity
 stále více využívat netradičních výtvarných technik a prvků z přírody k dalšímu tvoření
 zavedení nových aktivit – kroužků- podle přání rodičů pro všechny věkové skupiny

3.4. Organizace
➢ Třídy jsou nově od šk. roku - září 2014, rozděleny na věkově smíšené a předškolní.
➢ Do tří běžných tříd chodí děti věkově smíšené ve věku 3 – 5 let a dvě třídní ) jsou zřízeny jako předškolní,

a to pro děti 5-7leté před vstupem do základní školy. 
➢ Ve věkově smíšených třídách je rovnoměrné zastoupení věkových skupin 3 – 5-ti letých, přizpůsobeny

daným věkovým a individuálním zvláštnostem. Po dobu 2 let budou navštěvovat stejnou třídu, spolu se
stejnými   kamarády  a  učitelkou  (popř.  učitelkami)  ,  které  se  orientují  podle  ŠVP   a  daných  cílů,
přiměřených právě tomuto věku.

➢ V předškolních třídách dětí 5 - 7 letých jsou cíle a programy MŠ přizpůsobeny požadavkům to věkové
skupiny  a jsou zařazovány i aktivity volnočasové a to i s nezbytnou spoluúčastí rodičů (grafomotorika,
apod). Své místo  má i vzdělávací program  výuky  angličtiny, a to pro všechny  předškolní děti, jednou
týdně 20 minut. Výuka je zdarma (v rámci předškolního vzdělávání) a zajišťuje ji kvalifikovaná učitelka
MŠ. Na tuto výuku navazuje výuka angličtiny v 1. a 2. ročníku ZŠ.

➢ U dětí podporujeme přirozenou socializaci ve skupině, spolupráci,  schopnost pomáhat mladším, nést
za své činy zodpovědnost, učit se přirozenou cestou od starších kamarádů.

➢ Denní řád je dostatečně pružný a přizpůsobivý k individuálním možnostem a potřebám dětí. , 
➢ Počty děti jsou ve třídách stanoveny dle vyhlášky,  a to od 23 dětí do 27 dětí 
➢ Každý den jsou zařazovány pohybové aktivity spolu se zdravotním cvičením a 1x v týdnu je zařazen tzv. 

velký tělocvik. V MŠ udržujeme partnerské vztahy mezi všemi navzájem. Ve třídách se každý rok 
obnovují pravidla chování tvořená společně s dětmi. Děti hodnotíme pochvalou, povzbuzením. Všichni 
zaměstnanci školy jsou dětem příkladem svým vstřícným a empatickým jednáním. Jde nám o co 
největší otevřenost vůči rodičům a 
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➢ Děti mají ve třídě možnost využít žíněnek, skákacích míčů, míčků, balančních kruhů, ribstolu, žebříků, 
apod. Za příznivého počasí pobývají co nejvíce venku (hřiště MŠ, hřiště ZŠ, vycházky). Při nepříznivém 
počasí využívá MŠ tělocvičny ZŠ.

➢ Rodičům  je  každoročně  nabízen  předplavecký  výcvik  dětí,  MŠ  v přírodě,  Den  dětí,  rozloučení  s
předškoláky. 

➢ Pracujeme individuálně, ve skupinách i frontálně podle ŠVP v něm zařazených v 6-ti integrovaných 
blocích, 2 projektech a doplňkových aktivitách

➢ Předškolní  vzdělávání je zajišťováno podle RVP PV a v tomto šk.roce 2014 - 2015 zpracovaného do
ŠVP  ,,Pestrý  svět  u  Broučků“,  přizpůsobeného  podmínkám  školy  v tematických  6-ti  Integrovaných
blocích  a  2  projektech  spolu  úzce  souvisejících.  Pedagogické  pracovnice  si  dále  tematické  částí
rozpracovávají ve svých TVP

➢ Ve  vzdělávání  dětí  je  upřednostňováno  rozvíjení  smyslového  vnímání,  jako  základu  veškerého
přirozeného poznávání s mnoha exkurzemi zaměřených k podpoře zdraví

➢ Veškerá  snaha  všech  zaměstnanců  směřuje  k tomu,  aby  u  nás  bylo  dítě  maximálně  šťastné  a
spokojené.

  Záměry :
 Více uvést v praxi veřejnosti konzultační půlhodinky Na slovíčko
 Otevřít společné akce i rodinám a to v odpoledních hodinách (loučení s předškoláky apod.)
 častější vycházky, možnost využití dětských dopravních prostředků. 
 co  možná  nejvíce  pozitivně  ovlivňovat  děti,  které  mají  sklon  k agresivitě,  omezování  práv

druhých, ponižování, posmívání se, šikaně.
 zařazovat cvičení rozlišovacích schopností všech smyslů.
 vést rodiče k dodržování režimu dne v souladu s MŠ

Provoz MŠ :

provoz tříd: 6.00 – 16.30
1. třída     Berušky 7.00 – 15.30
2. třída     Světlušky 6.00 – 16.30
3. třída     Včeličky 6.00 – 16.30
4. třída    Motýlci 7.50 – 14.50
5. třída     Mravenečci 7.00 – 12.45

Rytmický řád dne
 děti mají během dne dostatek času na spontánní hry
 řízené činnosti jsou organizovány ve skupinách nebo individuálně
 do MŠ přichází děti dle potřeb rodiny (6:30 – 8:00 hod.) a shází se vždy jen v jedné třídě. Rodiče 

mají na viditelném místě označené, kde děti mají přivést, popř. si je vyzvednout
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Časový rozvrh dne 

 6.00

7.00

Scházení všech  dětí do třídy Berušek a Světlušek
 ranní hry dle volby dětí 
scházení v5.tř. - Mravenečci

 7.30 rozcházení dětí do tříd (motýlci 7.50)
7.30 hry a činnosti ve skupinkách, komunitní kruh, ranní cvičení nebo tělovýchovná chvilka 

řízené nebo skupinové činnosti dětí, dle vlastního plánu učitelky dané třídy – do odchodu 
na pobyt venku

 8.00 příchod většiny dětí, informace o počtu dětí do ŠJ
 8.45-9.05 hygiena, svačina – probíhá průběžně, individuálně
 9.45 pobyt venku (při nepřízni počasí – náhradní činnost)
11.45 hygiena a společná příprava stolování, oběd
12.30 příprava na odpočinek, převlékání do pyžam a odpočinek dětí

rozcházení dětí v 5.tř. - polodenní
13.15 náhradní nespací aktivity – individuální hry, dle zájmu didaktické cílené činnosti pro 

předškolní děti
14.15 hygiena a svačina
14.45 odpolední zájmové hry a činnosti dětí, zájmové kroužky,  postupné rozcházení dětí
15.00 postupné spojování dětí do jedné třídy
16.30 budova MŠ se uzamyká

Učitelka podporující zdraví
 svým životním stylem jdou  dětem příkladem
 při vzdělávacích činnostech a hrách jsou dětem partnery
 dávají dětem empatickou odezvu
 rozvíjí a dodržují pozitivní komunikaci (co nejméně záporů)
 rozšiřují si poznatky v rámci dalšího vzdělávání (semináře, školení).

Záměry :
 zařazovat řízené aktivity i při pobytech venku.

3.5. Řízení školy – ředitelství ZŠ3.5. Řízení školy – ředitelství ZŠ
 Organizační řád,  vnitřní řád a školní řád vymezují  jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy.

Velký  důraz  je  kladen  na týmovou práci,  vzájemnou  spolupráci,  respektování  profesní  odlišnosti  a
vytváření prostředí důvěry, otevřenosti a přátelství.

 Ředitelství  a zástupkyně pro MŠ vytváří  prostor  na spoluúčast  při  řízení  pro všechny zaměstnance,
názor  a myšlenka každého zaměstnance je  přijímána,  všichni  mají  spolurozhodující  hlas,  všichni  se
podílí na dění v mateřské škole

 Každý zaměstnanec MŠ zná své kompetence. Společně plánujeme rámcový průběh podtémat a akce MŠ
(pedagogické porady a provozní porady jsou 1x za měsíc integrované za účelem podpory týmové práce
a  řešení  problémů  za  účasti  všech  učitelek  s ředitelem  školy  a  2x  ročně  provozní  porady  všech
pracovnic MŠ, rozhovory s dětmi o plánování činností), přihlížíme k připomínkám a návrhům rodičů.
Problémy se snažíme řešit včas. Učitelky se zúčastňují seminářů a školení dle potřeb školy a vlastních
zájmů a možností.  Vedení MŠ dává prostor učitelkám na řešení problémů, respektuje názory a náměty
spolupracovnic, podporuje otevřenou komunikaci..

 Tvorba  ŠVP  je  výsledkem  celého  týmu  školy  včetně  provozních  zaměstnanců,  vychází  z  podrobné
analýzy a evaluačních nástrojů.

 Vedením je prováděna pravidelná, ale i namátková kontrolní a evaluační činnost, dle kontrolního plánu
i v případě řešení náhlého problému. Vše je vyhodnocováno a  práce všech zaměstnanců, pozitivně
hodnocena v jednotlivé dílčí úspěchy a tak jsou zaměstnanci motivováni ke kvalitě vykonávané práce.

 Na  spolupráci  s  rodiči  se  opět  podílí  všechny  zaměstnankyně  větší  či  menší  měrou,  dle  záměru
plánovaných akcí a podle rozpisu akcí s přidělením odpovědnosti kdo, co, kdy, do kdy udělá, nachystá a
připraví

 Mateřská škola úzce spolupracuje se zřizovatelem, orgány veřejné správy a samosprávy a pracovníky
SPC a PPP. 
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Záměry :
 vnímat týmovou práci jako nezbytnou podmínku pro naplnění cílů RV
 vést všechny pracovníky k uvědomění si myšlenky, že o tom, jak se bude dítě v mateřské škole cítit

rozhodují vztahy všech, které se na jeho vzdělávání podílejí   
3.6. Personální zajištění

 V  mateřské  škole  pracuje  8  učitelek  včetně  zástupkyně  pro  MŠ.  Všechny  splňují  požadovanou
kvalifikaci.

 Jedna učitelka MŠ má bakalářský titul ze studia speciální pedagogiky .
 V případě potřeby působí na škole kvalifikovaná asistentka pedagoga.
  Z řad učitelek MŠ je určena zdravotnice pro úsek MŠ.
 Všechny učitelky v rámci celoživotního vzdělávání  využívají  nabídek různých vzdělávacích institucí s

akreditací MŠMT pro své další vzdělávání a usilují o prohlubování své kvalifikace. 
 Ředitelství  a zástupkyně podporuje profesionalizaci celého týmu včetně sebe, reaguje na požadavky a

vývoj současné společnosti a na změny v předškolním vzdělávání.

ředitel ZŠ a MŠ – Mgr. Martin Maňas
zástupkyně ředitele pro MŠ – Kůřilová Lenka 
učitelka – Andrýsková Blanka 
učitelka – Bílíková Dita
učitelka – Holešová Dana
učitelka – Holečková Hana
učitelka  - Kolibová Ivana
učitelka – Komlošová Růžena
učitelka – Šefčíková Zlatuše

 O úklid se starají 2 uklízečky, údržbu školy (tedy i MŠ) zajišťuje školník. uklizečka - 
                uklizečka – Mrkvová Marie, Návarová Dana        
                školník – Ujčík Luděk

 Ve  školní  jídelně  pracuje  celkem  8  kuchařek,  které  připravují  svačinky  
a obědy i pro MŠ. Personalistiku a ekonomický úsek zabezpečují  2 ekonomky (včetně ZŠ). Na škole
působí preventista PO (školník) a osoba odpovědná za BOZP. 

Záměry:
 prohlubovat  stabilní  spolupracující  kolektiv,  který  je  největší  devízou při  společné práci,  výchově a

vzdělávání dětí.
 snaha o vytvoření rezerv časových i finančních pro umožnění návštěv akreditovaných kurzů 

3.7. Spoluúčast rodičů
 Naším záměrem je navázat úzkou spolupráci s rodinou a rozvíjet mezigenerační učení. 
 Již při přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání mají rodiče možnost nahlédnout do prostor školy,

získat základní povědomí o průběhu dne v naší mateřské škole a seznámit se  ŠVP. 
 Velký  důraz  klademe  na  úzkou  spolupráci  v  době  adaptačního  procesu  a  naši  společnou  cestu

zahajujeme  vždy  na  začátku  školního  roku  informativní  schůzkou  a  den  před  zahájením  osobní
návštěvou rodičů a dětí – seznámení se s prostředím(svou skříňkou, značkou, třídou)

 Mají  dostatečný  prostor  pro  vyjádření  svých  názorů,  námětů  či  připomínek.  (  Veřejně  -  na
informativních schůzkách, individuálně – po osobní domluvě, formou dotazníků nebo využití schránky
pro dotazy a připomínka, která budou 1x za týden kontrolován)

 Vztahy s rodiči participují na vzájemné denní komunikaci při předávání dítěte, společných akcích školy a
MŠ  (  besídky  pro  rodiče,  besedy  s odborníky,  společná  práce  s dětmi  v kurzech  Dobrý  start  a
Grafomotoriky…),  pomoci  při  plánování  výletů a mimoškolních činností.  Nově nabízíme konzultační
půlhodinky Na slovíčko ( možnost individuálního rozhovoru rodičů s učitelkou). Rodiče sledují se zájmem
webové stránky MŠ.

 V souvislosti s co největší o rozvoji a pokrocích dětí vytváříme prostor pro individuální konzultace
 Dále  provozujeme tvořivá  dopoledne  (  např.  říjen-listopad  –  podzimní  tvoření,  prosinec  –  vánoční

tvoření atd.) na besídky (vánoce, Den matek, Loučení s předškoláky pro rodiče, přednášky a vystoupení
odborníků. Žádáme také rodiče o pomoc při zajišťování sportovních a kulturních akcí.
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Záměry: 
 vytvářet cestu důvěry a vzájemné spolupráce
 hledat nové formy spolupráce  a komunikace s rodinou
 nadále zapojovat rodiče do pomoci MŠ. 

 Spolupráce s ostatními
 Cílem činností ŠVP je dokonalé zvládnutí neboli vytvoření kompetencí pro skutečný život ne jen pro

situaci  ve  třídě  či  v  rodině.  Vzhledem  k  tomu  je  vytvoření  vhodných  podmínek  pro  tento  proces
nezbytné.

Spolupráce s     dalšími institucemi města   s     veřejností. 

o Obec Dolní Bojanovice – zřizovatel, podpora školy -  je seznamován se  záměry MŠ 
o MŠ pravidelně přispívá do Zpravodaje obce a prezentuje  tak svou činnost veřejnosti
o Rodiče, prarodiče dětí – účast na programech a projektech
o Kulturní dům – návštěva kulturních představení
o Základní škola – příprava budoucích školáčků 

o -  příprava na vstup do ZŠ
o - návštěvy v prvních třídách
o -  návštěvy uč. ZŠ v mateřince

o - předčítání žáků II.st. ZŠ v rámci projektu Čteme dětem, 
o - školní družina - tvoření s netradičními technikami (keramika)

o - organizování společných divadelních představení  
o spolupráce učitelek MŠ a ZŠ při zápisu dětí do 1.třídy

o - vzájemné návštěvy dětí MŠ a 1.stupně ZŠ
o - MŠ má v tělocvičně ZŠ vyhrazeny pravidelné časy k pohybovým aktivitám
o - zástupkyně pro MŠ je informována z dění  porad v ZŠ (zpětná vazba)

o - návaznost výuky angličtiny v MŠ a 1. a 2. ročníku ZŠ
o - spolupráce s dětmi 2.stupně ZŠ při organizaci akcí pro děti  a rodiče

                           Podrobný plán viz příloha „ Spolupráce ZŠ a MŠ“.
o Základní umělecká škola –  seznámení s hudebními nástroji, vánoční   hraní  ve školce, koncerty
o Knihovna – vztah ke knihám
o Hasičský sbor, Policie ČR, Dopravní hřiště – vše o ochraně zdraví a bezpečnosti
o Dětský lékař - integrované bloky o zdraví

Centrum pro rodinu - spolupráce při pořádání akcí pro veřejnost, návštěva programů vhodných pro 
předškoláky
Charita a Azylový dům -  sbírka hraček, kočárků apod. podle potřeb azylového domu 

o Spolupráce se seniory - pomocí projektu o mezigeneračním učení navázat a v hodným způsobem si 
uvědomovat, že život je vzácný dar, který je důležité chránit od narození do konce

o Národopisné soubory z Dolních Bojanovic –  zvyky a tradice
Kynologický klub - ukázka výcviku psů, kanysterapie                          

o ZOO Hodonín  - adopce zvířátka, péče o zvířata                                                
o Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín  - besedy  - Bude ze mě prvňáček, Jak předcházet šikaně

již od MŠ , Jak zvládat dětský vzdor, Hyperaktivní dítě není handicap 
o Logopedická prevence - odborná depistáž…
o Screening zraku – Mgr. Jestřábková

 Záměry   : 
 zvát zástupce obce na akce MŠ: 
 spolupráci mezi MŠ a ZŠ udržovat, rozvíjet a upevňovat
 rozšiřovat spolupráci s odborníky a zprostředkovat s spolupráci a konzultaci s rodiči

Tradice a akce mateřské  školy
 Tradice jsou součástí letitého života mateřské školy.
 Oslavy narozenin dětí
 Hodové veselení
 Svícení s dýněmi
 Hledání pokladu skřítka Podzimníčka
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 Setkání v adventu ( papírové vánoce spolu se ZŠ)
 Vánoční besídka
 Vánoční program pro seniory na DPS
 Dětský karneval ( pro veřejnost)
 Jarní úklid zahrady
 Odpoledne s maminkami, tatínky i prarodiči
 Školní výlet
 Rozloučení s předškoláky
 Návštěva místní knihovny
 Koncert ZUŠ pro děti MŠ
 Celoročně divadelní představení dle aktuální nabídky
 Mezi aktivity naší školky také patří:
 DOBRÝ START – kurz pro rodiče a děti připravující se na vstup do ZŠ
 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro rodiče a děti připravující se na vstup do MŠ
 GRAFOMOTORIKA  –  kurz  pro  rodiče  a  děti  zaměřený  na  upevnění  grafomotorických  dovedností

budoucích školáků
 ŠKOLKA V PŘÍRODĚ – pětidenní pobyt předškolních dětí bez rodičů
 PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK předškolních dětí
 ANGLIČTINA HROU – pro předškolní děti
 KROUŽKY pro děti  - pohybový ( i s prvky jógy), výtvarný…

3.8.Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
 Vzdělávání  dětí  se  speciálními  potřebami  je  závislé  na  druhu  a  stupni  postižení  dítěte.   MŠ   je

připravena vzdělávat i takto znevýhodněné dítě. Podmínky (personální i materiální) pro toto vzdělávání
se posuzují vždy individuálně (druh a stupeň postižení) ve spolupráci s SPC, zdravotnickým zařízením a
samozřejmě s rodiči dítěte.
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ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA
ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

PROGRAMU
PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Program  vypracovala Lenka Kůřilová  - zástupkyně ředitele pro MŠ s kolektivem
na tříleté období s platností od 1.září 2014
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FILOZOFIE  A  POSLÁNÍ  MŠ

Mateřská škola vytváří podnětné prostředí pro výchovně vzdělávací práci, zaměřenou na uspokojování
přirozených potřeb dětí, pro rozvíjení jejich osobnosti a k získání základních poznatků a vědomostí o životním
prostředí a prostředí ve kterém žijí i ve vztahu k vytrácejícím se tradicím

Poslání a filozofie školy vychází z     těchto zásad :
 V mateřské škole musí působit tým kvalifikovaných pedagogických pracovníků, kteří jsou všestranně

aktivní a tvořiví, otevření novým myšlenkám, metodám a dalšímu vzdělávání.
 Důležitá je spolupráce s odborníky, individuální přístup k podpoře samostatnosti a osobnosti dítěte
  Vstřícnost školy vůči dětem, rodičům a celé společnosti.

VIZE
Naše škola se stane  prostředím, které je přátelské k dětem, k získání znalostí a kde se  rodiče i  jiní

členové komunity (z řad veřejnosti ) budou moci zapojit do vzdělávacích programů vedoucích k všestrannému
rozvoji  jejich dětí,  a to ve  vztahu k městu a jeho okolí  se zaměřením na ekologickou výchovu a s tím úzce
spojený kladný vztah sami k sobě, rodině i tradicím.   

CÍLE 
1. Chceme vytvářením kladného postoje  k tradicím a k životnímu prostředí a vložit do duše i srdíčka dítěte

semínko touhy  a  potřeby  svět  kolem nás  budovat  a  ochraňovat,respektovat  a  být  respektován ve
vztahu práv dítěte

2. Chceme,  aby  dítě  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 a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají.

3. Chceme, aby získávání nových poznatků bylo pro děti dobrodružným procesem, který v nich probudí
touhu vědět o okolním světě více a probouzet potřebu  vyvíjet v prostředí klidu,  jistoty,  bezpečí a
pohody vlastní iniciativu, přizpůsobivost, toleranci i individuální postoj

4. Chceme v souladu s přirozenými potřebami dítěte a jeho věku ukázat dětem přírodu a pestrobarevný
svět ve všech jeho formách

DÍLČÍ CÍLE
 Jsou rozvinuty v TVP a navzájem se prolínají. Celý rok je rozdělen do měsíců a týdnů. Ve všech třídách je

brán zřetel na věk dětí, jejich individuální  zvláštnosti, změny počasí, okolní situace nebo nečekanou
změnu.

 Rozvíjíme děti  v oblasti biologické, psychické, interpersonální - mezilidských vztahů, sociálně-kulturní  a
enviromentální. 

 Rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte, jeho  zdravé sebevědomí, klademe základy celoživotního
vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb

 U  nejmladší  věkové  skupiny  se  zpočátku  zaměřujeme  na  hygienické  a  pracovní  návyky,  návyky
správného  chování  a  seznamování  se  navzájem.   Dětem  poskytujeme  co  nejširší  prostor  pro  hru,
posilujeme přirozené poznávací city (zvídavost, zájem, …). Během celého dne respektujeme individuální
potřeby dětí. 

 Učíme je zdravému životnímu stylu,vědomí o svém těle a jeho využití k rozvoji motoriky
  Chceme, aby u nás byly děti šťastné, spokojené,cítily se bezpečně,  zažívaly pocity úspěchu  a aby v péči

o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry, otevřenosti a také  uvědomění
si  odpovědnosti  za  své  chování  a  jednání.  Respektujeme  jejich  jedinečnost,  jejich  možnosti,  jejich
individualitu 

 Maximálně podporujeme rozvoj  komunikativních dovedností,  přirozeného navozování  kamarádských
vztahů, naslouchání i přijetí autority cizí osoby

 Ve  vzdělávání  upřednostňujeme  smyslové  vnímání,  jako  základ  veškerého  přirozeného  poznávání,
respektování pravidel a orientování se ve svém okolí

 Podporujeme přirozený  pohyb  v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany a různorodosti světa
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CESTA KCESTA K  NAŠIM CÍLŮMNAŠIM CÍLŮM
 vzdělávání dětí maximálně přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, kognitivním,    sociálním

a emocionálním potřebám dětí
 každému dítěti poskytneme pomoc a podporu v míře, kterou individuálně potřebuje, v kvalitě,

která mu vyhovuje a respektujeme individualitu dítěte
 vycházíme ze znalosti aktuálního rozvojového stavu dítěte
 pedagogické aktivity připravujeme tak, aby probíhaly v rozsahu potřeb jednotlivých dětí
 pro  realizaci  našich  cílů  využíváme  metod  prožitkového  a  kooperativního  učení  hrou  a

činnostmi dětí a vše zakládáme na přímých zážitcích dětí
 podporujeme  dětskou  zvídavost  a  potřebu  objevovat,  radost  dítěte  z  učení  a  jeho  zájem

poznávat nové
  poskytujeme takové vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné
 uplatňujeme aktivity spontánní i řízené a dbáme o jejich vyváženost
 didaktický styl vzdělávání zakládáme na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a

aktivní účasti dítěte
 chceme být průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním, připravujeme prostředí a nabízíme

příležitosti, jak poznávat, přemýšlet, chápat a porozumět sobě i všemu kolem sebe způsobem
integrovaného přístupu ve vzdělání.

PESTRÝ SVĚT U BROUČKŮ

VZDĚLÁVACÍ  OBSAHVZDĚLÁVACÍ  OBSAH
Školní  vzdělávací  program  ,,Pestrý  svět“  je  ucelený  systém  předškolní  výuky   RVP  PV  našemu  zaměření.Školní  vzdělávací  program  ,,Pestrý  svět“  je  ucelený  systém  předškolní  výuky   RVP  PV  našemu  zaměření.
Zpracovaný  tak,  aby  odpovídal  základním  požadavkům  pro  výchovu a vzdělávání  dětí  předškolního  věku aZpracovaný  tak,  aby  odpovídal  základním  požadavkům  pro  výchovu a vzdělávání  dětí  předškolního  věku a
respektoval rámcové cíle předškolního vzdělávání: respektoval rámcové cíle předškolního vzdělávání: 
– rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení (poznatek) 
– osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost (hodnota)
– získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí 
(postoj) 

 Je uveden v 6-ti integrovaných blocích, které tvoří – témata jednotlivých tříd a pedagogičtí 
pracovníci přirozenou formou ( prostřednictvím výtvarných materiálů a technik, pozorováním, 
vyprávěním, hudbou i pohybem ) rozvíjí základní životní zkušenosti a vědomosti dětí přiměřené 
jejich chápání a věkovým zvláštnostem. V každém je dostatek prostoru pro pestrou nabídku a  
uplatnění hudebních, pohybových, komunikativních, výtvarných a poznávacích činností.

 Integrované bloky jsou tedy rámcové, nastiňují kompetence a záměry, stručnou charakteristiku 
vzdělávací nabídky a jejich rozpracování bude předmětem TVP  a podrobněji upřesněné v 
týdenních plánech jednotlivých učitelek.

 Současně s tím budou vstupovat do TVP  2 dílčí projekty ŠVP a doplňkové programy.
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 Celkový  obsah  vzdělávání  je  naplánován  na  tříleté  období  –  tedy  na  dobu  ,  po  kterou  dítě,
zpravidla, navštěvuje MŠ.

 Bloky   využívají  všechny  třídy  jen  cíle  jsou  přiřazovány  dle  věkových  zvláštností  s  možností
variabilního využití v průběhu celého roku.

   Při každém rozpracování jsou respektovány požadavky na:
a) rozvoj osobnosti dítěte 
b) uplatňování podílu rodičů na vzdělávání v mateřské škole
c) provádění hodnocení a využívání zjištěných informací pro další pedagogickou činnost 
 Formy vzdělávání :

 Vzdělávání bude uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou,
vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. 

  Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které učitelka s dítětem bude naplňovat
konkrétní dílčí vzdělávací kompetence formou cíleného a promyšleného naplánování při záměrném i
spontánním  učení.  Toto  zakládáme  na  aktivní  účasti  dítěte,  založené  na  smyslovém  vnímání,
prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně.  

 Dítě se bude rozvíjet a učit na základě vlastní aktivity (činnostmi, kterými se ze své vůle a svého zájmu
zabývá).

  Většina činností bude obsahovat prvky hry a tvořivosti. 
 Mezi  oblíbené  formy  naplňující  záměry  vzdělávání  bude  patřit  množství  nadstandardních  aktivit  –

plavecký  výcvik,  výlety,  společné  akce  rodičů  a  dětí,  škola  v  přírodě,zájmové  kroužky  –  výtvarný,
hudební, flétničky, projektové činnost apod., které budeme organizovat v průběhu celého roku.

Celoroční téma: PESTRÝ SVĚT U BROUČKŮ

Integrované bloky :
1. Kopretiny, kopretina, všechny stejné, každá jiná
2. Slunečnice tanečnice, když dozraje malinko, dá každému semínko 
3. Ve sněhovém království, kytičkám se dobře spí
4. Kytička má slzičku, rozvesel ji trošičku
5. Pampeliška, maminka, létavého semínka
6. Všude barev, jako kvítí, sluníčko nám k tomu svítí

Naše projekty :
1. Čteme s vílou maminkou, tátou, dědou babičkou
2.Putujeme všemi svátky, přímo teď a také zpátky

Doplňkové programy :
 grafomotorická cvičení a příprava dobrého startu do školy
 zájmové výtvarné a pracovní činnosti ,, Tvořeníčko“ – práce s keramikou
 angličtina od malička
 logopedická prevence
 Táta dneska frčí – den pro tatínky – sportovní odpoledne -2 x za rok
 Den pro mě a mou mámu – cvičení s maminkami – 2 x za rok
 Babi, dědo dnes je náš den – velikonoční a vánoční pečení, výroba budky pro ptáčky 1 x ročně
 Plaváček – předplavecký výcvik – 6 lekcí
 Návštěva divadel, výstav - průběžně
 Exkurze a poznávání zaměstnání přímo na vybraných pracovištích
 Besedy, přednášky pro rodiče vedené odbornými lektory z cyklu – Dětská šikana, Dětský vzdor a jak ho

zvládnout, Bude ze mě prvňáček, Hyperaktivní dítě není handicap

pro děti s intenzivní individuální péčí :
Kurz k odstraňování grafomotorických obtíží dětí
Metoda dobrého startu do školy
Logopedická prevence

Kompetence pro učitelky :
 rozumí holistickému pojetí zdraví, pojmům podpory zdraví a prevence nemocí
 uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou
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 dovede řešit problémy a řeší je
 má vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a způsob života, posiluje duševní odolnost
 posiluje duševní odolnost
 ovládá dovednosti komunikace a spolupráce
 spolupodílí se na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech

Integrovaný blok  Integrovaný blok  
Kopretiny, kopretina, všechny stejné, každá jináKopretiny, kopretina, všechny stejné, každá jiná
Chceme  děti  seznámit  s  novým  prostředím,  naučit  je  základní  hygienické,  společenské  a
zdvořilostní návyky, vytvářet pravidla soužití a osvojit si základní pravidla vzájemné komunikace.
Poznáváním sama sebe vytvářet pravdivý obraz o   sobě, své identitě, sklonech a schopnostech,
zájmech ve vztahu k životu, zdraví, přírodě, životnímu prostředí a celému kolektivu 

Kompetence pro děti
1. Rozlišuje aktivity  na ty,  které  mohou zdraví  člověka,  přírody podporovat,  a  ty,  které mohou zdraví

poškozovat 1/4
2. Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody 2/5
3. Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku 3/4
4. Má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny 4/1
5. Chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je rozpoznávat a pojmenovat 5/4
6. Dovede požádat o pomoc,když je v nouzi 6/8
7. Chce poznávat své okolí a svět 7/1

Očekávané výstupy pro děti ve SMÍŠENÝCH TŘÍDÁCH 
 poznává a a upevňuje si povědomí o významu dodržování osobní hygieny pro zdraví, 
 zvládá běžné způsoby pohybu v různém prostředí a  základní pohybové dovednosti
 zvládá jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, …) 
 poznává a pojmenovává  názvy potravin a některých jídel
 rozumí okolnímu světu, co vidí, slyší, pociťuje, ohmatává,šetrné zacházení s běžnými předměty denní 

potřeby – hračkami, pomůckami, sportovním náčiním, drobnými nástroji, …pojmenovává většinu toho, 
čím je obklopeno

  domluví  se slovy i gesty – seznamuje se s novými slovy, zaměřuje se na věci důležité z poznávacího 
hlediska

 všímá si věcí kolem sebe, sděluje čeho si všimlo, pojmenovává
 vyjádří vlastní  názory a postoje
 spolupracuje se skupinou a zná pravidla společného soužití, soustředí se na činnost a její dokončení
 je citlivé ve vztahu k živým bytostem, přírodě, věcem     
 navazuje kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, respektovat ho
 pochopí a  dodržuje  dohodnutá  pravidla
 vnímá, co si druhý přeje a potřebuje, vychází  mu vstříc
 začlenění  se do třídy mezi své vrstevníky
 zvládá požadavky plynoucí  z prostředí školy
 dodržuje pravidla her i jiných činností 
 šetrně zachází s pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby
 soustředí se k poslechu dramatického, literárního, hudebního představení
 vytváří si přímý vztah k jeho zdraví i zdraví  ostatních a zdraví přírody 
 orientuje  se bezpečně ve známém prostředí 
 osvojuje si  elementární  poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, smysluplné a přínosné  
 vnímá a poznává různého přírodního prostředí 
 upevňuje si správné chování a vědomí o  nepoškozování  okolní prostředí 

Očekávané výstupy pro děti v PŘEDŠKOLNÍCH TŘÍDÁCH
 zvládá základních pohybové dovedností a prostorovou  orientaci
 provádí aktivně činnosti podporující jeho zdraví
 zvládne  běžný  způsob pohybu v různém prostředí
  koordinuje lokomoci  a další  polohy  a pohyby těla
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 ovládá koordinaci ruky a oka – zvládne sebeobsluhu
 uplatňuje základní kulturně-hygienických návyky (stará se o osobní hygienu, přijímá stravu a tekutinu, 

používá příbor a dodržuje kulturu stolování)
 zvládá jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, 

udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)  
 zvládá běžné zacházení s  předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, 

sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji,
běžnými pracovními pomůckami 

 pojmenovává většinu toho, čím je obklopeno
 přirozeně a bez zábran komunikuje s druhým dítětem, vede rozhovor s respektem k řečníkovi 
 domluví se slovy i gesty 
 poznává  a  aktivně používá nová slova
 záměrně se soustředí na činnost a udrží pozornost
 zaměřuje se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 
 zaujímá vlastní názor a postoje, vyjádří je 
 umí vyvinout volného úsilí, soustředění se na činnost a jejího vlastního dokončení 
 citlivě vnímá vše ve vztahu k živým bytostem, přírodě i k věcem 
 navazuje kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, respektuje jeho  chápání, že všichni lidé 

(děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný,  usiluje o pochopení a  dodržování dohodnutých  
pravidel vzájemného soužití doma, v MŠ,  na veřejnosti  

 vnímá, co si druhý přeje a potřebuje, vychází mu vstříc
 osvojí si základní návyky, začlení se do kolektivu a respektuje jeho rozdílnost
 začlenění se do třídy a zařadí se mezi své vrstevníky    
 zvládá   požadavky  plynoucí z prostředí školy    
 dodržuje pravidla  her a jiných činností 
 pečuje  a  šetrně  zachází s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, knížkami, věcmi  denní potřeby 
 vyjádří své představy pomocí výtvarných dovedností a technik 
 vyjadřuje se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností 
 osvojí si elementární poznatky o okolním prostředí    
 vytváří  povědomí o širším přírodním prostředí a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte
 pochopí, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože každý vypadá jinak, jinak se chová, něco jiného 

umí    
 porozumí, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění,      pohybuje a proměňuje)    
 pomáhá při  péči o okolní životní prostředí 

            Navrhované činnosti : 
 lokomoční pohybové činnosti
 vytváření relaxačních a odpočinkových činností pro vytváření pohody a zdravého prostředí
 seznamování s ostatními v komunitním kruhu – rozhovory
 procvičování znalosti značek dětí při didaktických hrách
 hry a činnosti k procvičení orientace v prostoru, organizační dovednosti
 názorné ukázky a přímá účast, při  které si  uvědomujeme změny, ke kterým v přírodě v  ročních

obdobích dochází
 činnosti, které navozují příjemnou atmosféru
 spoluvytváří pravidla chování třídy
 poslech povídek s dětským hrdinou, vyprávění vlastních zážitků
 estetické činnosti zaměřené na výchovu základních návyků
 spontánní  a volné hry, experimenty s novými předměty a materiály, manipulace s nimi a jejich

zkoumání, pozorování blízkého prostředí a orientace v něm
Doporučené týdenní bloky : 
Pro smíšené třídy :

 Klubíčko přátelství ( MŠ jako společenství )
 Víla a den ve školičce (činnosti, režim...)
 Čarujeme s přírodou (ovoce, zelenina,  zdraví, příroda)
  U nás ve školce (seznámeni s prostředím, adaptace)         
  To jsem já, to jsi ty (znát své jméno, jména svých kamarádů) 
 Kouzelná slovíčka   (společenské chování, návyky, hygiena) 
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 Loučíme se s létem (změny v přírodě, počasí)
 Vítáme nové kamarády (seznámení se jmény kamarádů a učitelek, prostředí)
 Čas jablíčkové vůně (ovoce í tropické, vitamíny) 
 Bramboráček (zelenina ,sklizeň, význam pro zdraví) 
 EKO - Jeden drak potkal mrak (počasí, činnosti s kamarády..)

Pro předškolní třídy :
 Všichni jsme kamarádi a máme se rádi (ohleduplné, přátelské vztahy, seznámení s třídami mladších

dětí)
 Rozkvetlá zahrada (vlastnosti hlíny, péče o rostliny, podmínky pro růst rostlin, zahradní květiny,byliny,

barvy) 
 Podzimníček a jeho kamarádi ( kamarádi ve školce a společní kamarádi..) 
 Jsme v království kamarádů ( pohybové aktivity při seznamování, tolerance,....)
 Co sklízíme na zahradě (ovoce, zelenina brambory, řepa, význam pro naše zdraví, práce - zahradník,

sadař) 
 Na zahrádce ryje krtek (drobní živočichové - krtek, myš, žížala, housenka hlemýžď, slimák,...)
 Jak mluví les (stromy listnaté a jehličnaté, podzimní změny stromů, 
 EKO - Jak se chovat v lese,  čistota a význam  lesů pro život a životní prostředí) 
 Plody lesa (plody stromů a keřů - jeřabiny, trnky, žaludy, kaštany, šišky, šípek, ostružiny, houby - jedlé,

jedovaté) 
 Kdo žije v lese (lesní zvěř - srnky, zajíci, jelen, prase divoké, jezevec, ježek, liška, ptáci – kukačka,  datel,

sova,...) 
 Péče o les (práce hajného, dřevorubce, „lesní školky", vlastnosti dřeva, kůry, zpracování dřeva  - papír,

nábytek) 


Integrovaný blok Integrovaný blok 
Slunečnice tanečnice, když dozraje malinko, dá každému semínkoSlunečnice tanečnice, když dozraje malinko, dá každému semínko
Chceme děti poskytnout semínko poznání v chápání změn kolem sebe, jejich souvislosti a příčiny.
Rozvíjet u dětí přirozenou zvídavost, představu a nadání. Naučit přizpůsobit své chování skupině,
ve které žije, spolupracovat, respektovat se navzájem, aktivně přistupovat k problémům a vnímat
svou sounáležitost se společností i s přírodním prostředím. 

Kompetence pro děti :
1. Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát 1/5
2. Vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje nebo poškozuje 2/1
3. Je zvídavé, má touhu poznávat 3/1
4. Umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč 4/6
5. Dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly 5/5
6. Uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody 6/7
7. Má zájem pochopit jevy kolem sebe 7/6

Očekávané výstupy pro děti ve SMÍŠENÝCH TŘÍDÁCH 
 zachovává správné držení těla 
 pojmenovává části těla, některé orgány, zná jejich základní funkce 
 vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech i výpovědích k nim 
 formuluje otázky a jednoduše odpovídá
 popisuje  situaci(skutečnou, podle obrázku) 
 zaujímá vlastní názor, postoj a jejich vyjádření
 vyjádří souhlasu i nesouhlasu v situacích, které to vyžadují 
 odmítá se  podílet na nedovolených či zakázaných činnostech
 uplatňuje své potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, přijímá a uzavírá kompromisy 
 brání se projevům násilí jiného dítěte, ubližování
 chová  se obezřetně s neznámými, v případě potřeby požádá druhého o pomoc
 utvoří si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách 
 chová se na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
 porozumí běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých
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 orientuje se bezpečně ve známém prostředí i životě tohoto prostředí (domov, MŠ, okolí, …)
 uvědomuje si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat a má povědomí o tom, jak se prakticky

chránit
 porozumí, že všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje 
 uvědomuje si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví 

Očekávané výstupy pro v  PŘEDŠKOLNÍCH TŘÍDÁCH  
 zachovává správné držení těla
 uplatňuje základní hygienické a zdravotně preventivní návyky
 ovládá hrubou motoriku i jemnou motoriku (zacházet s náčiním, s různým materiálem – výtvarným,

grafickým)
 popisuje skutečné situace podle obrázku i bez a to ve větách 
 rozšiřuje si slovní zásobu o nová slova a používá je (ptát se na slova, kterým nerozumí)
 sluchově rozlišuje začáteční a koncové hlásky ve slovech
 postupuje a učí se podle pohybů a instrukcí
 záměrné se soustředí a udrží pozornost
 osvojí si poznatky z pěstování ovoce a zeleniny, má povědomí o jeho významu pro zdraví člověka
 vědomě využívá všechny smysly, pozná podle chuti a vůně základní druhy ovoce a zeleniny
 chápe základní číselné a matematické pojmy (porovnávat, uspořádávat, třídit.)
 zorganizuje hru – prožívání radosti ze zvládnutelného a poznaného 
 rozhoduje o svých činnostech
  zvládá orientaci v prostoru i čase
 má znalosti o ekologii a činnostech s tím souvisejících 
 uvědomuje si své práva,  ale i povinností ve vztahu k druhému
 navazuje a udržuje  dětské přátelství
 aktivně se zúčastňuje skupinové práce, šetrně zachází s pomůckami , materiály
 přistupuje k druhým lidem i k dětem bez předsudků, s úctou, váží si jejich práce a úsilí
 pochopí, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat
 vnímá umělecké a kulturní podněty, hodnotí svoje zážitky
 uplatňuje  v  běžném  životě  základní  formy  společenského  života  (  poděkuje,  pozdraví,  uposlechne

pokyn)
 poznává řemesla, lidskou práci
 vnímá skutečnosti, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný
 osvojí  si  elementární  poznatky  o  okolním  prostředí,  které  jsou  dítěti  blízké,  zajímavé,  jemu

pochopitelné, ale i  o existenci různých národů a kultur, o planetě Zemi, vesmíru
 chápe změny v přírodě v návaznosti na roční období, její pestrost a pozoruhodnost

Navrhované činnosti : 
 přímé a záměrné pozorování, pojmenovávání vlastností objektů, rozmanitostí a změn v přírodě, práce s

různými materiály – hmat a manipulační schopnosti
 rozvoj koordinace ruky a očí 
 zařazování sluchových činností a s tím úzce související hudebně pohybové  a komunikativní programy
 rozvíjení  talentu  u  nadaných  dětí  a  zapojování  do  nadstandardních  činností  i  dětí,  které  si  svoji

osobnost chtějí dále rozvíjet
 hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému na školní zahradě
 rozšiřování prorodinných  aktivit 

Doporučené týdenní bloky: 
Pro smíšené třídy

 Společně to zvládneme
 Kdo se schoval pod listí
 Víla a skřítek Vitamínek 
 Foukej, foukej větříčku 
  Co nám dala zahrádka (ovoce a jeho chuť) 
 Jablíčkový týden (využití – tvoření, pečení, tvary, barvy) Zeleninu jíme rádi (zelenina a její využití)) 
 Podzimní korálky (plody keřů, stromů - šípky, jeřabiny) Náš táta šel na houby (les na podzim)   
  Já do lesa nepojedu 
 EKO - Kaštanová princezna ( chování v lese,plody stromů, keřů, houby)  
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 Zajíčku v lesíčku copak děláš (volně žijící zvířata, péče o ně, hajný, myslivec) 
 Káča našla ptáče (volně žijící ptáci, péče o ně v zimě) Řežu, řežu dříví (vlastnosti dřeva, kůry, zpracování

dřeva)  
Pro předškolní třídy: 

  EKO -  Co vypráví les (druhy stromů, péče o les, chování v lese,plody stromů, keřů, houby) - ochrana
životního prostředí - čistý vzduch,...

 Naše Země  (seznámení dětí s globusem, mapou světa střídání dne a noci, různá podnebí naší planety,
moře, pevnina )

 Obyvatelé planety (různé národnosti, rasy - barva pleti - černoch, Japonec, eskymák indián, Evropan;
různé životní podmínky a prostředí, správné chápání mezilidských vztahů, pojem rasismu) 

 Živočichové planety (exotická zvířata, ptáci, ryby, plazi, rozdílná místa výskytu - džungle, prales, poušť,
moře, polární kraje,...) 

 Vesmír (přiblížit  dětem vznik  Země,  není  ve  vesmíru sama -  ostatní  planety,  cestování  do kosmu -
raketa, raketoplán, kosmonaut; vývoj života na zeměkouli  

 Setkala se tužka s perem (znalosti k zápisu do ZŠ, počty, barvy, tvary,…)

Integrovaný blok Integrovaný blok 
Ve sněhovém království, kytičkám se dobře spí Ve sněhovém království, kytičkám se dobře spí 
Chceme  děti  seznámit  s  charakteristickými  rysy  zimní  přírody,podnebí  a  počasí,   zařaditChceme  děti  seznámit  s  charakteristickými  rysy  zimní  přírody,podnebí  a  počasí,   zařadit
radovánky na sněhu, dělat pokusy se sněhem a ledem. Děti si přiblíží kouzlo zimy, rozvinou svéradovánky na sněhu, dělat pokusy se sněhem a ledem. Děti si přiblíží kouzlo zimy, rozvinou své
dosavadní vědomosti i o jiných zimních krajinách  a získají další životní zkušenosti.dosavadní vědomosti i o jiných zimních krajinách  a získají další životní zkušenosti.

Kompetence pro děti:
1. Rozumí tomu, že způsob, jakým se člověk chová a žije, špatný nebo dobrý, na jeho zdraví 1/3
2. Rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví 2/2
3. Nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života 3/7
4. Dovede označit svoje potřeby (tělesné, psychické,sociální, etické), přizpůsobit jim své chování 4/2
5. Dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky 5/9
6. Je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým 6/2
7. U druhých respektuje a toleruje potřebya individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování 7/5

 Očekávané výstupy pro děti v  e SMÍŠENÝCH TŘÍDÁCH :
 zvládá pohyb na sněhu a ledu
 adaptuje se na život ve škole 
 ovládá druhové svalstvo, sladí pohyb se zpěvem 
 vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů (vůně, chutě, hmat, …) 
 zvládá jemnou motoriku (zacházet s výtvarným a grafickým materiálem, hudebními nástroji, …) 
 zvládá jednoduchou obsluhu a pracovní úkony
 vnímá potřebu péče o zvířátka v zimě
 seznámí se a získá povědomí o cizích zimních krajinách
 spoluvytváří pohodu osobní i prostředí , spolupracuje s ostatními, 
 získává citovou samostatnost, prožívá radost se zvládnutého a poznaného 

Očekávané výstupy pro děti v PŘEDŠKOLNÍCH TŘÍDÁCH
 naučí se zpaměti krátké texty (říkanky, písničky, pohádky, …) 
 zaměří se na to, co je důležité z poznávacího hlediska 
 porozumí slyšenému (zachytí hlavní myšlenku příběhu) 
 uvědomuje si příjemné citové prožitky (lásku, radost, …) 
 zachytí  a  vyjádří  citové  prožitky  (slovně,  výtvarně,  hudebně  pohybovou  činností  či  dramatickou

improvizací) 
 uvědomuje si svá práva ve vztahu k druhému kamarádům i dospělým
 vyjadřuje smysluplné myšlenky, pocity ve vhodně formulovaných krátkých větách 
 uvědomuje si, že lidé i zvířata  žijí i jide, v jiné prostředí, etnice
 vnímá, co si druhý přeje či potřebuje, je vstřícný 
  chápe elementární časové pojmy
 je citlivý ve vztahu k živé bytosti – zvířátka v zimě
 domluví se na společném řešení  s dětmi i dospělými ve svém okolí
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 využívá zkušeností k učení
 ovládá svoje city a přizpůsobí jim své chování
 porozumí tomu, že všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje
 chová se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví
 má povědomí o společenském, kulturním prostředí i jeho dění z dostupných praktických ukázek v okolí

dětí 
 všímá si změn a dění v nejbližším okolí – pociťuje sounáležitost s živou a neživou přírodou, lidmi  

Navrhované činnosti: (jsou orientační zaměřené jak chceme cíle naplňovat)
 činnosti a příležitosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech)
 pozorování změn, krmení ptactva
 manipulační, grafické, hudební a výtvarné činnosti k tématu zaměřená 
 vyprávění o zimních sportech, prohlídka encyklopedií, práce s literárními texty
 návštěva divadla 
 činnosti zaměřené k chápání přírodních zákonitostí – zařazení pokusů

Doporučené týdenní bloky:
Pro smíšené třídy 

 Sněží, sněží, mráz kolem běží
 Paní Meluzína
 Výprava za tučňáky
 Zima je tu děti

Pro předškolní třídy
 Co nám vypráví sněhová vločka
 Výprava na polární pól
 Víla a červíček Toník
 Mikuláši, andílku, děkujeme za nadílku
 Vůně cukroví (nadílka a posezení s rodiči)  
 Vánoční stromeček
 Výprava na severní pól

Integrovaný blok 
   Kytička má slzičku, rozvesel ji trošičku
Chceme děti  naučit  spolupracovat  s  ostatními  a  připravit  se  na  roli  budoucího     školáka.
Upevnit u dětí, co prospívá zdraví, chovat se tak, aby v situaci jemu známých neohrožovalo své
zdraví, bezpečí a pohodu svou i druhých.Chránit své zdraví i ostatních před nebezpečnými vlivy,
poznávat  lidské  tělo,  funkce  jednotlivých  částí.  Prostřednictvím  příběhu  seznámit  děti  s
nebezpečím z kontaktu s cizí osobou

Kompetence pro děti :
1. Má vytvořenu představu o pojmu závislostva o věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka 1/6
2. Chápe, že když je člověk nemocen, nemůže dělat řadu věcí, které dělá rád a které patří k jeho životu 2/4
3. Ví,že  když  řešení  jeho  problémů  přesahuje  jeho  síly,  má  se  obrátit  o  pomoc  na  osobu  ze  svého

nejbližšího okolí 3/2
4. Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost 4/3
5. Poznáváním  sebe  samého  vytváří  pravdivý  obraz  o  sobě,  své  identitě,  vlastnostech,  sklonech  a

schopnostech 5/1
6. Chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého, dbá pravidel soužití 6/6
7. Chová se vstřícně a je ochotné pomoci, tam, kde je třeba, zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší

prostředí a potřeby druhých 7/3

Očekávané výstupy pro děti ve SMÍŠENÝCH TŘÍDÁCH :  
 zachovává správné držení těla při činnostech klidných i pohybových 
 pojmenovává části těla, některé orgány, znát jejich základní funkce 
 rozlišuje co prospívá zdraví a co mu škodí 
 chová se v situacích pro dítě běžných tak, aby ho neohrožovalo na zdraví – má povědomí o některých

způsobech ochrany zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě hledat pomoc  
 vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech i výpovědích k nim 
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 formuluje otázky a odpovídá
 popíše situaci (skutečnou, podle obrázku) 
 zaujímá a vyjádří  vlastní názory, postoje 
 vyjádří  souhlas  i  nesouhlas,  říci  »NE«  v  situacích,  které  to  vyžadují  –  odmítne  podílet  se  na

nedovolených či zakázaných činnostech či nevhodných věcech 
 uplatní své potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, přijímat a uzavírat kompromisy 
 brání se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, … bez známek agresivity
 chová se obezřetně s neznámými, v případě potřeby požádá druhého o pomoc   
 utvoří si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách
 chová se na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé 
  porozumí běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých 
  odmítá  společensky nežádoucí chování
 orientuje  se bezpečně ve známém prostředí i životě tohoto prostředí (domov, MŠ, okolí, …) 
 uvědomuje si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat a má povědomí o tom, jak se prakticky

chránit 
 porozumí, že všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje
 uvědomuje si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví 

Očekávané výstupy  pro děti v PŘEDŠKOLNÍCH TŘÍDÁCH
 zvládá pohybové dovednosti a prostorovou orientaci  
 zachovává správné držení těla při všech činnostech 
 vědomě napodobí jednoduchý pohyb podle vzoru 
 vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů,  záměrně pozoruje
 zvládá sebeobsluhu, uplatňuje základní hygienické a zdravotně preventivní návyky
 používá  nová slova a aktivně je používá    
 porozumí slyšenému  i ukázanému
 projevuje zájem o knížky, soustředěně poslouchá   
 soustředí se na činnost, prodlužuje délku  pozornosti      
 je citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě 
 bez zábran komunikuje s druhým dítětem, udržuje a nachází nová  dětská přátelství
 odmítá komunikaci, která mu je nepříjemná 
 spolupracuje s ostatními  a respektuje potřeby jiného dítěte 
   uplatňuje  návyky  v základních formách společenského chování  ve styku s     dospělými i  s  dětmi

(zdravit, prosit, poděkovat, …)
 pochopí, že každý má ve společenství (rodině, třídě,zaměstnání …) svou roli, podle které   je třeba se

chovat
 uvědomuje si, co škodí organizmu, zná nevhodné a škodlivé látky ve vztahu ke zdraví
 zařadí se do třídy mezi vrstevníky, respektuje je
 zvládá požadavky plynoucí z prostředí školy 
 zachází šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, knížkami, …
 zachycuje skutečnost ze svého okolí pomocí výtvarných dovedností a   různých technik 
 osvojí si elementární poznatky o okolním prostředí, dítěti blízké, smysluplné, zajímavé, pochopitelné
 všímá si změn a dění v nejbližším okolí
 má povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka
 chápe, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože každý dělá něco jiného
 pomáhá pečovat o okolní životní prostředí (chránit přírodu, …) 

Navrhované činnosti: (jsou orientační zaměřené jak chceme cíle naplňovat)
 Napodobování si utužují jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, zdraví
 hrou a navozenými situacemi  se dítě učí chránit bezpečí své i druhých
 vyprávění zážitků, příběhů podle skutečnosti  i   podle vlastní fantazie, komentování zážitků,  popsat

situaci
 poučení  o  možných  nebezpečí,  jak  se  chránit(nebezpečí  v  přírodě,  zvířata,  rostliny,  na  silnici,  na

veřejnosti )
 aktivity podporující uvědomování si vztahů v rodině
 hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, rodič)
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 využívání  encyklopedií,  práce  s  obrazovým materiálem zjišťují  nové vědomosti  prospěšné pro další
obohacení dětských činností

 činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktické používání
 dramatické činnosti, předvádění a 
 tematickou hrou a přímým zážitkem se děti seznamují s různými druhy zaměstnání

Doporučené týdenní bloky:
Pro smíšené třídy

 Moje tělo (části lidského těla)
 EKO -Proč se zlobí les ( špatný vliv člověka na přírodu, její důsledky)
 Zajíček chce být zdravý
 My stonáme neradi ( oblékání, péče o zdraví a péčev nemoci)
 Ten dělá to a ten zas tohle (práce lékaře, zubaře, zdravotní sestry, správná - nevhodná strava, 

Pro předškolní třídy
 Týden plný zdraví - (péče o zdraví, vitamíny)
 Rok po roce střídá se to - ( roční období, vliv počasí, změny v přírodě, přírodní jevy a střídání počasí -

slunce, déšť, bouře, duha, mlha, sníh, mráz, vítr, vichřice,...) 
 Počasí a zdravíčko - (oblékání dle počasí a ročního období, sportování pro zdraví - zimní, letní sporty,

lidské tělo a jeho části, jejich funkce)
 Ťuká léto na okýnka (výchova k prevenci úrazů) 
  EKO – Voda, voděnka – (pitná voda, neznečišťovat vodní toky; využití vody – přehrady, šetření vodou)  
 Péče o zdraví a protidrogová prevence - ochrana před nezdravým způsobem života - kouření, drogy,

alkohol)  

Integrovaný blok 
    Pampeliška maminka, létavého semínka

Chceme  dětem  přiblížit  bezpečí  domova  a  sounáležitost  v  rodině,  poskytnout  prostor  pro
společně   strávený  čas,   nebýt  lhostejný  vůči  svému  okolí.  Děti  seznámit  s  probouzející  se
přírodou,   domácími  zvířaty,  jejich  mláďaty,  poznávat  výjimky z řádu,pochopit  situace a  jevy
kolem sebe v jejich souvislostech 

Kompetence pro děti: 
1. Vnímá, že člověk může mít potíže se zdravím tělesným, ale také duševním, a že tyto potíže spolu mohou

souviset 1/2
2. Má vytvořenu představu o zdravé životosprávě 2/6
3. Rozvíjí své  poznávací funkce a dovednosti  3/3
4. Dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl , své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji 4/5
5. Chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají k dobré náladě a spokojenosti

5/3
6. Dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a s dospělými 6/3
7. Uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti 7/4

Očekávané výstupy pro děti ve SMÍŠENÝCH TŘÍDÁCH:
 ovládá dechové svalstvo, sladí pohyb se zpěvem, pohybem i malou choreografiíovládá dechové svalstvo, sladí pohyb se zpěvem, pohybem i malou choreografií
 vnímá a rozlišuje pomocí smyslů vnímá a rozlišuje pomocí smyslů 
 zvukově rozlišovat zvuky a tóny zvukově rozlišovat zvuky a tóny 
 koordinuje lokomoci a další polohy a pohyby těla (sebeobsluha, jednoduchá obsluha, pracovní úkonykoordinuje lokomoci a další polohy a pohyby těla (sebeobsluha, jednoduchá obsluha, pracovní úkony

zacházení s běžnými předměty, pomůckami,zacházení s běžnými předměty, pomůckami,
 zvládá různé druhy pohybů v běžném prostředí  zvládá různé druhy pohybů v běžném prostředí  
 porozumí slyšenému, zachytí hlavní myšlenku příběhu a popíše ji
 formuluje otázky, odpovídá, hodnotí slovní výkony, slovně reaguje 
 sleduje a vypráví příběh, pohádku
 nevyrušuje a  soustředěně sleduje divadlo, film, poslech z CD¨¨
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 vnímá, že je zajímavé dovídat se nové věci, využívá zkušenosti z učení 
 chápe elementární časové pojmy (změny: jaro, …) 
 je citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě, k věcem 
 těší se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních krás  
 uplatňuje své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého 
  spolupracuje  s ostatními a koordinuje skupinu
 respektuje potřeby jiného dítěte, podělí se o hračky, pomůcky, rozdělí si úkol s jiným dítětem
 pochopí, že každý má v určitém společenství svou roli, podle které je třeba se chovat 
 zachycuje skutečnosti ze svého okolí (tvořením, konstruováním, estetickými činnostmi) 
 má osvojeny elementární poznatky dítěti blízké, smysluplné, přínosné 
 všímá si změn a dění v nejbližším okolí 
 porozumí, že změny v přírodě, v životě, rodině apod.  jsou přirozené a samozřejmé 

Očekávané ýstupy pro děti v PŘEDŠKOLNÍCH TŘÍDÁCH
 koordinuje lokomoci bez větších problémů a další polohy a pohyby těla 
 ovládá koordinaci ruky a oka, zvládá s větší jistotou jemnou motoriku 
 vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů
 zvládá různé druhy pohybů v běžném prostředí 
 formuluje otázky, odpovídá, hodnotí slovní výkony, slovně reaguje ve větách
 vyjadřuje samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, úsudky ve vhodně zformovaných větách 
 pojmenuje to, čím je obklopen
 zachytí a vyjádří prožitky (výtvarně, dramatizace)
 vnímá, že je zajímavé dovídat se nové věci, využívat zkušenosti z učení – chápe  elementární časové

pojmy (změny: jaro, …) a prostorovou orientaci 
 je citlivé ve vztahu ke všem živým bytostem, k přírodě i k věcem kolem sebe
 těší se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních krás, podílí se na nich
 dodržuje dohodnutá pravidla vzájemného soužití a chování doma, v MŠ, na veřejnosti – spolupracuje  s

ostatními 
 navazuje a udržuje dětská přátelství a upevňuje je  
 pochopí, že každý má v určitém společenství svou roli, podle které je potřeba se chovat a přizpůsobuje

se společenství, umí ustoupit, vyjádřit kompromis
 zachycuje skutečnosti ze svého okolí (tvořením, konstruováním, estetickými činnostmi) 
 umí si zachovat bezpečí při pohybových činnostech ve třídě i na hřišti
 osvojí si elementární poznatky o okolním prostředí,  které je dítěti blízké, ale i vzdálené, neznámé a

poznané, smysluplné  a  přínosné
 všímá si změn a dění v nejbližším okolí a seznamuje se bez bázně s prostředím neznámým 
 uvědomuje si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví, životní

prostředí 
 navazuje kontakt s dospělým, překoná stud, komunikuje s ním vhodným způsobem
 chová se tak, aby neubližoval, neškodil, tak jak chce, aby se chovali ostatní k něm

Navrhované činnosti: (jsou orientační zaměřené jak chceme cíle naplňovat)
 námětovými hrami, vyprávěním společnými i individuálními  činnostmi posilujeme  nezastupitelné role

rodiny  
 pozorování změn v jarní přírodě i v živočišné  a zvířecí říši
 činnosti vyžadující samostatné vystupování, obhajování vlastních názorů, popisy obrázků, náhodných

pozorování
 zařazování hádanek, rébusů
 poznávání hlásek na začátku a na konci slova
 aktivity podporující kreativitu a estetiku
 činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky
 poučení o nebezpečných situacích v neznámém prostředí, v kontaktu se zvířaty
 výroba dárku pro maminku
 hry, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého
 hry a činnosti zaměřené k poznávání zvuků
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Doporučené týdenní bloky:
Pro smíšené třídy

1. Zaťukalo jaro
2. Na dvorečku - hospodářská a domácí zvířata, mláďata, péče o ně v kravíně, vepříně, drůbežárně; práce

zemědělce, ošetřovatele hospodářských zvířat)) 
3. Od maminky do světa
4. Co má očka vidí

Pro předškolní třídy
5. Moje rodina (nejbližší členové rodiny - rodiče, sourozenci, vzájemné vztahy, spolupráce, profese rodičů,

adresa bydliště) 
6. Co všechno musí dělat jaro
7. Dnes všechny maminky svátek mají  (citový vztah mezi matkou a dítětem, jak mamince pomáháme,

příprava dárků pro  maminku)
8.  Hádej, kde bydlím - (život v obci - obchody, významné budovy,  profese - zedník prodavač, technické

služby) 
9. Kolik je na světě krás ( živá i neživá příroda kolem nás )
10. Co ukrývám v srdíčku

Integrovaný blok Integrovaný blok 
Všude barev, jako kvítí, sluníčko nám k     tomu svítí 

Chceme s dětmi poznávat život ve městě, přiblížit jim rozdíl mezi městem a venkovem, seznámit
děti  s  pravidly  silničního  provozu  a  různými  dopravními  prostředky,  s  původem  řemesel,  s
vymoženostmi moderní techniky a s vývojem civilizace, získají elementární poznatky o planetě,
na které žijeme. Prostřednictvím tématu budou děti vedeny k tomu, aby si vážily hodnot lidské
práce, uvědomovaly si její užitečnost. Vnímat člověka jako součást světa a vesmíru, přiblížit jim
lidské rasy a jejich odlišnosti. Přiblížit svět v jeho různorodosti, barevnosti.

Kompetence pro děti:

1. Uvědomuje si,  že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků (pohlaví,  věk, jazyk, kultura, etnika, soc.
zázemí, životní úrovně 1/7

2. Chápe, že zdraví není samozřejmost a musí je chránit 2/3
3. Řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu problémů může řešit v vysvětlit svůj názor

více způsoby 3/6
4. V běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky svých činů, svého chování

4/4
5. Komunikuje,dokáže se dohodnout i v případě problémové situace 5/6
6. Je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým 6/2
7. Prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou neživou i živou 7/7

Dílčí cíle pro děti ve SMÍŠENÝCH TŘÍDÁCH:
 zvládne běžné způsoby pohybu v různém prostředí ve skupině dětí, ve vodě, v písku
  koordinuje lokomoci a další polohy a pohyby těla 
 ovládá koordinaci ruky a oka, v mezích věku zvládá jemnou motoriku
 zvládá  zacházení  s  pomůckami,  náčiním,  různým  materiálem,  s  hudebními  nástroji,  jednoduchou

obsluhu a pracovní úkony - jednoduché úklidové práce, udržuje pořádek 
 má  povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, zdravé výživě 
 poznává rozdíly mezi vesnicí a městem, různorodostí zaměstnání
 učí se zpaměti krátké texty, domluví se slovy i gesty, začíná s  improvizací
 správně vyslovuje nebo projevuje alespoň snahu
 porozumí slyšenému a vyjádří svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 
 uvědomuje si svou samostatnost, zaujímá vlastní názory a postoje, vyjadřuje je 
 přirozeně a bez zábran komunikuje s druhým dítětem, udržuje dětská přátelství 
 uplatňuje  své  individuální  potřeby,  přání  a  práva  s  ohledem  na  druhého  (obhajuje  svůj  názor,

respektuje jiný) , hodnotí svoje chování (osobní pokroky) 
 spolupracuje s ostatními  dětmi i dospělými 
  chápe, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat 
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 chová se a jedná na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé 
 zvládá požadavky plynoucí z prostředí školy, spoluvytváří prostředí pohody 
 vnímá umělecké a kulturní podněty , uvědomuje si krásy přírody
 zachycuje skutečnosti ze svého okolí pomocí různých výtvarných technik a dovedností (tvořit a vyrábět z

přírodnin)
 zvládá základní hudební dovednosti
 osvojí  si  elementární  poznatky  o  okolním  prostředí,  které  jsou  dítěti  blízké,  pro  ně  zajímavé,

pochopitelné 
 má povědomí o širším přírodním prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností
 vnímá, že svět má svůj řád, je rozmanitý, pozoruhodný, pestrý (různé národy, kultury, země, …)
 rozlišuje aktivity, které mohou zdraví podporovat anebo poškozovat, dbá o dodržování bezpečnosti

Očekávané výstupy pro v PŘEDŠKOLNÍCH TŘÍDÁCH
 zvládá běžné způsoby pohybu v různém prostředí (užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, ve

dvojicích …)
 zná základní pojmy užívané se zdravím, pohybem, sportem, bezpečím
 má povědomí o významu aktivního pohybu a zdravé výživě
 zvládá jemnou motoriku
  vyjadřuje se ve vhodně zformovaných větách
  zdokonaluje prostorové pojmy a orientaci (vpravo, vlevo, nahoře, dole)
 poznává některá písmena, číslice, popřípadě slova 
 chápe základní číselné a matematické pojmy, zná základní barvy
 rozlišuje některé obrazné symboly (orientační, dopravní značky, apod.) porozumí jejich významu 
 soustředěně sleduje četbu, film, divadlo, hudbu 
  myslí kreativně, řeší některé úkoly a situace, má »nápady«
 ve známých situacích ovládá své city a přizpůsobí jim své chování
 vyvíjí volní úsilí, soustředí se na činnost a její dokončení a neodbíhá od rozdělané práce
 respektuje předem vyjasněná a pochopená pravidla
 vystihne kresbou zvířecí postavu (vyjádří svou představu)
 chápe slovní vtip a humor 
 sluchově rozlišuje začáteční slabiku, hlásku ve slovech 
 pozná a vymyslí jednoduchá antonyma, homonyma 
 pozná většinu toho, čím je dítě obklopeno 
 chápe základní číselné a matematické pojmy 
 chápe elementární časové pojmy – jaro, léto, … 
 snaží se řešit problémy, úkoly a situace 
 komunikuje s dospělým vhodným způsobem, respektuje je i jejich práci
 uplatňuje své individuální potřeby, přijímá a uzavírá kompromisy, řeší konflikt dohodou 
 chová se obezřetně při setkání s neznámými … 
 chová se zdvořile, bez předsudků, s úctou, váží si jejich práce a úsilí 
  porozumí běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých 
 vnímá umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchá se zájmem vyprávění,literární, dramatické či

hudební představení, hodnotit svoje zážitky
 naslouchá druhým, neskáče do řeči, chová se zdvořile k druhým lidem
 orientuje se bezpečně ve známém prostředí a životě tohoto prostředí (doma, budova MŠ, okolí  MŠ,

město) 
 uvědomuje si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat (jak se nebezpečí vyhnout) 

Navrhované činnosti: 
 činnosti zaměřené na poznání funkce a složení rodiny, rozhovory o rodině a jejích zvycích
 běžné verbální i neverbální komunikační aktivity s druhým dítětem i s dospělým
 záměrné pozorování, čím se lidé mezi sebou liší (zeměpisným místem narození, jazykem) a v čem jsou si

podobní (profesí)
 hudební a pohybové hry a činnosti
 společné rozhovory, vyprávění zážitků
 přímé pozorování kulturních objektů, hodnocení architektury
 vycházky s poznávacím obsahem
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 prohlížení encyklopedií, rozhovory, vyprávění zážitků
 navštěvováním  kulturně-společenských  programů  upevňovat  pravidla  slušného  chování  vůči

kamarádům a veřejnému okolí
 Předškolní děti mají možnost odjet do školy v přírodě, kde se učí samostatnosti a být na čas odloučeni

od rodiny. 
 Nakonec se při oslavě, soutěžích a tanci předškolní děti s MŠ rozloučí. 

Doporučené týdenní bloky: 
 Pro smíšené třídy:

 Léto klepe na vrátka  
 Hurá na prázdniny (preventivní výchova)  
 Voláme sluníčko ( příroda, počasí a vliv na lidské tělo)
 Co se děje v trávě (drobný hmyz na louce, květiny) 
 Jdeme na pomoc barevnému království 
 Jede  vláček  motoráček (seznamování  s  ilustracemi  města,  vesnice,  následné  vycházky,  nástrahy  a

bezpečné a nebezpečné situace)
Pro předškolní třídy

 Jak plamínek zachránil skleněné království ( povolání..)
 Za kamarády po Evropě ( etniky, rasy, počasí, příroda ..)
 Doprava ve městě - (dopravní prostředky, značky, signalizace, bezpečnost; prohlídka autobusového a

vlakového nádraží; letiště; profese - řidič, strojvedoucí, výpravčí, průvodčí, pilot letuška)
 Jak to čmelák dobře vymyslel ( pole, rybník, louka)
 U babičky na vesnici - (život na vsi, rozdíly město - vesnice, příroda, pole, lesy, louky, rodinné domky,

zahrady, práce na polích - zemědělské stroje,traktory
 Hrajeme si na školu  - (vzdělání - školy - mateřské, základní, střední, vysoké; návštěva v 1. třídě ZŠ;

práce učitelů, kuchařek, uklízeček)
  Přátelství na první pohled

DÍLČÍ PROJEKTYDÍLČÍ PROJEKTY
Dílčí  projekty  školy  jsou součástí  vzdělávacího obsahu.  Do jednotlivých integrovaných bloků budou

začleněny dle potřeb a specifik třídy. Jejich naplňování bude vycházet z věkových a individuálních zvláštností
dětí. Časová realizace je 1 rok, tak jako integrované bloky. Projekty jsou rámcové, obsahují hlavní záměry a
charakteristiku  vzdělávací  nabídky  a  jejich  rozpracování  bude  předmětem  TVP  stejně  jako  jednotlivé
integrované bloky. Činnosti jako prostředek naplnění stanovených záměrů a cílů budou maximálně zohledňovat
možnosti  dětí  jednotlivých tříd,  tematicky  jsou jednotné pro  celou  školu  s  využitím krojovaných panenek  a
květinkové víly, které symbolizují dané záměry těchto projektů, abychom mohli dobře naplnit kontinuitu záměru
v rámci celého předškolního období.

PROJEKT :  Putování všemi svátky, přímo teď a také zpátky
Obecná charakteristika :
Projekt bude včleněn do jednotlivých integrovaných bloků a jeho smyslem je posílit oblast sociálně
kulturní a environmentální výchovy. Vzdělávací nabídka je vztažena k ročním obdobím a činnostem,
které se v tomto čase nabízí. 
S  dnešní  uspěchanou  dobou  velmi  úzce  souvisí  i  čas  se  zastavit  a  zklidnit.  Vytrácí  se  společné
posezení, povyprávění a tím i poznávání našich předků, tradičních hodnot a patriotismu k rodnému
městu  ,  dřívějšímu  způsobu  života.  Právě  o  tyto  hodnoty  ,,předávání  tradic,  zvyků,  obyčejů  a  vzájemnou
sounáležitost dětí ,rodičů, prarodičů a sousedů „ nám jde a již nyní víme, že se nám podařilo zasadit alespoň
zrníčko lásky v každém , kdo se s chutí zapojují do našich akcí..
Popis projektu : 
 Hodonínsko  má rozjetý projekt  s názvem ,,  Společné putování  za dědictvím regionů“,který je zaměřen má
ochranu a obnovu hmotného a nehmotného kulturního dědictví venkova. Prošel zmapováním, zhodnocením,
sběrem  materiálů  a  historických  podkladů.  Výstupem  bude  přístupná  databáze  informací,  které  budou
k dispozici kulturním a folklórním  spolkům, školním institucím i široké veřejnosti. 
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Hlavní myšlenkou projektu je povědomí, že tradice tady byly, jsou a musí se stále uchovávat pro další generace,
aby se nám úplně nevytratily.  Vždyť  právě na  dřívějších hodnotách,  sounáležitosti,  úcty,  pokory  i  hudebně
pohybových aktivitách stavíme i dnes nově nazývané projekty a integrované bloky.
Obsahem :
Všechny činnosti budou motivačně sjednoceny a povedou děti k aktivnímu zapojení do činností a k radostnému
prožívání společných oslav. Chceme děti seznámit se zvyky a tradicemi , rozvíjet pocit sounáležitosti, umět se
podělit o radost s ostatními a zapojit do prožitků dítěte ostatní členy rodiny a rozvíjet, tak mezigenerační učení.
V rámci plnění projektových aktivit používáme metody pro  práci s cílovou skupinou, a to s  dětmi předškolního
věku se zapojením rodičů i prarodičů při zapojení a společném vyjádření pocitů formami výtvarnými, tanečními,
hudebními, textem a komunikací 

Kompetence :

1. Má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích 1/1
2. Je zvídavé, má touhu poznávat 3/1
3. Je schopno elementární spolupráce ve dvojicích, ve skupině 6/4
4. Prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími 7/2

Záměry a cíle našeho dílčího projektu směřují k naplnění této myšlenky. 
Cíle:

  rozvoj a užívání všech smyslů
  sladit pohyb se zpěvem
 uvědomění si hodnoty lidské práce,
 seznamování s tradicemi, zvyky a obyčeje v průběhu celého roku
 rozvíjení pohybových a hudebních dovedností s využitím hudebních nástrojů
 zapamatování si nových slov, krátkých textů  -kultivovaný projev
  vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 zvládat jemnou motoriku (zacházet s výtvarným a grafickým materiálem, hudebními nástroji 
 poslouchání netradičních příběhů, pověstí
 zvládnutí jednoduchých úkolů 
 zapojení rodičů či prarodičů
 rozvíjení spolupráce s folklórním souborem 

Záměry:
 pojmenovávání části krojů a uskutečnění výstavy krojovaných panenek
 uvědomění  si významu a užitku lidské práce a nedílné součásti domácího zvířectva 
 všímat si změn a dění v nejbližším okolí
 vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (vůně, chutě, hmat, …
 poznávání  již neznámých výrazů, příběhů, pověstí
 rozpoznávání zvuků hudebních nástrojů i zvuků venkova a města
 vytváření  a posilování  pozitivního vztahu k přírodě a k prostředí,  ve kterém žili  naši  prarodiče a ve

kterém žijeme nyní
 podporovaní dětské tvořivosti a fantazie a to i s uměním sladit pohyb s rytmem a hudbou
 zapamatování si folklorních  písní i tanečních kroků a  přizpůsobení se párovému tanci
 procítěné projevit cit pro barvy

Očekávané výstupy 
 sladí pohyb se zpěvem a to i v párových tancích,
 umí používat jednoduché hudební nástroje
 ovládá koordinaci ruky a očí - seznámení s příběhy, které obohatí život dítěte – sv.Martin
 činnosti zaměřené na poznávání společnosti a soc. prostředí v různých dobách a v různých komunitách 
 porozumí slyšenému, umí reprodukovat děj vlastními slovy
 aktivně se zúčastňuje diskuse, umí sdělit své zážitky a dojmy, podělí se o svoji úvahu
 postupuje a učí se podle pokynů a instrukcí
 vytváří si pozitivní vztah k rodině
 všímá si  chování  a reakcí,  pocitů kamarádů a blízkých,  porozumí běžným (verbálním, neverbálním)

projevům vyjádření emocí a nálad
 plně prožívá své city, dává je najevo, uvědomuje si je, umí je rozlišit mezi příjemnými i nepříjemnými
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 soustředí se na činnost a dokončí ji
 neostýchá se nevystoupit na veřejnosti
 prožívá radost z úspěchu, přijímá pozitivní ocenění i případný neúspěch
 umí graficky napodobit některé symboly a rozezná odlišnosti
 chápe základní matematické pojmy (první, poslední, více, méně)
 vnímá, co si druhý přeje či potřebuje, vychází mu vstříc (chová se citlivě, vnímavě nabídne pomoc)
 vnímá umělecké a kulturní podněty, snaží se z prožitku načerpat nový poznatek nebo zkušenost
 má povědomí o širším společenském prostředí – všímá si změn a dění v okolí

Navrhované činnosti
 lokomoční činnosti – jednoduché taneční variace, kroky, poskoky, vědomé napodobení pohybu a sladění

pohybu s rytmem a hudbou
 výtvarné činnosti  s využitím barev, papíru i keramické  s úzký propojením s příslušnou oslavou daných

svátků – připravování netradičních dárků k Vánocům, výroba masek k Masopustu, malování kraslic
 hudební činnosti – naučení se a reprodukce písně, veršovaného textu, doprovod za pomoci hudebních

nástrojů (dřívka, zvonečky apod., ale i housle, basa, cimbál)
 zapojení  rodičů a  prarodičů  spolu  s dětmi  do společného pečení  vánočních perníčků,  velikonočních

beránků  realizace  vánočního,  pásma  a  posezení  s  rodiči  u  vánočního  stromečku  –  tj.  Relaxace  a
odpočinek navozující  pohodu v prostředí školky a upevňující  vztahy školka – dítě – rodina, možnost
prezentovat naučené texty, tance a písně, zkušenost se silným prožitkem (vlastní výkon, pocity, ocenění)

 při tvorbě adventního kalendáře sledovat matematické pojmy – více, méně, první, poslední
 poslech četby, povídek, vyprávění a jeho zpětná reprodukce – mluveným nebo výtvarným projevem
 sestavení Betlému a malá výstavka Betlémů
 účast dětí na výzdobě školy k Vánocům a Velikonocům

Doporučené týdenní bloky :
 Všechno kolem dozrává, země plody rozdává – vinobraní, polní práce
 Putování za martinským světlem – svátek sv. Martina v příběhu, vyprávění pranostik
 Vánoce, Vánoce přicházejí – pečení perníčků a vánočního cukroví společně s rodiči a prarodiči, vánoční

výzdoba prostor mateřinky, výtvarné činnosti při Mikulášské besídce, příprava dárků, předvánočních
adventních svícínků, výroba netradičních dárků

 Andělské zvonění – výstava a výroba Betlémů, vánoční besídka s rodiči, společné koledování
 Jemine, domine, masopust pomine – výroba masopustních masek a masopustní veselí, 
 Vítání jara
 Hody, hody doprovody – malování kraslic, velikonoční výzdoba tříd a školky, pletení pomlázky, pečení

velikonočních beránků s rodiči a prarodiči
 Muzikanti  co  děláte –  seznámení  s hudebními  nástroji  při  návštěvě  umělecké  školy,  používání

rytmických nástrojů při hudebně pohybovém vyjádření lidových písní
 Ztratila sem fěrtůšek – výstavka krojovaných panenek, ukázka krojů
 Zpět k tradicím -  návštěva Domu umění, vyprávění,  přečítání,vyprávění o hospodářských zvířatech,

výroba keramických misek, sázení řeřichy
 Jak vařily naše babičky – společné vaření

Místo realizace :
Projektové  činnosti  budou  probíhat  převážně  přímo  v prostorách  své  mateřské  školy  Využijeme  zahrady  i
přilehlého venkovního okolí, navštívíme uměleckou školu, Dům umění 
Čas realizace :
Projektové činnosti budou probíhat v časovém rozmezí školního roku, budou přirozeně prolínat běžným chodem
školy a délka bude přizpůsobena věku dětí i dětem s individuální péčí.
Spolupráce :

 Dům umění Hodonín
 Kulturní dům a dětský soubor a ostatní nár.soubory
 Základní umělecká škola
 Rodiče, prarodiče a kuchařky
 Veřejnost - zapůjčení krojovaných panenek, krojů, betlémů, exkurze - hospodářství
 Knihovna – zpěvníky, lidové pověsti, folklorní knihy
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PROJEKT :     Čteme s     vílou, maminkou, tátou dědou, babičkou
Obecná charakteristika :

Náš projekt je inspirován celostátním projektem Celé Česko čte dětem a bude prolínat aktivity
v průběhu vzdělávacího programu.  V dnešní době kontakt s živým slovem vytlačuje televize a počítače.
Chceme dosáhnout toho, aby se předčítání dostalo do rodin, kde je to nejideálnější místo a blahodárné
účinky  společného  čtení  se  ještě  násobí..
Neustále se zhoršuje úroveň českého jazyka, správného vyslovování a celkové komunikační znalosti. Předčítání
nás  učí  i  morálním hodnotám,  rozvíjí  jazyk,  paměť a fantazii,  podporuje  získávání  vědomostí  po celý život.
Pokud je dítě pravidelně vystavováno krásnému a kultivovanému mluvenému slovu, je s řečí spjato natolik, že
mu zpravidla nečiní problémy ani slovní zásoba, ani výslovnost.
Popis projektu  

Projektem chceme  podpořit u dětí zájem o knihy a o čtené slovo. V rámci tohoto projektu si mohou
děti  přinést  do  školky  svou  oblíbenou  knížku  a  seznámit  s ní  ostatní  kamarády.  Součástí  je  i  seznámení
s knihovnou,  kde  si  také  půjčíme  knihu,  kterou  taktéž  využijeme  k předčítání  před  odpočinkem.  Budeme
zapojovat děti  k tzv. ,, malovanému čtení“, kdy podle obrázků si společně povíme příběh či pohádku. V tomto
projektu zapojíme i  rodiče a to do čtení,  ale i  kreslení.  Kreslit  totiž  budou děti  doma s  rodiči.  Každý měsíc
společně vybereme nějakou knížku, příběh, pověst či pohádku, který jsme četli a děti si doma namalují k tomuto
příběhu nebo knížce obrázek, který si pak vystavíme na nástěnce ve třídě.
Obsahem :

Motivací povedeme děti k prožití daných příběhů a k jejich aktivnímu zapojení do této aktivity. Chceme
dětem ukázat  kolik krásných knížek existuje a jak je můžeme využít.  Kolik pěkných chvil  můžeme prožít  při
předčítání ve školce a hlavně doma při rodinném čtení. S tím  je i  úzce spojené výtvarném vyjádření představ,
fantazie a pocitů.
Při  projektové  aktivitě  používáme metody pro  práci  přiměřené věkovým skupinám dětí předškolního věku. 

Kompetence:

1. Je zvídavé a má touhu poznávat 3/1
2. Prožívá vztah k lidem, sounáležitost  7/2
3. Umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč 4/6
4. Snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí 5/2
5. Dovede se vyjádřit a mluvit s dětmi i dospělými 6/3

Záměry a cíle našeho dílčího projektu směřují k naplnění této myšlenky. 
Cíle :

 u dětí zvednutí zájem o knihy a v pozdějším věku také o čtení
 seznamování s možnosti získání knížek
 rozvíjení pohybových a hudebních dovedností s vyjádřením pocitů z četby, příběhu
 zapamatování si  krátkých textů  - polohy hlasu,  intonace a přednesu
 soustředění a nenarušování předčítaného textu
 zvládnutí jednoduchých úkolů při zapojení rodičů
 zachycení  čteného příběhu kresbou v domácím prostředí  a tím získání  zpětné vazby při  ukázce své

práce 
Záměry:

 uskutečnění výstavky knížek
 uvědomění  si významu čteného slova, co nám kniha může přinést a čím nás může obohatit
 poznávání  nových žánrů
 rozpoznávání  intonace a zvuků pro obohacení zážitku z 
 vytváření a posilování pozitivního vztahu ke knize, ale i k předčítajícímu a také všem, kteří naslouchají 
 podporovaní dětské tvořivosti a fantazie 
 zapamatování si krátkých textů, vybraných básniček a popisu příběhů
 procítěné vyjadřování se při vlastním dětském divadelním představení
 nabízíme srovnání pohádky shlédnutím v televizi, divadle a čteného textu

Očekávané výstupy 
 vypěstuje si kladný vztah ke knize, k její užitečnosti i k budoucímu čtení
 vytváří si pozitivní vztah k rodinné pohodě
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 porozumí slyšenému, umí reprodukovat děj vlastními slovy
 aktivně se zúčastňuje diskuse, umí sdělit své zážitky a dojmy, podělí se o svoji úvahu
 postupuje a učí se podle pokynů a instrukcí v knižním materiálu
 všímá si  chování  a reakcí,  pocitů kamarádů a blízkých,  porozumí běžným (verbálním, neverbálním)

projevům vyjádření emocí a nálad
 plně prožívá své city, dává je najevo, uvědomuje si je, umí je rozlišit mezi příjemnými i nepříjemnými
 umí graficky napodobit některé symboly a rozezná odlišnosti a rozdíly

Navrhované činnosti
 pohybem vyjádřit situaci z četby
 upevňování vědomostí správného zacházení s knihou
 výtvarné zachycení čteného textu a to společně s rodiči v domácím prostředí 
 zapojení rodičů a prarodičů  do předčítání 
 poslech četby, povídek, vyprávění a jeho zpětná reprodukce – mluveným nebo výtvarným projevem
 uspořádání výstavky oblíbených knížek i knih nabízených v obchodech
 využití nabídky knih při návštěva knihovny
 návštěva divadla, shlédnutí televize, prohlížení knihy a četba – v poloze jedné pohádky
 nabídka příběhů, kde děti rozeznávají  zlo, dobro a výtvarným vyjádřením ukázat, čeho se děti bojí,

z čeho mají obavu
Doporučená četba :

 Knihy, příběhy či pohádky budou vybírány, tak aby děti poučily, vedly k zamyšlení.ale i je rozesmály a
hlavně,  aby  je  bavily.  Zde  je  dána  volba  výběru  vhodného  materiálu  vzhledem  k zvláštnostem,
potřebám a vlastnímu výběru dětí ve třídách.

Doporučené týdenní bloky :
 Z pohádky do pohádky(orientace v klasických pohádkách)   
 Kašpárek, kašpárek, bývá veselý (kultura ve městě - divadlo, kina, koncerty, výstavy, cirkus; sportovní

stadiony - hokej, fotbal, tenis, dostihy, košíková,...; dramatické činnosti s dětmi; profese - herec, zpěvák
hudebník, …)

 Princeznička na bále (klasické pohádky a pohádkové bytosti, dobro a zlo)
 Police je plná knížek (návštěva knihovny, dramatizace pohádek, příběhů)   

Místo realizace :
Projektové činnosti budou probíhat převážně přímo v prostorách mateřské školy, v knihovně a obchodech
Čas realizace :
Projektové činnosti budou probíhat v časovém rozmezí školního roku, budou přirozeně prolínat běžným chodem
školy  a délka bude přizpůsobena věku dětí  i  dětem s individuální  péčí  a  to podle  dětmi vybraného obsahu
příběhů, pohádek.
Spolupráce :

 Knihovna 
 Rodiče, prarodiče 
 Kniha – obchod 
 Základní školou

PROJEKT: Zahrádka pro zdraví
Obecná charakteristika  

Popis projektu:

Obsah projektu

           seznámení s významem rostlin pro život člověka a podpora pěstitelských činností u dětí naší MŠ
Kompetence:

1. Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát  1/5
2. Vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje, nebo poškozuje 2/1
3. Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody 2/5
4. Je zvídavé, má touhu poznávat 3/1
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5. Dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní a dokončí jí 4/5
6. Je schopno elementární spolupráce ve dvojici i ve skupině 6/4
7. Uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody  6/7
8. Chce poznávat své okolí a svět  7/1
9. Chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší 

prostředí a potřeby druhých 7/3
10. Uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti 7/4
11. Prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou neživou a živou 7/7

Záměry a cíle našeho dílčího projektu směřují k naplnění této myšlenky. 
Cíle:

 pociťovat sounáležitost s živou a neživou přírodou
 znát, co mi pomáhá být zdravý
 neodmítat zdravou výživu
 poznat, že každá lidská aktivita přináší důsledky a má přímý vztah ke zdraví přírody
 vykonávat jednoduché činnosti podporující zdraví
 zajímat se o lidské činnosti a povolání zahradníka, vytvořit si o nich konkrétní představu
  mít povědomí o rozdílech mezi živou a neživou přírodou a o základních podmínkách pro existenci 

života rostlin
 chtít spolupracovat ve skupině a se skupinou
 mít zájem podílet se na pozitivních změnách, které směřují k podpoře zdraví, zdraví ostatních, 

přírody
 vědět o rozmanitosti krajiny, počasí, přírody
 respektovat dohodnutá pravidla chování na zahrádce MŠ

Záměry:
 vytvoření bylinkové zahrádky na zahradě MŠ
 vytvoření zeleninového záhonu
 realizace výstavky vypěstovaných produktů
 vytvoření bylináře – kompletu sušených bylin pro další využití v MŠ
 společná ochutnávka čerstvé zeleniny, výroba salátů
 celoroční údržba pěstitelské části zahrady MŠ

Očekávané výstupy:
 chová se šetrně k životnímu prostředí
 podílí se na udržování nejbližšího okolí 
 ovládá základní dovednosti pěstitelské činnosti
 k rostlinám se chová s vědomím, že  nesprávné  zacházení s nimi, může vést k zániku rostliny
 ví, které základní podmínky k životu rostlina potřebuje
 vyvíjí snahu dokončit společný úkol
 úspěšně pečuje o rostliny a byliny
 zajímá se o účinek léčivých bylin
  vnímá bohatost a rozličnost rostlinných druhů
 ví, jak se mění počasí a příroda v průběhu roku
 dodržuje dohodnutá pravidla při práci a údržbě vytvořené zahrádky, chrání  jí, umí vysvětlit proč
 vědomě nepoškozuje životní prostředí
 raduje se z pobytu na zahrádce, zažívá pocit uspokojení z pěstitelských činností
 podílí se na přípravě jídel zdravé výživy
 zná zpracování zeleniny a bylin pro pozdější využití
 ochutnává a konzumuje zeleninu, bylinky, zdravou výživu
 ví, že nemá trhat a jíst nezralé nebo jemu neznámé plody

Navrhované činnosti:
 rychlení semen hrášku, rajčat, paprik ve třídě
 výsev semínek bylin a následná péče o ně ve třídě
 pokus: co se stane s rostlinkou, které chybí světlo, voda, vzduch….
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 úprava záhonků na zahradě MŠ
 výsadba připravených semenáčků
 průběžné denní pozorování života vysazených rostlin
 průběžná denní péče o vysazené rostliny (zálivka, vyčištění plevele…) a ochrana před případnými 

nevítanými návštěvníky (umět vysvětlit druhým význam našeho snažení)
 vycházky do okolí, porovnávání možnosti pěstování na zahrádce v MŠ, domácích zahradách, polích, 

vinohradech
 sklízení rané zeleniny
 zpracování zeleniny a konzumace
 sklízení bylin, ochutnávka, třídění a příprava na sušení
  výroba kořenek na bylinky
 uskladnění bylin pro použití v celém roce
 úprava záhonů po sklizni a zazimování 

Doporučené týdenní bloky :
 Skřítek Zahradníček  
 Krtek a zahrádka
  
  
  

Místo realizace :
Projektové činnosti budou probíhat převážně přímo v zahradě MŠ.
Čas realizace :
Projektové činnosti budou probíhat v časovém rozmezí školního roku, budou přirozeně prolínat běžným chodem
školy a délka bude přizpůsobena věku dětí. Počátek realizace projektu: březen 2015
Spolupráce :

 Knihovna 
 Rodiče, prarodiče 
 Obchod se zeleninou a ovocem, květinářství - bylinky
 Základní školou

EVAULACE  

Probíhá na úrovni třídy, školy a celkového  provozu MŠ. Jsou vytvořena kritéria k hodnocení
Cíle a kriteria evaluace

Cílem  autoevaluace  je  zjistit,  zda  škola  naplňuje  koncepční  záměr  rozvoje  školy  
a školní vzdělávací program. Autoevaluací získá škola aktuální informace o stavu školy a tím další podklady pro
plánování a realizaci dalšího rozvoje školy. 

Kriteria autoevaluace jsou stanovována pro jednotlivé kompetence, které si škola stanovuje na každý
školní rok (jsou stanoveny v rámcovém Ročním plánu práce pro každý školní rok).
Nástroje evaluace
- pedagogická dokumentace (učební plány, osnovy,TVP, týdenní plány) a dokumentace dětí
- ankety a dotazníky pro učitele či rodiče
- výstupy z vlastní kontrolní a hospitační činnosti 
- písemné podklady (posudky, hodnocení, inspekční zprávy, záznamy z kontrol, auditů)
- vnitřní statistické ukazatele
- vnější statistické ukazatele (demografický vývoj) 
- SWOT analýza, sociometrie
a) autoevaluace   na úrovni třídy
Hodnocení denní - učitelkou : kdykoliv během dne si odpovědět na otázku – např. :

 Co se právě dítě učí, s čím se seznamuje?
 Jaký má dítě prostor pro samostatnost, zda má možnost ovlivnit situaci, ve které se nachází?
 S čím a s jakou hodnotou se právě teď dítě nachází

www.zsdolboj.cz      skola@zsdolboj.cz      518  372  215

mailto:skola@zsdolboj.cz
http://www.zsdolboj.cz/


Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice,
okres Hodonín, příspěvková organizace

Denní písemné hodnocení svých třídních plánů, průběhu dne, činností- hodnocení týdenních plánů ( tématických
částí) na rub dokumentu, průběžně během probíhajících činností – vlastní poznámky učitelky, ze kterých vychází
při plánování dalšího období /z:všechny učitelky/
 Hodnocení  denní  dětmi  -  např.:  jak jsme si  hráli,  co se  mi  dnes  nejvíc  líbilo   -  společný kruh přátelství  i
hodnocení při individuálním přístupu – co se stalo…
b) evaluace TVP
- průběžné vedení záznamů hodnocení daných ukazatelů dosaženého vzdělání dílčích cílů vzdělávání přímo do 
dokumentu ( zvýrazňovačem, poznámkami apod..) /z:všechny učitelky/
c) vedení záznamů o dětech
- osobní záznam : vstupní záznam o dítěti (adaptace), průběžné záznamy během roku na základě pozorování, 
rozhovorů, individuální práce, rozhovorů s rodiči…( chování a jednání dítěte, vývoj, oblasti v nichž dominuje, 
oblasti ve kterých potřebuje individuální přístup
- přehled dovedností dítěte = tabulka, ve které jsou průběžně vedeny záznamy o dosahovaných či dosažených 
dovedností dítěte /z:všechny učitelky/
d) hodnocení integrovaných bloků : a to pomocí kompetencí – např. :

 zda byly dotčeny všechny k – minimálně si je poznačíme
 schopnost přizpůsobit se přirozenému vývoji a změnám
 co nás ovlivnilo
 rozvoj  schopností  –  vážit  si  života,vlastního  zdraví  i  zdraví  druhých  sounáležitosti,  dovednosti  a

poznatky  bezpečného  prostředí,přírodního,  kulturního  i  technického  prostředí  a  další  vypracované
body k zvládnutí evaulace ze které můžeme vycházet dál

 po uplynutí časového období daného podtématu, všechny učitelky společně na pedradě. /zástupkyně 
ředitele pro MŠ/

Tyto evaluační dokumenty jsou vedeny pro osobní potřebu učitelek a vnitřní potřebu MŠ. Zástupkyně ředitele 
pro MŠ průběžně (4x ročně – zároveň s evaluací podtémat) sleduje vedení těchto dokumentů.
Na úrovni školy

 evaluace tématického integrovaného bloku dotazníkem – např. :
 Záznam o závěrečné evaluaci tématického bloku - evaluace ŠVP dotazníkem
  Záznam o evaluaci školního vzdělávacího plánu - evaluace vzdělávacích výsledků dítěte
 vedení záznamu o pozorování dítěte -  zjištěnou úroveň požadovaných kompetencí dítěte vyznačíme

barevně do předtištěných symbolů                       
 Záznam o pozorování dítěte - očekávané kompetence RVP PV
 Vedení záznamů o pozorování dítěte ukončující předškolní vzdělávání
 záznamy  o  vzdělávacích  pokrocích  dítěte  ukončujícího  předškolní  docházku  –  klíčové  kompetence

stanovené RVP PV                           
 individuální  plán  dítěte  -  sestaví  pedagog na základě  zjištění  vyjádřených v  záznamu o pozorován

dítěte – stanoví specifické úkoly pro dítě s působením na dítě v MŠ popř. s rodiči              
 Individuální plán pro dítě např.:
 záznam o pozorování aktualizujeme s ohledem na posuny ve změnách kompetencí dítěte.
 po novém vyhodnocení sestavíme dítěti podle potřeby nový individuální plán dítěte s novými úkoly

Evaluace školního plánu
a) hospitace zástupkyně ředitele pro MŠ – průběžně
b) výroční hodnocení činnosti školy – 1x ročně dle požadavků ředitele školy a vyhlášky
c) sebehodnocení školy – 1x za 3 roky 
Oblasti evaluace

3. podmínky ke vzdělávání (materiální, prostorové, ekonomické, hygienické)
4. zpracování a realizace podtémat
5. naplňování cílů vzdělávání
6. výsledky vzdělávání
7. práce pedagogů (hodnocení vedením i sebereflexí)
8. vzdělávání a sebevzdělávání pedagogů 
9. školní klima, spolupráce s rodiči, Školskou radou, zřizovatelem a ostatními subjekty
10. řízení školy, kvalita personální práce, hospodaření 
11. soulad realizovaného ŠVP s RVP PV

Časové rozvržení evaluačních činností
Do konce září – projednání struktury vlastního hodnocení školy s pedagogickou radou
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Průběžně - hospitační činnost
- rozhovory s učiteli a rodiči
- rozbory dokumentace školy, tříd

2x ročně - výstupy z jednání Školské rady

7. Přílohy ŠVP
Přílohy ŠVP jsou jako samostatné směrnice či dokumenty školy (z důvodu jejich pravidelné 

aktualizace).
 Školní řád MŠ
 Roční plán práce školy
 Vzor TVP
 Vzor týdenního plánu
 Plán výuky Aj
 Plán spolupráce MŠ a ZŠ
 Plán akcí
 Plán porad
 Celoroční úkoly pro učitelky
 Plán vzdělávání a studia učitelky
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