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Úvod  
 

 Mateřská škola Doksy  chce být pro děti místem, kde je jim dobře na těle i na duši. 

Místem bezpečným, klidným, přijímajícím, respektujícím a zároveň podnětným a rozvíjejícím. 

Všichni zaměstnanci školy se snaží, aby děti ve školce zažívaly láskyplnou atmosféru bez 

napětí a spěchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní cíle:  
 

 Vytvářet přátelské a podnětné prostředí, v němž se bude dítě cítit bezpečně a 

radostně. 

 Vézt děti k získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako 

samostatná osobnost působící na své okolí. 

 Přispívat v rozsahu dětských možností k předávání kulturního dědictví, jeho 

hodnot, tradice jazyka a poznání. 

 Spolupracovat s rodinou a základní školou. 
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1. Identifikační údaje  
 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Doksy, příspěvková organizace 

Adresa: Základní škola a Mateřská škola Doksy, Sokolská 230, 273 64 Doksy, okres Kladno  

Telefon: 312 538 231  

Mobilní telefon:  773 495 808 

E- mail: skolkadoksy@tiscali.cz 

Webové stránky: www.ms.skoladoksy.cz  

IČO: 70989583 

Ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Jana Kindlová 

Vedoucí učitelka MŠ: Lucie Zíková  

Zřizovatel: Obec Doksy, Sokolská 305, 27362 DOKSY 

Forma hospodaření: Příspěvková organizace 

Typ MŠ: celodenní, třítřídní MŠ 

Stanovená kapacita: 75 dětí 

Počet zaměstnanců MŠ: 12 zaměstnanců 

Provozní doba: 6:45 – 16:30 hod 

Projednáno na pedagogické radě dne: 29. 8. 2017 

Platnost dokumentu: 1. září 2017 – 31. srpna 2020 

Datum nabytí účinnosti: 1. 9. 2017 

Zpracovala vedoucí učitelka a kolektiv zaměstnanců MŠ 

 

 
 

 

 

mailto:skolkadoksy@tiscali.cz
http://www.ms.skoladoksy.cz/
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2. Obecná charakteristika školy  
  

 První třída mateřské školy vznikla v Doksech 1. 9. 1946. Až do roku 1979 byla 

jednotřídní, poté, až od roku 1995 dvoutřídní a od školního roku 2012/13 se kapacita rozšířila 

na tři třídy. Původně se mateřská škola nacházela v prostorách základní školy a nyní je 

umístěna ve dvou samostatných budovách. V současné době je MŠ třítřídní s kapacitou 75 

dětí. Děti jsou rozděleny podle věku do třech tříd nazvaných - Kuřátka, Koťátka, Štěňátka. 

 Budova s jednou třídou navazuje na stávající budovu ZŠ.  S tou je propojena spojovací 

chodbou, kudy děti docházejí na svačiny a obědy do školní jídelny. Školní jídelna je umístěna 

v přízemí budovy, zajišťuje stravování dětí, zaměstnanců MŠ i ZŠ. Tato třída má kapacitu 25 

dětí. 

 V září roku 2015 byla nově přistavena další budova mateřské školy. Má zrcadlově 2 

třídy s hernami, kapacitně pro 50 dětí. Každá třída má své vlastní hygienické zařízení,  

šatnu a stavebně oddělené prostory pro ukládání lehátek. Stravování dětí je poskytováno 

školní jídelnou základní školy a do této budovy je strava dovážena.  V této budově je 

umístěna i výdejna jídla a stravování dětí probíhá v jednotlivých třídách. 

 Vybavení tříd se postupně obměňuje za nové, moderní, splňující všechny současné 

hygienické předpisy. Obě budovy jsou bezbariérové, určené zcela pro potřeby MŠ, nábytek je 

variabilní, dětem snadno přístupný, splňující všechny současné hygienické předpisy.                                                                                                                                                                                                   

 K celému areálu ZŠ a MŠ patří také zahrada, která je vybavena pískovištěm, sprchou, 

prolézačkami a několika novými herními prvky. Prostředí zahrady dotvářejí zahradní keře a 

stromy, kde si děti mohou bezpečně hrát, a které jim v letním horku poskytují příjemný 

chládek. Školní zahrada je rozlehlá a poskytuje dostatečný prostor pro sportovní vyžití a hry 

dětí. V přilehlém zastřešeném výklenku mají děti umístěny hračky a sportovní náčiní pro 

pobyt venku. Pro pohybové aktivity dětí je využíváno také blízké okolí MŠ, především les, 

louky, rybník. Toto prostředí skýtá také hodně možností k zajímavým vycházkám. Zahrada je 

dále využívána i na různé akce školy. MŠ má možnost využívat také prostornou sportovní 

halu, vybavenou sportovním náčiním a nářadím. Hala slouží potřebám jak školy, tak i 

veřejnosti. 

           O děti se stará 6 pedagogických pracovnic. Snažíme se poskytovat dětem laskavé, 

otevřené a podmanivé prostředí, kde se cítí příjemně a bezpečně. Hry, projekty, učební 

metody a plány systematicky a detailně připravujeme podle nejnovějších poznatků o 

vzdělávání. 

           

Klady:  

 

 mateřská škola rodinného a vesnického typu 

 klidné a bezpečné prostředí  

 rozlehlá a vybavená školní zahrada 

 moderně vybavené třídy 

 úzká spolupráce s rodinou a základní školou 
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3. Podmínky vzdělávání 
 

 Dětem je poskytována co největší míra volby a rozhodování, snažíme se o vztahy na 

základě důvěry a tolerance. Vytváříme bezpečné prostředí pro děti i dospělé. Pravidla a 

pokyny jsou formulovány srozumitelně, jasně, dbáme na jejich dodržování. Rozvíjíme 

ohleduplnost, takt, ochotu pomáhat si, chováme se zdvořile a učíme to děti. Snažíme se u dětí 

o pochopení, že každý je jiný a jedinečný. Vyhýbáme se soutěžení, srovnávání, škatulkování, 

odsuzování, ironizování. Pedagogové se plánovaně věnují vytváření prosociálních vztahů 

mezi dětmi, provádějí průběžně a cíleně prevenci patologických jevů. V praktických 

činnostech se také často objevuje téma dodržování bezpečnosti. Bereme ohledy na zájmy 

a nálady dětí. Děti se vědomě snažíme zatěžovat přiměřeně vzhledem k jejich věku i 

individuálním schopnostem. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a 

potřebám jeho života. Respektujeme individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku 

jednotlivých dětí. Děti nejsou ke spánku nuceny, jsou jim nabídnuty individuální činnosti.  

 Velký důraz klademe na nenásilnou adaptaci nových dětí na nové prostředí. Velkou 

péči věnujeme také spolupráci s rodiči a jejich informovanosti.  

 

3.1. Věcné podmínky  
 

 Prostorové podmínky předškolního zařízení odpovídají kapacitě 75 dětí. Nová budova 

má zrcadlově 2 třídy s hernami.  Každá třída má svou vlastní šatnu a hygienické zařízení, 

které plně odpovídají hygienickým normám.  Obě třídy jsou světlé a útulné. Vybavení 

hračkami, pomůckami odpovídá počtu dětí, jejich obnovování a doplňování je průběžné. Ty 

jsou ve třídách rozmístěny tak, aby na ně děti dobře viděly, mohly si je samy brát a uklízet. 

 Většina hraček je umístěna v boxech nebo otevřených policích. V každé třídě je 

k dispozici pro potřeby pedagogických pracovnic PC. Obě třídy slouží v době odpoledního 

odpočinku jako ložnice.  

 Třetí třída navazuje na stávající budovu ZŠ. Je světlá a útulná, zařízena novým 

nábytkem. Vedle třídy je herna vybavena hračkami, které jsou umístěny v policích, většinou v 

boxech. Herna slouží i jako ložnice. Umývárna a toalety jsou dostupné přímo ze třídy. Před 

třídou se nachází šatna.  

 Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě chodeb, nástěnky jsou umístěny tak, 

aby na ně děti dobře viděly a mohli si je prohlédnout i rodiče.  

 V objektu školy se nachází nově vybudovaná multifunkční hala, kterou využívá jak 

MŠ, tak i ZŠ. Dětem je zde k dispozici veškeré nářadí i náčiní. Halu využíváme nejen 

k pohybovým aktivitám, ale též k pořádání různých společenských akcí, např. karnevalu, 

vánoční akademie apod.   

 Školní zahrada je vybavena pískovištěm, sprchou, prolézačkami a několika novými 

herními prvky. Zahrada umožňuje různé pohybové a další aktivity.  

 Všechny vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle 

platných předpisů. 
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3.2. Životospráva  
 

 Dětem je ve ŠJ poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Je zachována vhodná 

skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, je dodržován 

celodenní pitný režim. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly.  

Děti mají volný přístup k tekutinám, většinou se jedná o ředěné sirupy nebo vodu. 

Nejstarší děti se učí samy obsluhovat - v případě ranních svačin si mažou pečivo samy. Při 

jídle děti používají dle možností celé příbory. Všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti 

v jídle, mladším pomáhá dle potřeby učitelka. Děti nejsou násilně nuceny do jídla.  

Každodenně je zařazen pobyt a volný pohyb dětí venku. Při nevhodném počasí je 

možné využít k pohybu dětí multifunkční halu nebo prostory třídy. Pobyt venku je 

přizpůsoben potřebám dětí, počasí a čistotě ovzduší, náplň vycházek směřuje k návratu 

k přírodě. Pořádáme dopolední vycházky do okolí obce (vycházky do lesa, k rybníku, na 

sportovní fotbalové hřiště, místní louky..). Dbáme na vhodnost oblečení dětí.  

V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a 

odpočinku. Potřeba spánku není u všech dětí stejná. Odpolední relaxace probíhá poslechem 

tiché relaxační hudby nebo čtením příběhů.  

 

3.3. Psychosociální podmínky 
 

Snahou a cílem naší MŠ je respektování potřeb dětí, na něž pedagogové dle 

individuality jednotlivců reagují. Pedagogické pracovnice svým přístupem a vystupováním 

usilují o spokojené, jisté a bezpečné prostředí MŠ. Nově příchozím dětem nabízíme adaptaci 

dle jejich individuálních potřeb, respektujeme potřeby dětí v průběhu celého dne, reagujeme 

na ně a pomáháme v jejich uspokojování. Děti mají dostatek času i prostoru na spontánní hru. 

Plánování činností vychází ze zájmů a potřeb dětí.  

Společně s pedagogy, zajišťujeme dětem jistotu, bezpečnost, snažíme se o vzájemnou 

pomoc, podporu, ohleduplnost, zdvořilost. Děti dostávají jasné a srozumitelné pokyny, 

komunikace pedagoga s dítětem je vstřícná, empatická, snažíme se o důvěru a toleranci mezi 

dětmi a pedagogy.  

Všechny děti mají rovnocenné postavení, žádné není zvýhodňováno či naopak. 

S dětmi nemanipulujeme, využíváme vhodné způsoby motivace. Zbytečné organizování a 

podporování nezdravé soutěživosti je vyloučeno, násilí je nepřípustné. Vzdělávací nabídka je 

dětem blízká, pochopitelná a přiměřeně náročná. Pedagog je vzorem pro děti, podporuje a 

oceňuje je. Ve vztazích mezi dětmi a dospělými panuje vzájemná důvěra, tolerance, zdvořilost 

a solidarita. Děti bez obav sdělují, že něco chtějí. Učitelka dětem klade požadavky, které jsou 

vzhledem k věku a schopnostem schopny zvládnout, vede děti tak, aby samy nacházely 

možnosti řešení a na učitelku se obracely, když si neví rady.  

Pedagog se věnuje neformálním vztahům dětí a nenásilně je ovlivňuje prosociálním 

směrem – prevence šikany aj. sociálně patologické jevy. Je dodržován řád školy, režim dne, 

děti se učí daným pravidlům soužití v kolektivu. 
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Denní řád je flexibilní a může se přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Je 

maximálně omezeno spojování tříd a doporučené počty dětí ve třídě nejsou překračovány. 

Řízenou programovou činnost zařazujeme během dopoledne, zároveň dětem 

umožňujeme spontánní činnosti. Vlastní práce s dětmi respektuje osobní dispozice dítěte, což 

znamená, že s dětmi pracujeme převážně individuálně nebo ve skupinách. Děti se mohou 

volně pohybovat po své třídě a dojít si samy na toaletu. 

 

3.4. Organizace a provoz školy 
 

 Denní program je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na změny a potřeby dětí, jsou 

pravidelně zařazovány zdravotně preventivní pohybové aktivity. Pedagogové se věnují dětem 

a jejich vzdělávání. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený, a to včetně aktivit, 

které jsou nad rámec běžného programu. Děti mají dostatek času i prostoru pro hru, aby ji 

mohly dokončit nebo v ní pokračovat. Jsou vytvářeny vhodné podmínky pro individuální, 

skupinové i frontální činnosti dětí. Je dbáno na soukromí dítěte, pokud to potřebuje. Plánování 

činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a 

možnostem dětí. Pro plánované činnosti jsou včas připravovány pomůcky. 

 Počet dětí na třídách odpovídá požadavkům vyhlášky o předškolním zařízení. Třídy 

spojujeme pouze z důvodu zajištění organizace a provozu mateřské školy (nemocnost, 

nedostačující počet pedagogů aj.) 

 Nadstandardní aktivity jsou organizovány tak, aby nenarušovaly výchovně vzdělávací 

činnost pedagogů. Probíhají zpravidla v odpoledních hodinách. 

 

Ranní hry 

Během příchodu si děti hrají kolektivně nebo individuálně dle vlastního výběru. Učitelka 

dětem nabízí hru nenásilnou formou. Ke hře mohou děti využívat center aktivit (tzv. koutků).  

Snažíme se vytvářet kamarádské prostředí a kolektiv tmelit. 

 

Komunitní  kruh 

Děti svoláváme do kruhu motivovanou říkankou nebo písničkou, pozdravíme a seznámíme se 

s programem dne. Všímáme si jaké je počasí, jaký je den, můžeme se spočítat a má-li některé 

z dětí svátek nebo narozeniny, společně je oslavíme. Zařazujeme také dechová a artikulační 

cvičení v rámci logopedické prevence. 

 

Ranní cvičení 

Nabízíme dětem ranní cvičení v oblasti zdravotního cvičení, základy tělesné výchovy, 

hudebně pohybové výchovy, gymnastiky, míčové průpravy, zařazujeme rytmizaci, hudebně 

pohybové hry, tanečky.. 

 

Řízená výchovná činnost 

Scházíme se v komunitním kruhu, který má svá pravidla a ty se s dětmi snažíme osvojit: učit 

se naslouchat druhému, neskákat do řeči, respektovat rozhodnutí nemluvit, nenutit dítě do 

mluvení, když nemá potřebu se vyjádřit, mluví jen ten, kdo má v ruce předmět, na kterém 
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jsme se dohodli. Činnost vychází z plánování dle ŠVP PV, který je vypracován v souladu 

s RVP PV. Nabídka činností je pestrá, přiměřená věku dětí a jejich schopnostem a všechny 

oblasti RVP PV jsou vzájemně propojeny. Činnost odpovídá tématickým celkům. Řízenými 

činnostmi se snažíme o všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Dobu řízených činností učitelka 

přizpůsobuje koncentraci, pozornosti a zájmu dětí. 

 

Pobyt venku 

Doba pobytu venku je individuální (podle počasí), snažíme se dodržovat denní 2hod. pobyt. V 

případě velmi nepříznivého počasí může být doba pobytu zkrácena nebo zcela zrušena. Pobyt 

venku se neuskutečňuje při mrazu pod –10 st., při silném větru, dešti a při inverzi. Naopak při 

velmi příznivém počasí se doba pobytu venku může prodloužit. V letních měsících se činnosti 

přesouvají co nejvíce ven.  

 

Odpočinek a spánek 

V denním režimu je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku jednotlivých dětí. 

Před odpočinkem si děti vyslechnou pohádku nebo relaxační hudbu.  

 

Odpolední zájmová činnost 

Učitelka přizpůsobuje odpolední hry svému záměru, při vhodném počasí jsou odpolední hry 

přesunuty na školní zahradu. Učitelka se s odcházejícím dítětem rozloučí podáním ruky, 

pohlazením, hezkým slovem, snažíme se navodit oční kontakt. 

 

3.5. Řízení mateřské školy 
 

Organizační řád, náplň práce, směrnice MŠMT vymezují jasná pravidla a kompetence 

zaměstnanců školy. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny 

(pracovní náplně zaměstnanců). Velký důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou 

spolupráci a vytváření prostředí důvěry, otevřenosti a přátelství.  

MŠ řídí ředitelka pro ZŠ a MŠ, vedením MŠ je pověřena vedoucí učitelka. Ředitelka 

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

vzájemné spolupráci. Při vedení zaměstnanců ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a 

tolerance. Jsou respektovány a konzultovány názory všech pracovníků.  

MŠ má  funkční informační systém jak uvnitř školy, tak i navenek. Pro pedagogické 

pracovníky jsou v režimu školy zařazeny pedagogické porady. Na spolupráci s rodiči se 

podílejí všichni zaměstnanci dle potřeb školy a plánovaných akcí. Všechny učitelky 

spolupracují a snaží se ke spolupráci přivést i rodiče.  

Vedoucí učitelka vypracovává ŠVP ve spolupráci s ostatními členy pedagogického 

týmu. Z výsledků kontrolních a evaluačních činností jsou vyvozovány závěry pro další chod a 

práci MŠ. Týmovou práci vnímáme jako nezbytnou podmínku naplňování cílů RVP PV. 

 Všichni pracovníci jsou vedeni k uvědomění, že o tom jak se bude dítě v MŠ cítit 

rozhoduje kvalita vzájemných vztahů všech, kteří se na vzdělávání podílejí.  

 



 

10 

 

3.6. Personální a pedagogické zajištění  
 

 Výchovně vzdělávací práci a dozor vykonává šest plně kvalifikovaných 

pedagogických pracovnic. Je podle možností a podmínek školy zajištěno překrývání přímé 

pedagogické činnosti učitelek – optimálně alespoň v rozsahu dvou a půl hodiny denně. Úklid 

provádí a o pořádek a čistotu na pracovišti se starají 2 uklízečky. 

 

Personální obsazení MŠ: 

 

Ředitelka ZŠ a MŠ:  Mgr. Jana Kindlová 

Vedoucí učitelka MŠ:  Lucie Zíková 

Učitelky MŠ:    Lucie Zíková 

    Lenka Rysová 

    Iveta Svobodová  

    Lenka  Hrubanová 

    Jitka Benešová 

    Zuzana Kindlová 

 

Provozní zaměstnanci MŠ:  

 

vedoucí  ŠJ:  Hana Vršecká   

kuchařka:  Zdena Valentová                                                                                                     

kuchařka:  Alena Jánská 

kuchařka pro výdej: Lenka Bečková 

uklízečka:  Věra Šmídová, Ivana Moskvová 

 

Povinnosti zaměstnanců školy 

 

Vedoucí učitelka MŠ: 

 

 zodpovídá za plynulý chod školy, rozděluje úkoly podle popisu práce 

 tvoří ŠVP pro MŠ, spolupracuje na něm s učitelkami, provádí kontrolu výchovné 

práce 

 pečuje o dodržování finanční a evidenční kázně na škole 

 odpovídá za vedení předepsané dokumentace na škole 

 společně s ředitelkou školy schvaluje pracovní dobu zaměstnanců 

 řídí porady pedagogických zaměstnanců 

 společně s ředitelkou školy řídí jednání pedagogické rady 

 společně s ředitelkou školy na schůzkách s rodiči podává informace o dění ve škole 
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Všeobecné povinnosti zaměstnanců školy 

 

 dodržovat pracovní kázeň a plně využívat pracovní dobu 

 dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a předpisy o požární o 

bezpečnosti, 

 dodržovat pracovní řád školy 

 řídit se při práci platnými předpisy a směrnicemi, 

 chránit majetek školy, řádně zacházet s inventářem školy  

 

Provozní zaměstnanci 

 

 uklízečka: 

 vykonává práce spojené s úklidem místností a příslušenství školy  

 je zodpovědná za čistotu, pořádek a dodržování hygienických pravidel 

 zajišťuje přípravu a úklid lehátek  

 každé ráno zajišťuje donášku umytých plastových kelímků pro děti do jednotlivých 

tříd, odpoledne zajišťuje jejich odnášku 

 

 vedoucí ŠJ: 

 organizuje a řídí práci kuchařek  

 zodpovídá za dodržování stravovacích norem a za správnost finančních norem 

 

 kuchařky: 

 zodpovídají za kvalitní přípravu a podávání jídla ve stanovené době 

 dbají na správné uložení potravin 

 pracoviště udržují v pořádku a čistotě, dodržují hygienické zásady 

 

3.7. Spolupráce s rodiči a veřejností  
 

Spolupráce s rodiči  

 Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí 

rodičům poradenský servis v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Každodenně 

se snažíme informovat zákonné zástupce dětí o průběhu a dění v MŠ. Pravidelně informujeme 

rodinu o pokrocích, úspěších, chování, prožívání a rozvoji dítěte. Informujeme rodiče o 

připravovaných akcích a nabízíme možnost aktivní spolupráce. Navrhujeme konzultace u 

odborných  institucí SPC, PPP, logopedie, apod. 

 Připomínky ze strany rodičů řešíme okamžitě a individuálně konzultujeme daný 

problém. Rodičům jsou k dispozici informační nástěnky s kontakty, režimem dne, 

aktualitami, tématické plány… 

 Ve spolupráci s rodiči chceme i nadále prohlubovat a přispívat k tomu, aby se děti 

v mateřské škole cítily šťastně a spokojeně. 
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Spolupráce se školou 

 MŠ je součástí areálu ZŠ, z tohoto důvodu jsme v neustálém kontaktu, což vidíme jako 

velmi pozitivní a přínosné. Od 2. pololetí dochází děti, které nastupují následující školní rok 

do ZŠ na kroužek „Pro budoucí prvňáčky“. Děti se seznámí s novým prostředím a díky tomu 

získají sebedůvěru, do ZŠ nebudou vstupovat s obavami, protože toto prostředí jim bude 

známé. Probíhají též konzultace mezi učitelkami ZŠ a MŠ, uskutečňuje se třídní schůzka pro 

rodiče předškoláků- Dále se společně účastníme divadelních představení, vystoupení, výletů, 

a organizujeme společné akce (Karneval, Vánoční akademie...). 

 

Spolupráce s veřejností 

 

 Spolupráce s okolními MŠ 

 Spolupráce s pediatrem (nástupy do MŠ, nemocnost, odklady školní docházky). 

 Spolupráce s OÚ Doksy 

 Spolupráce s policií, hasiči a záchranáři 

 Spolupráce s místními spolky (např. SK Doksy…) 

 

3.8. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
      

  Snahou pedagogů naší školy je ve vzdělávání dětí vytvořit optimální podmínky 

k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci dětem, aby 

dosáhly co největší samostatnosti. Pedagogové respektují individuální potřeby a možností 

dítěte. Základní povinné podmínky pro předškolní vzdělávání dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami jsou stanoveny zákony, vyhláškami a prováděcími předpisy. Kromě 

těchto podmínek je třeba, aby předškolní pedagog bral v úvahu ještě specifické podmínky, 

které ovlivňují kvalitu poskytovaného vzdělávání konkrétního dítěti se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

 Mateřská škola je bezbariérová, tudíž je možné vzdělávání dětí s tělesným a zrakovým 

postižením. V případě jiných postižení by bylo nutné ve spolupráci s odborníky ze školských 

poradenských zařízení posoudit, zda je naše škola schopna vytvořit optimální podmínky pro 

vzdělávání daného dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 Vzdělávání dětí ze socio - kulturně znevýhodňujícího prostředí, dětí s oslabeným 

rodinným zázemím či dětí, které pocházejí z jazykově odlišného prostředí a které nemluví 

jazykem, v němž probíhá vzdělávání, se uskutečňuje podle požadavků daných RVP PV. Naše 

mateřská škola má podmínky pro vzdělávání těchto dětí. Pedagogové provádí pravidelné 

sledování individuálních vzdělávacích pokroků u dětí, na ni navazuje rozvojová stimulace 

v potřebných oblastech a úprava podmínek vzdělávání.  

 Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola bez doporučení školského 

poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Tato podpůrná 

opatření učitelka zahrnuje do svých vzdělávacích strategií, tím, že volí vhodné vzdělávací 

metody a prostředky.  
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Plán pedagogické podpory (PLPP)  

 Zpracovává mateřská škola (třídní učitel) pro dítě od prvního stupně podpůrných 

opatření a to na základě úprav ve vzdělávání, které jsou realizovány podle vzdělávacích 

potřeb dítěte, nebo zapojení do kolektivu.  

 

 PLPP má písemnou podobu 

 před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory mezi učiteli s cílem stanovení např. 

metod práce s dítětem, způsobů kontroly osvojení potřebných dovedností, návyků a 

postojů.  

 bude stanoven termín přípravy PLPP a učitel zorganizuje společnou schůzku se 

zákonnými zástupci dítěte 

 s PLPP je seznámen zákonný zástupce a všichni učitelé 

 škola vyhodnocuje naplňování cílů PLPP nejpozději po 3 měsících od zahájení 

poskytování PO 

 

PLPP obsahuje:  

 popis obtíží žáka 

 stanovení cílů podpory 

 způsobů vyhodnocování naplňování plán 

 

 Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně je školou na 

základě vyjádření školského poradenského zařízení a ostatních odborných institucí 

vypracován individuální vzdělávací plán (IVP), který rovněž vychází z našeho ŠVP. Mateřská 

škola může na základě doporučení školského poradenského zařízení zajistit asistenta 

pedagoga.   

 

Individuální vzdělávací plán (IVP)  

 Zpracovává mateřská škola (třídní učitel) pro dítě od druhého stupně podpůrných 

opatření a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti 

zákonného zástupce dítěte.  

 

 IVP má písemnou podobu a obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných 

opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem 

 před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory mezi učiteli s cílem stanovení např. 

metod práce s dítětem, způsobů kontroly osvojení potřebných dovedností, návyků a 

postojů.  

 s IVP je seznámen zákonný zástupce a všichni učitelé 

 naplňování IVP vyhodnocuje školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou 

nejméně jednou ročně. 
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3.9. Vzdělávání dětí nadaných 
 

 Při vzdělávání dětí v naší mateřské škole vytváříme v rámci integrovaných bloků 

podmínky, které stimulují vzdělávací potenciál všech dětí v různých oblastech. Dětem, které 

projevují známky nadání, věnujeme zvýšenou pozornost zaměřenou na to, aby se projevy 

nadání dětí v rozmanitých oblastech činnosti smysluplně uplatnily a s ohledem na individuální 

možnosti dětí dále rozvíjely. V případě, že se jedná o velmi výrazné projevy nadání, zejména 

v situacích vyžadujících značnou spolupráci a koordinaci s rodiči dětí, zpracováváme PLPP. 

 Pokud se u dítěte projeví mimořádné nadání v jedné nebo více oblastech, doporučíme 

rodičům dítěte vyšetření ve školském poradenském zařízení. Do doby než vyšetření proběhne 

a škole je školským poradenským zařízením doručeno doporučení ke vzdělávání dítěte, 

postupujeme při vzdělávání takového dítěte zpravidla podle PLPP. Pokud školské poradenské 

zařízení identifikuje mimořádné nadání dítěte a doporučí vypracování individuálního 

vzdělávacího plánu, postupujeme při jeho zpracování, realizaci a vyhodnocování v úzké 

spolupráci s rodiči dítěte a školským poradenským zařízením." 

 

K zajištění mnohostranné a pestré vzdělávací nabídky nabízíme: 

 

 kvalifikovanost pedagogických pracovnic 

 vhodné výchovné a výukové programy 

 volný přístup k výtvarným a tvořivým pomůckám a výtvarnému materiálu 

 pohybové a pěvecké činnosti, hru na rytmické hudební nástroje 

 dostatek tělovýchovných pomůcek a tělovýchovného nářadí ve třídě i na ŠZ 

 volný přístup k encyklopediím a knihám 

 shromažďování materiálu a volný přístup k pokusům, koutku živé přírody aj. 

 volný přístup k hračkám a stavebnicím 

 využívání loutek a maňásků 

 

3.10. Vzdělávání dětí od dvou do tří let 
 

 Zajištění možnosti přijímání dvouletých dětí do mateřské školy je nabídkou pro 

rodiny, které potřebují z různých důvodů zajistit péči o dítě mimo rodinu a hledají vhodné 

řešení. Při práci s dětmi mladšími tří let učitel volí přiměřené metody a formy vzdělávání. S 

ohledem na bezpečnost i možnosti konkrétních dětí, pracuje s menšími skupinami nebo 

individuálně, vybírá takové činnosti, které dítě zvládne, počítá se zapojením všech smyslů, 

nastavuje si přiměřené vzdělávací cíle. Nejdůležitější je prostor pro volnou hru. Organizace 

dne musí být citlivě přizpůsobována jejich potřebám. Základem je opakování činností, 

trénování návyků a praktických dovedností a ponechání co největšího prostoru pro volné hry a 

aktivity. 

 Při zařazení dětí mladších tří let do mateřské školy je nutné navázat úzkou spolupráci s 

rodinou již v okamžiku přijetí dítěte, domluvit se na průběhu adaptačního období dle 

možností rodiny i školy. Učitel se stává nejen vychovatelem dítěte, ale také průvodcem 
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rodiny. Pomáhá rodičům řešit každodenní drobné i větší starosti, rozkrývá obavy a navozuje 

pocit bezpečí pro dítě i jeho blízké.  

 

Důležitá témata pro začátek spolupráce: 

 

 adaptace – průběh, časování, možné reakce dítěte, pozitivní motivace v rodině 

 přiměřenost doby pobytu dítěte  

 nemocnost – dítě může být v prvním roce náchylnější k nemocem, dbát na doléčení 

každé nemoci (vzájemná solidarita) 

 stravování – dopřát dítěti poznávat nové chutě 

 pravidelný režim – důležité pro pocit bezpečí; rodiče často neví, že dítě potřebuje 

pravidla a řád 

 

4. Organizace vzdělávání  
 

 Způsob organizace her, aktivit, experimentování, skupinové, individuální a frontální 

činnosti dětem umožňuje vlastní tempo, dostatek času, podnětné prostředí, orientaci 

v prostředí, což napomáhá získat samostatnost a nezávislost. Rodiče mají přehled o 

činnostech svých dětí prostřednictvím tématických plánů vyvěšených na nástěnce. 

 

Třídy: 

 

KUŘÁTKA: 25 dětí – věková kategorie (2) 3-4 let 

KOŤÁTKA: 25 dětí – věková kategorie 4-5 let 

ŠTĚŇÁTKA: 25 dětí – věková kategorie 5 – 6 (7) let 

Každý rok se složení tříd mění dle věkového složení nově přijatých dětí.  

 

Organizace dne 

6.45 – 8.00 scházení dětí, ranní hry dle přání dětí, didakticky     

  cílené činnosti ve skupinách či individuálně 

8.00 – 8.20 jazykové chvilky, psychomotorické a konstruktivní hry, komunitní kruh 

8.20 – 8.45 ranní cvičení, hygiena 

8.45 – 9.05 svačina 

9.05 – 9.40 didakticky cílené činnosti (záměrné i spontánní učení), 

   individuální, skupinové i kolektivní, příprava na pobyt venku 

9.40 – 11.40 pobyt venku 

11.40 – 12.10 hygiena, oběd 

12.10 – 14.00 hygiena, odpočinek dle potřeb dítěte, poslech pohádky, četba na pokračování 

14.00 – 14.15 stlaní lůžek, úklid třídy, pohybové chvilky 

14.15 – 14.35 svačina 

14.35 – 16.30 odpolední zájmové činnost 

Režim je volný a přizpůsobuje se potřebám dětí i neočekávaným situacím.  
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Podmínky pro přijímání dětí: 

 

 Při rozhodování o přijetí se ředitelka školy opírá o kritéria přijímání do MŠ, která 

vydává se souhlasem zřizovatele. Děti jsou přijímány na základě písemné žádosti zákonného 

zástupce dítěte, předkládanou v den zápisu do mateřské školy do výše kapacity školy. 

 

Aktivity rozšiřující vzdělávací nabídku 

 

 třídění odpadu do barevných kontejnerů umístěných ve třídách 

 vyrábění s rodiči – výrobky z přírodních materiálů 

 ekologické výukové programy v Čabárně 

 staráme se o ptáčky – krmítko na školní zahradě 

 Vánoční a Velkonoční jarmark pořádaný OÚ Doksy – výrobky dětí 

 Mikulášská nadílka, Vánoční akademie pro rodiče 

 kulturní a společenské akce – návštěva divadel, divadelní představení v MŠ, exkurze 

 Lampiónový průvod, karneval, pálení čarodějnic, oslava MDD,  

 procházky a hry v přírodě – les, louka, školní zahrada, pěší výlety 

 akce ve spolupráci s hasiči, policií, lékařem 

 spolupráce se ZŠ – návštěvy předškoláků 

 příležitostné brigády pro rodiče s dětmi – úprava zahrady 

 slavnostní rozloučení s předškoláky 

 oslavy svátků a narozenin 

 projektové týdny (Den Země, Indiánský týden, Barevný týden) 

5. Charakteristika vzdělávacího programu  
 
 Školní vzdělávací program „Kouzelný strom poznání“ byl vytvořen v souladu s 

Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, respektuje požadavky na 

předškolní vzdělávání a stejně tak konkrétní činnosti naší MŠ.  Je rozdělen do čtyř 

integrovaných bloků. Jeden blok odpovídá jednomu ročnímu období, každé roční období je 

pro děti kouzelné. Při jeho tvorbě jsme vycházely ze specifických vzdělávacích cílů 

jednotlivých oblastí RVP. Tyto cíle plníme formou tématických týdenních bloků. Tématické 

bloky jsou konkretizovány učitelkami v třídních programech, učitelky pracují společně. Není 

povinností procházet všemi tematickými částmi, lze je doplňovat, kombinovat, vracet se. 

 

Vzdělávací program klade důraz: 

 

 na tvořivost pedagoga při vlastním plánování denní vzdělávací nabídky 

 na uplatňování hlavní vzdělávací metody, kterou je pro děti hra nebo jiná pro ně 

zajímavá činnost 

 na dětskou zvídavost při objevování světa kolem nás 

 na spojování vzdělávacích témat se životem a učením nápodoby v praktickém životě 

 na analýzu obsahu metod a forem denní nabídky činností 
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 na spoluúčast s rodinou zajišťující pohodovou atmosféru, navozující klima důvěry 

mezi rodiči, školou a dětmi 

 na emocionální a estetický prožitek dětí 

 na individuální potřeby dětí a jejich uspokojování 

 

Hlavní cíle: 

 

 Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení a poznání 

 Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

 Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí 

 

Záměr: 

 

 vytvoření věcného podnětného prostředí pro děti, zajištění bezpečí a jistoty, laskavý 

přístup a empatie 

 doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni vytvářet dítěti prostředí s dostatkem 

mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení 

 vyvolávat v dětech pocit důležitosti a zodpovědnosti, zdravého sebevědomí 

 vést děti k citlivému vztahu a lásce k přírodě, životnímu prostředí 

 otevírat dětem tajemství přírody, umožnit jim přemýšlení nad rozmanitostí forem života 

 vést děti k maximální samostatnosti 

 cíl spatřujeme v přípravě na život realizovaný tím, že jsou dětem zachovány ty atributy, 

které jim právem náleží: svébytnost a plnohodnotnost této životní etapy 

 

Formy a metody vzdělávací práce 

 

 Formy vzdělávání: vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích 

formou spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky cílená 

činnost, ve které učitelka naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního 

učení za aktivní účasti dítěte (prožitkové činnosti, experimentování apod.). Všechny činnosti 

obsahují prvky hry, tvořivosti. Škola uplatňuje individuální, skupinovou a hromadnou formu 

vzdělávání. 

 Metody vzdělávání: v mateřské škole se klade velký důraz na celkovou samostatnost 

dětí, schopnost vyjádřit svůj názor, umět požádat o pomoc, případně pomoci druhému, nebát 

se odmítnout nežádoucí projevy chování druhých, poradit si v běžných denních situacích a 

umět se rozhodnout. Učitelka hledá optimální pedagogické cesty ke každému dítěti, snaží se 

najít a vyzdvihnout jeho silné stránky a posílit či rozvinout slabší stránky. Snahou je 

respektovat individuální potřeby dětí. Využívat především herních forem a metod práce jako 

například metody prožitkového a kooperativního učení hrou, situační učení, spontánní 

sociální učení. Preferencí je učení na základě praktické zkušenosti, na základě přímých 

zážitků. Všechny aktivity jsou spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené. 
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Preferujeme tyto činnosti dětí: 

 

 činnosti zaměřené na rozvoj řeči 

 činnosti rozvíjející matematické představy 

 tělovýchovné chvilky s prvky jógy, dechovou gymnastiku 

 aktivní činnosti navozující prožitek 

 tvořivé a esteticko-výchovné činnosti 

 činnosti zaměřené na psychomotorický, kognitivní, osobnostní, sociální a morální rozvoj  

 spontánní hru 

6. Vzdělávací obsah 
 

 Stejně jako strom prochází všemi fázemi ročních období, je vzdělávací obsah ŠVP 

volen tak, aby bezprostředně souvisel s přirozeným životem a konkrétním prostředím – aby 

byl dětem blízký, zajímavý a zároveň užitečný.  

 Vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř integrovaných bloků:   

 Podzimní kouzlení 

 Zimní čarování 

 Jaro ťuká na vrátka 

 Sluníčkové pohlazení  

 

6.1. Integrovaný blog – Podzimní kouzlení  
 

Charakteristika integrovaného bloku  

  V prvních dnech se zaměříme na adaptaci nových dětí na prostředí mateřské školy a 

vytváření kolektivu – s láskou a porozuměním budeme provázet jejich první kroky mimo 

domov. Společně s dětmi si vymezíme pravidla soužití. 

 Podzim přináší mnoho možností k rozvoji všech našich smyslů.  Děti seznámíme 

s plodinami a prácemi na poli, přípravou zahrádky na zimu a se sklizní zeleniny a ovoce. Také 

si děti osvojí charakteristické znaky počasí a jak se oblékat v určitých změnách podnebí.  

 Při vycházkách budeme mít možnost vnímat krásu barev, které nám toto období ve 

velké míře poskytuje, budeme poznávat keře, lesní plody a rozdíly mezi jehličnatými a 

listnatými stromy. Zároveň budeme sbírat přírodniny, které využijeme k tvoření a výzdobě 

třídy. Budeme poznávat volně žijící zvířata, seznámíme se s tím, jak žijí a jak se připravují na 

zimu. 

 

Záměr:  

 

 začlenit nové děti do nového prostředí MŠ, učit se akceptovat rozdílné vlastnosti, 

schopnosti a dovednosti druhých dětí 

 na základě společných prožitků a zkušeností vytvořit základní pravidla soužití a 

dodržovat je 
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 rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro navazování vztahů 

 uplatňovat základy sebeobsluhy, hygienické a zdravotně preventivní návyky, také 

osvojení základních pracovních úkonů 

 rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí vyjádřit své pocity, dojmy a prožitky 

 poučení dětí o pravidlech bezpečného chování ve školce, při pobytu venku 

 kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní 

přírodou a jejími plody  

 osvojovat si jednoduché poznatky o přírodě a jejích proměnách  

 rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka   

 rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní i produktivní  

 

Vzdělávací nabídka:  

 

 aktivity vhodné pro adaptaci dětí v prostředí MŠ 

 seznamovat se s novým prostředím : „Jede vláček do zatáček“ – projíždíme prostory 

mateřské školy – třídy, chodbu, šatny, jídelnu…  

 motivační hry a činnosti, pomocí kterých se děti seznamují se svou značkou a 

poznávají jména svých kamarádů  – „ Na svoji značku“ a  „ na Listonoše“ 

 učit se zaujmout místo v daném útvaru, v řadě, v kruhu   

 společné vytváření pravidel vzájemného soužití a chování ve třídě, činnosti zaměřené 

na porozumění pravidlům  

 seznamovat se s různými druhy ovoce a zeleniny, učit se je poznávat a rozlišovat podle 

vzhledu, vůni a chuti, znát jejich význam pro zdraví člověka 

 práce s písní -  Šel zahradník, Měla babka, Koulelo se koulelo, Pod naším okýnkem 

 seznamovat se s různými úpravami ovoce a zeleniny: tvoříme saláty, kompoty  

 orientace v číselné řadě do 4, více x méně  : „Měla babka čtyři jabka“.. 

 seznamovat se s charakteristickými znaky počasí na podzim, změnami počasí - slunce, 

vítr, déšť, oblačno, mlha  

 rozvíjet základní povědomí o péči o své zdraví, rozpoznat, jak se mám vhodně obléci 

podle počasí 

 rozpoznat základní druhy jehličnatých a listnatých stromů 

 vnímání smysly -  jak je kůra hrubá, jak voní smůla, jak je příjemný mech, zkoumání, 

jak vypadá kaštan, žalud, bukvice, oříšek uvnitř- rozlousknutí skořápky, rozpůlení 

plodů  

 konkrétní operace s předměty - třídění, přiřazování, počítání  -stromy, přírodniny 

 seznamovat se s lesními a domácími zvířaty, s jejich způsobem života a významem 

pro člověka 

 získávat poznatky o tom, jak se připravuje příroda na zimu 

 seznamovat děti s novými poznatky o koloběhu vody 

 hry s přírodním materiálem – písek, plody stromů, listy, klacíky, šišky… 

 Halloween – dlabání dýní, lampiony, lampiónový průvod 

 motivační hry s maňásky 

 hudebně pohybové činnosti - umět pohybem vyjádřit postup melodie, stoupání a 

klesání s využitím písně 
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 rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky (cvičení ruky/  

grafomotorika)  

 vyprávět podle skutečnosti i podle obrazového materiálu  

  artikulační a sluchové hry - poznávání a rozlišování zvuků 

 vyjadřovat své pocity, dojmy a prožitky 

 rozvíjet tvořivost a samostatnost dětí při práci   

 rozvíjet dovednosti při práci s papírem i jinými materiály   

 

6.2. Integrovaný blog – Zimní čarování 
 

Charakteristika integrovaného bloku  

 V tomto zimní období děti mohou vypozorovat stále měnící se přírodu, která se 

uchyluje k zimnímu spánku. Mohou si uvědomit vlastními smysly znaky a vlastnosti zimy( 

sníh, led). V období, které je pro děti nejoblíbenějším (Vánoce, zima) se zaměříme na 

Mikulášskou nadílku a s tím spojený zpěv písniček se zimní tématikou a přednes básniček. 

 Zaměříme se také na příchod Vánoc, seznámíme se s vánočními tradicemi, zvyky a 

vánočními koledami. Při společných rozhovorech nad zimními obrázky si povíme, jaké jsou 

Vánoce u nás doma. Máme možnost působit na utváření kladných emočních prosociálních 

postojů k vlastní rodině i lidem navzájem.   

 Neopomeneme ani na zdokonalování pohybových schopností dětí při hrách se sněhem, 

také i při zimních sportech. Umožníme dětem objevovat vlastností sněhu a ledu. Získáme 

poznatky o lidském těle, jeho stavbě a funkcí jednotlivých orgánů, dozvíme se jak chránit své 

zdraví a co si obléknout, abychom nestonali.  

 Děti zapojíme do příprav na karneval a seznámíme se s tradicí masopustu. 

Nezapomínáme ani na krmení ptactva a zvířat v zimě. 

 

Záměr: 

 

 seznamovat děti se zvyky a tradicemi 

 posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému, dětské skupině   

 rozvíjet schopnost souvislého vyjádření vlastních prožitků 

 vytvářet povědomí o zimní přírodě a proměnách vody, vnímat krásu zimní krajiny  

 rozvíjení a užívání všech smyslů při poznávání zimní přírody 

 rozvíjet kulturně-estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické  

 osvojit si poznatky o lidském těle, zdraví a zimních sportech    

 zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické návyky 

 podporovat zdravý životní styl 

 samostatné vyjadřování myšlenek, pocitů, zapamatovat si krátký text 

 poznávat volně žijící zvířata – jak se o ně v zimě staráme 
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Vzdělávací nabídka:  

 

 Mikulášská nadílka v MŠ - setkání s čertem a Mikulášem 

 zapojení dětí do vánoční výzdoby třídy, šatny, školky 

 vytváření vánočních přáníček a dárků pro své blízké – netradiční techniky zdobení 

 vést děti k tomu, aby se snažily navázat dialog s ostatními dětmi -co si přeji pod 

stromeček, co přeji tobě… 

 vést děti k rozhovoru o charakteristických vlastnostech vnímaných předmětů a jevů  

 Vánoční atmosféra – lidové tradice a zvyky, Návštěva betlémů, nadílka, ochutnávka 

cukroví 

 seznamovat se se surovinami potřebných k pečení vánočního cukroví + pečení 

perníčků , štrůdlu… 

 poznatky o volně žijících zvířatech, péče o ně v zimním období 

 krmení ptactva, vycházka ke krmelci 

 vycházky do lesa – ozdobení vánočního stromečku pro zvířátka 

 jak vypadá krajina v zimě- život na sněhu 

 pokusy se sněhem pokusy s vodou, sněhem a ledem 

 procházky obcí - prohlídka vánoční výzdoby v obci 

 hudebně pohybové hry – „ na Mrazíky“ , „Běžela liška po mezi“  

 písně se zimní tématikou, koledy, nácvik básní a písní  

 nácvik vystoupení na Vánoční akademii 

 zpěv písní doprovázený hrou na tělo  

 rozlišování sluchem, zpěvem i pohybem skladby do pochodu, běhu, ukolébavky  

 poslech pohádek, příběhů, veršů s vánoční tematikou  

 poznávání a prohlížení knih se zimní tématikou 

 Pohádka o 12ti měsíčkách – rozbor, vyprávění- rozvoj slovní zásoby u dětí 

 Zimní radovánky na sněhu a sporty – klouzání a bobování, hry se sněhem – stopy ve 

sněhu, stavění sněhuláka apod., manipulační dovednosti – hod do dálky a na cíl 

 gymnastické činnosti – kotoul vpřed, kolébka, převaly 

 kresba a modelování lidské postavy, orgánů v těle  

 správné čištění zubů + říkanky - praktická ukázka  

 správná výživa, vitamíny - třídění potravin  

 hraní scének - u lékaře, volání záchranné služby  

 hry na uvědomění si částí těla  

 výroba masek - karneval , Masopust  + výzdoba třídy 

 koordinace ruky a oka - práce s papírem , modelovací hmotou ,nůžkami, korálky - 

výroba vánočních ozdob  

 dodržování správného postupu lepení  

 rozlišovat levou a pravou stranu vzhledem k vlastní osobě a k jinému objektu 

 poznat a pojmenovat základní barvy / starší děti i doplňkové / 

 vytvářet cesty v prostoru a hledat cesty od jednoho bodu k druhému 

 hry a činnosti zaměřené na rozvoj citového a estetického vnímání dětí  

 

 



 

22 

 

6.3. Integrovaný blog – Jaro ťuká na vrátka 
 

 Charakteristika integrovaného bloku  

 Zkraje tohoto období se zaměříme na příchod jara, kdy budeme pozorovat změny 

počasí, první jarní kytičky a keře. Měsíc březen je měsíc knihy, proto pozornost zaměříme na 

vytváření kladného vztahu dětí ke knihám. Aktivně se účastníme oslav  Velikonoc -  poznáme 

tradice, které se vážou k tomuto svátku. 

 V měsíci dubnu si připomeneme, že se jedná o měsíc bezpečnosti. Připomeneme si 

dodržování základních pravidel chování a bezpečnosti  na ulici, základní pravidla pro chodce, 

jízdy na kole. V tomto období se budeme zabývat časovými vztahy - den a noc - ve spojení 

s pojmy Vesmír, Slunce,  měsíc a hvězdy. Připomeneme si, co pro nás znamená planeta Země 

a jak se o ni máme starat. Oslavíme Den země a při té příležitosti si děti osvojí prvky ekologie 

– učíme děti třídit odpad, pomáhat při úklidu zahrady a lesa, sázení jahod a květin, pozorování 

jejich růstu a péče o ně..  

 Koncem dubna se uskuteční a připomene si tradici pálení čarodějnic. K příležitosti dni 

matek si budeme povídat o rodině. Prohloubíme citový vztah k rodině. Nezapomeneme ani na 

hmyz, ptáčky a zvířátka s jejich mláďátky, které neoddělitelně k jaru patří.  Rozvíjíme u dětí 

povědomí, že jsme součástí přírody, proto je musíme chránit a neničit ji.  

 

Záměr 

 

 mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si, že 

způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdravý a životní prostředí 

 těšit se z příjemných zážitků z probouzení jarní přírody 

 utužování vztahů dětí k přírodě, zvláště ke zvířatům 

 rozvoj estetického cítění a vkusu  prostřednictvím kulturních krás 

 projevovat zájem o knihy, hudbu, divadla a film 

 prohlubování citových vztahů v rodině 

 pochopit funkci rodiny a jejich členů 

 rozvíjet řečové a jazykové dovednosti receptivní / vnímání, naslouchání, porozumění/ i 

produktivní /výslovnost, vyjadřování  / 

 procvičovat paměť, rozvíjet fantazii a představivost   

 rozvíjet povědomí o časových pojmech vzhledem k odpovídajícím činnostem dětí  

 

Vzdělávací nabídka 

 

 pozorování a vycházky po okolí, pozorování přírody – pojmenovávání rostlin a květin 

 písně s jarní tématikou – „Když jsem já sloužil“, „okolo Hradce“  

 práce na školní zahradě, úklid a sázení rostlin 

 vnímat krásu jarní přírody všemi smysly - rozvíjet estetické cítěn 

 seznamovat se se životem hmyzu, ptáků, zvířat a jejich mláďat 

 dramatizace pohádek o zvířátkách, vyprávění vyslechnuté pohádky  

 získávat vztah ke zvířátkům a jejich mláďatům  
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 autorské pohádky pro děti  

 písničky z pohádek, ilustrace a dramatizace pohádky 

 správné chování a zacházení s knihou  

 aktivní používání všech druhů slov při práci s knihou 

 seznamování s tradicemi velikonoc, velikonočními zvyky  

 zapojování dětí do výzdoby tříd a oslav velikonoc  

  výroba dekorací na Velikonoční výstavku a návštěva výstavky na OÚ 

 seznamování s různými technikami zdobení vajíček  

 návštěva dopravního hřiště – mít povědomí o bezpečném chování při jízdě na kole a 

pohybu na chodníku či při přecházení silnice 

 hra na dopravu, chování chodců v silničním provozu 

 významu přechodu pro chodce, významu přilby při jízdě na kole 

 poznávat účelnost jednotlivých dopravních prostředků  

 sestavovat dopravní prostředky z různých tvarů a materiálů, koláž  

 barevná signalizace v dopravě, semafor  

 ekologicky motivované aktivity  

 činnosti přispívající k péči o životní prostředí 

 naše planeta Země – seznámení pomocí mapy, globusu  

 prohlížení atlasů a encyklopedií k tématu 

  barevný týden -prohlubování znalosti barev základních, doplňkových  

 experimenty s barvami a jejich vzájemné prolínání 

 učit se pomocí barev vystihnout náladu a charakter obrázku  

 čarodějnice v MŠ – opékání buřtů, soutěže 

 navlékání korálků pro maminku – jemná motorika ruky  

 struktura rodiny – kreslení, lepení 

 tvořivé činnosti- oslavy Velikonoc, Den matek – kreslení a malování maminky,  

 procvičovat paměť, rozvíjet fantazii a představivost   

 rozvíjet jemnou motoriku - seznamovat děti s různými výtvarnými technikami 

 učit se výtvarně rozvíjet děj po celé ploše papíru 

 učit se vyjádřit myšlenky pomocí jednoduché věty 

 při různých situacích během dne umožňovat dětem učit se vyřídit vzkaz i odpověď  

 označování rozměrů a tvarů v různých stupních - velký x malý, kulaté x hranaté 

 procvičování vizuální paměti (díváme se z okna) 

 rozlišovat časové vztahy - ráno, večer, den, noc „Co dělám celý den“ 

 pohybové hry rozvíjející orientaci v prostoru, reakci na signál, změnu barvy 

 procvičování skoku do dálky, hod na cíl – PH „Na jelena „…. 

 

6.4. Integrovaný blog – Sluníčkové pohlazení  
 

Charakteristika integrovaného bloku  

 Charakteristika tohoto bloku vychází ze změn v přírodě, příprav na nejteplejší období 

v roce. Z kraje tohoto integrovaného bloku oslavíme s dětmi mezinárodní den dětí.. Příroda a 

její přírodní úkazy dávají možnost pro různé tvůrčí činnosti, které mohou děti vnímat smysly. 
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Také nám poskytuje příroda možnost pro pohybové činnosti spojené s otužováním, zdravou 

výživou a celkovým životním stylem. S dětmi si uspořádáme sportovní olympiádu. 

  Budeme získávat poznatky o naší republice, o hlavním městě a jeho historii. 

Zaměříme se na poznávání naší vesnice a jejího okolí. Proběhne velmi oblíbený projekt „V 

indiánské osadě“. Dále se budeme zabývat tématikou řemesel a povolání tak, aby děti 

pochopily důležitost i význam lidské práce pro život. 

 Toto období poskytuje spoustu námětů pro cestování, poznávání kultur a přírodních 

krás. Spousta z nás už se těší na prázdniny, společně si budeme povídat, kam se vydáme nebo 

kam bychom se chtěli podívat.  

 

Záměr 
 

 vytvářet t povědomí o existenci jiných zemí a národů 

 osvojovat si poznatky o své zemi 

 vytvářet vztah ke své obci, k hlavnímu městu, k naší zemi  

 učit se hodnotit svoje osobní pokroky 

 získat poznatky o vesmíru a naší planetě  

 učit se improvizovat a hledat náhradní řešení 

 vnímat a rozlišovat charakteristické znaky letní přírody 

 povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení 

 

Vzdělávací nabídka 

 

 upevňovat znalosti dětí o místě - vesnici, kde žijou   

 upevňovat znalosti o rozdílech města a vesnice   

 vycházky obcí a po okolí - prohlídka památek  

 postupné rozvíjení povědomí o historii naší země  

 rozšiřovat znalosti o přírodním bohatství 

 prohlížení  encyklopedií - Rytíři a hrady, Hrady a zámky… 

 práce s mapou, s atlasem  

 vyprávění a četba pověstí  

 stavby vesnice, města z papírových krabiček  

 vlajka ČR- malování  

 výtvarné ztvárnění zážitků z naší vesnice  

 zpěv písní o českých městech  

 návštěva důležitých míst v obci - OÚ, pošta, obchod … 

 vést děti k rozšiřování poznatků o naší zemi  

 rozvíjení poznatků o naší planetě – rybníky, moře, hory a zvířata v nich 

 prohlížení pohlednic 

 ochrana životního prostředí  

 práce na interaktivní tabuli 

 povídání na dané téma  

 hry a činnosti na procvičení paměti 

 tvoření s přírodním materiálem 
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 konstruktivní hry 

 školní výlety, exkurze, výlety a vycházky do přírody 

 sezónní činnosti – míčové hry, stavby z písku, jízda na tříkolkách 

 atletické činnosti – skok do dálky, běh k metě, hod míčkem do koše 

 recitace básní, dramatizace pohádek a zpěv písní 

 rozlišování hudebních nástrojů, poslechové skladby – pochod, tanec, ukolébavka, 

silné, slabé, vysoké a nízké tóny 

7. Evaluační systém 
 

 Hlavní cíl evaluace je průběžně hodnotit vzdělávání a výchovu, ověřovat a zlepšovat 

kvalitu činností a podmínek školy.  

 

Evaluace probíhá na úrovni: 

a) školy 

- zhodnocení vlastní práce školy 

- cíle a záměry ŠVP 

- podmínky 

- práce pedagogických i provozních zaměstnanců 

- spolupráce s rodiči 

- externí evaluace 

 

b) tříd 

- evaluace integrovaných bloků 

- hodnocení tříd 

- hodnocení jednotlivých dětí 

- sebereflexe 

 

Zodpovědnost: 

 

Ředitelka ZŠ a MŠ: 

 hospitační a kontrolní činnost 

 vypracování závěrečných zpráv pro zřizovatele a další organizace 

 vedení pedagogických a provozních porad 

 pozorování  

 

Vedoucí učitelka: 

 vyhodnocení souladu ŠVP a RVP  a souladu TVP s ŠVP 

 vyhodnocení dotazníku pro rodiče 

 zhodnocení dokumentací a závěrečného hodnocení tříd 

 zhodnocení dotazníků pro zaměstnance, vedení rozhovorů se zaměstnanci 

 kontrola třídních knih – 1x měsíčně 

 hospitace – dle plánu hospitací 

 dokumentace školy – 1x za pololetí 
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Pedagogické pracovnice: 

 evaluace vzdělávacího procesu – každý měsíc 

 zpracování charakteristiky a hodnocení tříd 

 vyplnění dotazníků a hodnotících listů 

 evaluace plnění IVP – na konci každého pololetí 

 vyhodnocení cílů ŠVP – 1x ročně 

 vedení záznamů o dětech 

 sebehodnotící činnost 

 pozorování a rozhovory s dětmi a rodiči 

 rozhovory – pedagogické rady 

 

Hodnocení výsledku u dětí 

 V rámci hodnocení porovnáváme, jak se dítě rozvíjí, jak postupuje jeho učení a jaké 

jsou jeho individuální vzdělávací pokroky vzhledem k němu samému. 

Postupujeme podle kritérií, které jsou obsahem všech pěti oblastí, které jsou odvozeny z pěti 

interakčních oblastí a jsou uvedeny jako očekávané kompetence, které dítě na konci 

předškolního období zpravidla dokáže. 

Tato kritéria využívají pedagogické pracovnice pro individuální sledování dítěte, hodnotí, jak 

se dítě rozvíjí, jaké dělá pokroky, v jakých oblastech je úspěšné nebo kde selhává a kde je 

tedy nutné přizpůsobit vzdělávání. 

 

Způsob hodnocení: 

Pozorování 

Rozhovory 

Hodnocení samotným dítětem (komunikační kruh) 

 

Přílohy evaluační činnosti: 

• hodnotící list ŠVP 

• charakteristika, pololetní hodnocení třídy a TVP  

• hodnocení integrovaných bloků 

• hospitační záznamy 

• plán kontrolní činnosti 

• záznam z kontrolní činnosti 

 

Přílohy: 

• Školní řád 

• Provozní řád  

• Třídní vzdělávací programy 

• Plán pedagogických rad a provozních porad 

 

 

 


