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2 Identifikační údaje
Název ŠVP:

Putování s beruškou – krok za krokem celým rokem

Verze dokumentu:

5. verze
(1. verze: 2005 – 2008 Veselá školka, 2. Verze 2008 – 2011 Veselá školka berušek;
3. verze 2011-2014 Veselá školka berušek, 4.verze 2014-2017 Putování s Beruškou)

Platnost dokumentu:

od 1. 2. 2017

Název mateřské školy: Mateřská škola, Rastislavova 1800, Staré Město, okres Uherské Hradiště
příspěvková organizace
Sídlo školy:

Rastislavova 1800, Staré Město 686 03

Ředitelka MŠ: Mgr. Iveta Polášková
Kontakt na MŠ: tel.:

572 541 213
e-mail: msrstmesto@uhedu.cz
web:

IČ:

http://msrstmesto.cz/

75022541

Identifikátor práv osoby:

600 123 880

Právní forma: příspěvková organizace
kapacita k 1. 9. 2003:

75 dětí

plánovaná kapacita:

75 dětí

IZO:

107 613 107

Školní jídelna – výdejna
IZO:

103 279 539

Provozní doba MŠ:

od 6.30 hod. do 16.15 hod

Zřizovatel školy:

Město Staré Město
Nám. Hrdinů 100
686 03 Staré Město

Poslední aktualizace v síti:
leden 2003
srpen 2003
15. březen 2005

změna zařazení předškolního zařízení do sítě, MŠ se stala právním
subjektem, právní forma MŠ – příspěvková organizace.
změna ředitelky MŠ
změna ve školském rejstříku po zrušení školní jídelny, byla nově zřízena
školní jídelna – výdejna
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3 Charakteristika školy
Areál MŠ se nachází v klidném bezprašném prostředí, dostatečně vzdálený od zdroje hluku v zastavěné
části uprostřed Starého Města s dostatečným množstvím okolní zeleně. Budova MŠ je situována
v jihozápadním směru, takže většina prostor je téměř po celý den zalita sluncem. Kolem budovy MŠ je
velká zahrada dobře vybavená dřevěným zahradním nářadím. Právě umístění MŠ s velkou zahradou je
jednou z předností, které rodiče využívají. Vzrostlé stromy skýtají dětem při hrách příjemný stín.
Vzhledem k tomu, že na zahradě jsou vzrostlé borovice, není prozatím vhodná k tomu, abychom
vybudovali dětské dopravní hřiště. V blízkosti MŠ je od srpna 2014 vybudováno Rákosníčkovo dětské
hřiště.
Třídy jsou vybaveny novým moderním nábytkem odpovídajícím stanoveným normám. Hračky,
didaktické pomůcky a ostatní vybavení je moderní a je neustále doplňováno a obměňováno dle potřeb
dětí.
Vzhledem k dlouhodobé, lety ověřené tradici, jsme si vytvořili školní vzdělávací program, založený na
práci se dvěma heterogenně složenými třídami a jednou homogenní třídou předškoláků.
V rámci spolupráce s dalšími institucemi města zajišťujeme vystoupení dětí při různých společenských
příležitostech, při setkání se staroměstskými seniory, při oslavách Dne matek nebo při vánočním
zpívání, účastníme se různých výtvarných soutěží i akcí pořádaných SVČ Klubko.

3.1 Historie školy
Mateřská škola má více jak 30letou tradici. Byla otevřena v roce 1981. Byla postavena firmou Slezan za
velkého přispění rodičů – dobrovolníků . Původně byla MŠ čtyřtřídní, později trojtřídní. Jedna třída MŠ
byla pronajata pobočce ZUŠ Uherské Hradiště. Významným mezníkem v životě školy byl přechod do
právní subjektivity od 1. 1. 2003. Škola samostatně hospodaří jako příspěvková organizace.
V hospodářském pavilonu byla umístěna školní kuchyně, které byla k 28. 2. 2005 zrušena MÚ Staré
Město. Od 1. března 2005 má mateřská škola zřízenou pouze výdejnu stravy, jídlo je dodáváno z blízké
Základní školy Staré Město.
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4 Podmínky vzdělávání
4.1 Věcné podmínky
Ve škole mají děti k dispozici ve třech třídách – tři prostorné třídy a tři herny (ty slouží i k odpolednímu
spaní), tři pokojíčky, sociální zařízení s kapacitou 75 dětí, přilehlé šatny. Dále jsou v budově MŠ
ředitelna, knihovna, šatna provozních zaměstnankyň a dvě sborovny. V přízemí budovy se nachází
pobočka ZUŠ Uherské Hradiště.
K 1. září 2016 bylo zapsáno 75 dětí na celodenní docházku.
Od roku 2005 jsme místo číselného označení tříd zavedli názvy zvířátek:
• Kuřátka: děti ve věku 3 – 5 let (1.třída)
• Koťátka: děti ve věku 3 – 5 let (2.třída)
• Berušky: předškoláci ve věku 5 – 7 let (3.třída)
Ke škole patří zahrada se třemi pískovišti a s herními prvky vzrostlými stromy. Dále je zahrada
vybavena tak, aby umožňovala dětem rozmanité pohybové hry a další aktivity.
V roce 2008 byla provedena výměna oken za plastová s tepelnými, estetickými a zvukovými účinky,
zateplení fasády a střechy MŠ. V současnosti se jedná o moderně zrekonstruovanou budovu. Technické
a provozní vybavení pro předškolní vzdělávání je na velmi dobré úrovni. Od roku 2006 máme nové
šatní skříňky, nové úložné prostory pro matrace na spaní dětí včetně dek a povlečení. Děti spí ve všech
třech třídách, kde mají k dispozici na odpočinek nová plastová lehátka a molitany. Průběžně
zajišťujeme nový nábytek dle potřeb dětí (2011-2014 nový nábytek ve všech třídách i hernách). Naším
přáním je do budoucna vyměnit staré kryty radiátorů ve třídách. Vybavujeme třídy moderními
vzdělávacími pomůckami a hračkami. Část vybavení MŠ nábytkem se nám podařilo zrealizovat i díky
sponzorům a projektům, které jsme podali, především z nadace Děti- kultura- sport, Grant města,
Logopedický projekt MŠMT. Děti tak získaly novou kuchyňku a vybavení pro domácnost, vybavení
knihovničky, pomůcky na tv či logopedický koutek s výukovým materiálem. V letech 2009 – 2011 jsme
postupně renovovali všechny tři dětské umývárny a WC.
V roce 2013 byla na MŠ provedena výměna osvětlení za odpovídající hygienickým normám. V roce
2015 provedlo město firmou Tradix rekonstrukci elektroinstalací v celé budově MŠ. V budoucnosti je
však potřeba počítat s rekonstrukcí rozvodů vody a odpadů a s rekonstrukcí školní zahrady a oplocení.
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Vnitřní prostředí nabízí dětem dostatečný prostor, kvalitní vybavení, členěný interiér do center.
Vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí a jejich věku (u předškoláků
– složitější hry, pomůcky a tělocvičné náčiní), je průběžně obnovováno a doplňováno. Hračky a doplňky
jsou umístěny viditelně a děti k nim mají volný přístup, děti mají tak bohatou nabídku činností.
Školku máme vybavenou technikou - ve dvou třídách jsou televizory, v jedné LCD s DVD přehrávači,
dále tři CD přehrávače. Počítačové sestavy máme tři, (třída Berušek, Koťátek, logopedický koutek). U
jednoho z nich je kopírka. Další kopírka je v ředitelně. V roce 2015 jsme pořídili do třídy předškoláků
interaktivní displej s programy SMART. V každé třídě je jeden dětský tablet s výukovými programy.

Děti se samy podílejí svými výtvory na úpravě a výzdobě prostředí. Dětské práce zkrášlují nejen chodby
přístupné rodičovské veřejnosti, ale i prostředí ve třídách, kde je k tomuto účelu vyhrazeno dostatek
prostoru. V roce 2008 jsme získali grant od Nadace Děti-kultura-sport na zakoupení počítače pro děti,
v roce 2011 na vybavení logopedického koutku, v roce 2012 na vybavení koutku Pohádka, v roce 2013
na pomůcky pro TV a úložní prostory na ně. V roce 2010 díky Nadace E-on jsme vysadili keře na školní
zahradě. V roce 2014 jsme uspěli s projektem na MŠMT Logopedická prevence v MŠ, kde jsme získali
50 000,-. V roce 2016 jsme opět získali 30 000,- z projektu MŠMT na logopedickou prevenci ( pořízení
diagnostické pomůcky Klokanův kufr a Klokanovy kapsy).
4.1.1 Bezpečnost školy
Všechny vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.
Dětský nábytek, tělocvičné nářadí a další vybavení je nezávadné a bezpečné. Je zřejmé, že se děti i
dospělí cítí v mateřské škole dobře, spokojeně a bezpečně. Děti zde nacházejí potřebné zázemí, klid,
bezpečí, ale i soukromí.
Od roku 2007 se podařilo vybudovat v MŠ nový samostatný vchod do pobočky ZUŠ a tím také zvýšit
bezpečnost v MŠ i odpoledním zamykáním vstupních dveří,.
V roce 2015 jsme pro zvýšení bezpečnosti pořídili videotelefony do každé třídy od vstupu do budovy
a také od téhož roku využíváme nabídky ÚP Uherské Hradiště na dotaci pracovního místa „Dozor u
vchodu do MŠ“.
Dále bychom v rámci prevence bezpečnosti chtěli vyměnit stávající oplocení MŠ a pořídit čipy pro
rodiče a zaměstnance MŠ.
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4.2 Životospráva
V budově základní školy Staré Město je umístěna nově zrekonstruovaná školní kuchyně, ze které je
jídlo dle předpisů dováženo do výdejny mateřské školy.
Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava (dle předpisu). Je zachována vhodná skladba
jídelníčku obsahuje dostatečné množství ovoce a zeleniny, dostatek libového masa, ryb, drůbeže,
luštěnin, obilninových výrobků a vhodných tekutin. Stravování 3x denně – svačina, oběd, svačina. Děti
mají dostatek tekutin a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Je
nepřípustné násilně nutit děti do jídla. Snažíme se, aby děti jídlo alespoň ochutnaly, do jídla je ale
nenutíme. Jestliže děti něco nejí, nechají to na talíři. Z výchovných důvodů vydáváme celý oběd.
Respektujeme, pokud je některé dítě alergické na určitou potravinu. I to, že některé děti např. nepijí
mléko a nejí mléčné výrobky.
Pravidelný denní rytmus je flexibilní k potřebám dětí. Děti mají dostatek volného pohybu v přírodě, na
zahradě i ve třídách MŠ. Program denních činností je přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší. V
denním programu jsou respektovány individuální potřeby dětí (spánek, odpočinek, aktivity,…). Děti se
ke spánku po obědě nenutí.
Pedagogové svým přístupem a příkladem vedou děti k zásadám zdravého životního stylu.
4.2.1

Časový rozvrh dne
6:30
– 8:30
8:30
– 8:50
8:50
– 9:15
9:15
– 10:00
10:00
– 11:30
11:30
– 12:15
12:15
– 14:10
14:10
– 16:15

příchod dětí do školky, spontánní a řízené činnosti
uklízení her, pohybové aktivity
svačina
spontánní a řízené činnosti
vycházka, hry, pobyt na školní zahradě
oběd
odpolední odpočinek
svačina, volné hry, pobyt na školní zahradě

4.3 Psychosociální podmínky
Děti i dospělí se cítí v prostředí MŠ dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Nově příchozí dítě má možnost
postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci.
Pedagogové respektují nejenom vzdělávací potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich
uspokojování, jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, navozují situace pohody, klidu, relaxace apod.
Pedagogický styl jakým jsou děti vedeny je podporující, počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným
rozhodováním dítěte, projevuje se přímou a naslouchající komunikací pedagoga s dětmi. Je vyloučeno
manipulování s dítětem, zbytečné organizování dětí, podporování nezdravé soutěživosti dětí. Jakákoliv
komunikace s dítětem, kterou dítě pociťuje jako násilí, je nepřístupná. Učitelky se vyhýbají negativním
slovním komentářům a podporují děti v samostatných pokusech, dostatečně chválí a pozitivně
hodnotí. Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu.
Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a
zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Učitelky se programově věnují neformálním
vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany a jiných sociálně
patologických jevů u dětí).
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Celý kolektiv zaměstnanců předává dětem vzor chování podle zásad zdravého životního stylu. Je
zajištěn pravidelný denní režim a řád, který zároveň umožňuje organizaci činností přizpůsobit
potřebám a aktuální situaci. Provoz školy je od 6.30 hodin do 16.15 hodin. V zásadě je vždy možná
individuální úprava programu podle potřeb dítěte. Pobyt venku je uskutečňován každý den podle
aktuálních podmínek a čistoty ovzduší.
V denním režimu je respektována individuální potřeba aktivity, ale i spánku a odpočinku. Děti
v předškolním oddělení mají po obědě možnost klidných odpočinkových činností (poslech pohádek i
relaxační hudby, klidné hry), ale všechny děti musí respektovat klidový režim v době odpočinku. Každá
třída má denní uspořádání, které je ale natolik flexibilní, aby mohlo reagovat na aktuální změny či
aktuální změněné potřeby dětí (viz nástěnky v šatnách).
Osobní svoboda a volný pohyb je umožněn do té míry, aby byla zajištěna jejich bezpečnost. Normy jsou
dány v jednotlivých třídách „Pravidly pro dobrou pohodu“.
Základem nastolení pozitivních vztahů je komunikace s dětmi, která je nenásilná, přirozená. Převažuje
pozitivní hodnocení dítěte.
4.3.1 Klima školy
Klima školy příznivě ovlivňuje dobré mezilidské vztahy a přátelské jednání. Škola je řízena na
demokratických principech, aby přirozenou cestou docházelo k naplňování veškerých kompetencí.
Program školy je otevřený pro další mimoškolní aktivity dětí.
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5 Organizace vzdělávání
5.1 Personální obsazení školy
Personální podmínky pro realizaci plánovaných činností školy jsou na velmi dobré úrovni. Všechny
učitelky mají zájem o další vzdělávání a vytváří tak předpoklady pro kvalitní výsledky vzdělávací práce.
Personální obsazení MŠ odpovídá trojtřídní MŠ (6 učitelek včetně ředitelky). Ředitelka vystudovala
magisterské studium na UP Olomouc – obor speciální pedagogika, 1 učitelka vystudovala magisterské
studium na MU Brno spec.pedagogiku - logopedii, 3 učitelky mají kurz logopedické asistentky a nadále
se všichni vzdělávají v rámci DVPP. Od roku 2007 do 2011 pracovala na MŠ asistentka pedagoga
(pomoc učitelce při práci s dítětem se speciálními potřebami – 2006 – 2010 dítě s autismem - PAS, od r.
2010 – dítě s LMR a s poruchou komunikačních schopností, od roku 2011– dvě děti s touto diagnózou ).
Od září 2016 v rámci projektu MŠMT a od ledna 2017 v rámci Výzvy OP VVV pracuje v MŠ asistentka
pedagoga pro děti se sociokulturním znevýhodněním (2 děti cizinců, 3 děti romské národnosti).
Kromě toho působí v naší MŠ tři provozní pracovnice (školnice, uklizečka, kuchařka pro výdej stravy).
Tým je stabilní, velmi profesionální a jeho předností je vzájemná soudržnost, spolupráce a vzájemné
přátelské vztahy, které se podílejí na vytváření domácího klimatu v prostředí školy. Což je jednou
z předností naší mateřské školy.
Všechny zaměstnankyně pravidelně absolvují školení BOZP a zdravotnické školení.

5.2 Řízení mateřské školy
Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Při vedení zaměstnanců se snaží
ředitelka vytvářet ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení MŠ,
ponechává jim dostatek pravomoci a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast všech
členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu.
Ředitelka školy rozumně hodnotí práci podřízených, nezapomíná na jejich vhodnou motivaci,
podporuje spolupráci. Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče. Plánování
pedagogické práce a chodu MŠ je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětné vazby.
Ředitelka vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu.
Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu MŠ. Z výsledků jsou vyvozovány závěry
pro další práci.
MŠ spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, s nejbližší základní
školou i jinými organizacemi v místě MŠ a s odborníky poskytující pomoc zejména při řešení
individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí.

5.3 Organizace vzdělávání
Poskytování předškolního vzdělávání je podle školského zákona veřejnou službou.
Denní řád MŠ je dostatečně pružný. Plánování všech činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje
tak individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí.
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Do MŠ jsou děti přijímány při zápisu , který se koná v květnu předešlého školního roku. Zápisu se
zúčastní všechny pedagogické pracovnice a rodiče s dětmi si v období před zápisem mohou
prohlédnout celý areál mateřské školy (Hrátky s předškoláčky).
Postupná adaptace nově příchozích dětí na školkové prostředí probíhá ve spolupráci s rodiči. Ne vždy
rodiče spolupracují ve prospěch svého dítěte. Začátkem každého nového školního roku, kdy vytváříme
nové třídní celky se snažíme o to, aby třídy Kuřátek a Koťátek byli doplněny novými dětmi tak, aby v
každé třídě byly vyrovnávány počty dětí jednotlivých věkových kategorií od 3 do 5 let a aby byly třídy s
přibližně stejným počtem chlapců a dívek. Dbáme na společné umístění sourozenců. Na výslovné přání
rodičů umístíme sourozence i odděleně. Do třídy Berušek umisťujeme předškolní děti 5-7 let, které
mají ŠVP více zaměřený na přípravu pro povinnou školní docházku a se zvládnutím kompetencí dětí, na
konci předškolního věku.
Kriteria pro přijímání dětí do MŠ jsou stanovena ve Školním řádu MŠ, která stanovuje ředitelka školy v
souladu s právními předpisy a ve spolupráci se zřizovatelem školy. Dítě se do MŠ přijímá na základě
žádosti zákonných zástupců dítěte a potvrzení pediatra o zdravotní způsobilosti dítěte (povinné
očkování).
MŠ přijímá děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let (s účinností od 1. 9. 2020
mění takto: Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let). V případě
zápisu do zařízení mají přednost předškolní děti. Pro dítě, které od začátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, je předškolní vzdělávání povinné, s účinností od 1.1
2017.
Do MŠ jsou přijímány i děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti cizinců, v těchto případech se
řídíme školským zákonem 561/2004.
Jsou respektovány individuální potřeby dětí. Žádné z dětí není zvýhodňováno nebo naopak
znevýhodňováno. Je dodržována zásada rovnosti ke všem dětem. V MŠ jsou dodržována pravidla, která
respektují volnost a svobodu dětí. Jasné a srozumitelné pokyny nenarušují kamarádskou atmosféru ve
třídách.
Vzdělávání se uskutečňuje po celý den pobytu dětí v mateřské škole – tj. při všech činnostech.
Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků, které na sebe navazují. Obvyklý
denní program:
•
•
•
•

Spontánní hry - uplatňované při příchodu do školy a v odpoledních hodinách – prostor pro
individuální péči.
Řízené činnosti – pracovní činnosti během dopoledne, jazykové chvilky.
Pohybové aktivity – ve třídě během her a ranního cvičení, při pobytu venku (využití zahrady,
blízkého hřiště, přírody), během celého dne jsou zařazovány pohybové chvilky.
Odpočinek, spánek – podle individuálních potřeb dítěte.

Všechny činnosti jsou přizpůsobovány okolnostem a potřebám dětí.
Nejsou překračovány stanovené (zřizovatelem povolené) počty dětí ve třídách (max. 25 dětí).
Spojování tříd je omezeno, je využíváno pouze v nezbytných případech.
V rámci prevence zdraví navštěvují naše děti Saunu a bazén v Aquacentru Synot, předplavecký výcvik
v Plavecké škole v Uherském Hradišti , tyto činnosti jsou součástí ŠVP MŠ.
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Záměrem vzdělávacích programů školy je nabídnout možnost rozvinout dětský talent, či maximálně
zabezpečit vzdělávací nabídku pro ty, kteří disponují hlubšími schopnostmi k určitým činnostem.
Základem je maximálně respektovat potřeby dětí.
V mateřské škole pracuje edukativně stimulační skupina pro děti s odloženou školní docházkou a pro
děti, které by mohly mít problémy v 1. tř. ZŠ vzhledem ke svému nerovnoměrnému vývoji – rozvoj
především v oblasti grafomotoriky, pod vedením paní ředitelky Mgr. Ivety Poláškové.
Paní učitelka Mgr. G. Kovářová provádí u dětí s vadnou výslovností logopedickou prevenci a depistáž ve
spolupráci s SPC pro děti s vadami řeči s paní Mgr. Chudobovou. Pracuje s dětmi s vadou řeči
individuálně. V MŠ jsou ještě tři učitelky, které absolvovaly kurz Logopedické asistentky (pí. uč.
Holčáková, pí. uč. Šrámková a pí. uč. Ulmannová) a tak všech třídách probíhá logopedická prevence
hravou formou při „logo chvilkách“, které jsou součástí ŠVP.
Paní učitelka D. Šrámková vede pěvecký kroužek, využívá hru na klávesy, klavír. Děti seznamuje
s Orffovými nástroji.
V každodenní práci s dětmi je kladen důraz na pohybovou výchovu. Kroužek relaxačních her a
míčkování zařadila do své činnosti paní učitelka Jaluvková.
Děti mohou navštěvovat výtvarný kroužek pod vedením paní učitelky M. Ulmannové. Nejstarší děti se
zapojují do programu Slovácké galerie – Veselé barvičky, apod.
Operativně zařazujeme podle nabídky filmová a divadelní představení, návštěvy výstav, kouzelníka,
cirkusu, výlety a další aktivity ve volné přírodě a na školní zahradě podporující dostatečný pohyb dětí.
Doplňkové akce MŠ a projekty : Adaptační program „Veselá beruška“, Projekt dopravní výchovy,
Pohádkové čtení, Zdravá Beruška, Týden Země, Indiánské léto, Logopedie hrou,……
Akce i projekty se mohou měnit podle aktuálních podmínek. Mohou zanikat i vznikat nové. Jednotlivé
akce a projekty připraví a organizačně zabezpečí učitelky ve spolupráci s ostatními zaměstnankyněmi.
Je zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelek každý den v každé třídě minimálně v
rozsahu dvou a půl hodin.
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5.4 Doplňkový program
Do nabídky nad rámec ŠVP zařazujeme jako „nadstandardní“ aktivitu podle zájmu rodičů kroužek
angličtiny. Děti z naší MŠ mohou také využít blízkost pobočky ZUŠ (v budově MŠ), která nabízí
přípravky baletu, dramatický kroužek a hudební přípravku.
Nutný je souhlas rodičů k předávání dětí do kroužku.

5.5 Metody a formy práce
Vzdělávání v naší MŠ zohledňuje individuálně různé potřeby a možnosti jednotlivých dětí, včetně
vzdělávacích potřeb speciálních. Každému dítěti je poskytnuta pomoc a podpora v míře, kterou
individuálně potřebuje. Proto vycházíme z pedagogické diagnostiky – z pozorování a uvědomění si
individuálních potřeb a zájmů dítěte, ze znalosti aktuálního stavu jeho vývoje, konkrétní životní a
sociální situace, pravidelného sledování jeho vývoje a vzdělávacích pokroků. Dítě se tak
prostřednictvím vzdělávacích aktivit postupně rozvíjí v základních dovednostech (motorických,
poznávacích ad.) vzhledem ke svým optimálním možnostem tak, aby docílilo úspěchu, který je jeho
okolím oceněn a samo se cítilo úspěšné.
V pedagogickém procesu v mateřské škole používáme různých organizačních forem činnosti dětí, které
umožňují dosáhnout žádoucího vzdělávacího výsledku. Jejich promyšlené a účelné střídání činí život
dětí pestrým a dynamickým, což odpovídá jejich fyziologickým potřebám a stadiu jejich psychického
rozvoje.
Hlavní formou činnosti dítěte v předškolním období je hra.
Hra je specifickým projevem aktivity dítěte, ovlivňovaná prostředím, v němž dítě žije a do něhož se
hrou začleňuje. Hra přispívá k harmonickému formování dítěte, umožňuje dosahovat cílů všech složek
vzdělávání, je prostředkem vzdělávací práce. Je rovněž metodou vzdělávací práce. Hra odpovídá svým
obsahem, formou a proměnlivostí osobností malého dítěte. Dovoluje tak učitelce včlenit různé
metodické postupy k dosažení vytýčeného cíle vzdělávání.
Učitelky ve své práci využívají všech stadií her – od her individuálních u nejmenších dětí, přes párové
(kooperativní) až po hry skupinové a rovněž využívá všech druhů her. Jsou to především tvořivé hry,
které si dítě vytváří samo, námětové hry, též dramatizující a konstruktivní. Učitelky pracují rovněž s
hrami s pravidly, a to jsou hry pohybové a didaktické.
Děti předškolního věku mají potřebu žít v dětské společnosti. Dobře vedený dětský kolektiv působí
výchovně.
V MŠ tedy dochází k vzdělávání několika formami. Skrze prožitkové a kooperativní učení hrou,
spontánní sociální učení a situační učení. Prožitkové a kooperativní učení podporuje dětskou zvídavost,
je k němu nutné využívat přirozeného toku dětských myšlenek. Hra by měla být spontánní, náplní
odpovídat zájmu dítěte. Situační učení má děti seznámit s praktickými životními situacemi, které musí
být přiměřené věku dětí. Spontánní sociální učení je založené na přirozené nápodobě, důležitou roli
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zde hraje tedy pedagog jako vzor dítěte nejen během didakticky zaměřených plánovaných činností, ale
během veškeré interakce mezi ním a dítětem.
V procesu vzdělávání dětí používáme různých metod – slovní, názorné a praktických činností. Výběr
metody vždy závisí na didaktickém cíli.
Ke slovním metodám patří například návody, vysvětlení, popis, vyprávění, rozhovor, beseda, předčítání
a další. Efektivnost těchto metod závisí na kultuře řeči učitelky a její schopností působit na děti intonací
a tempem řeči. Slovní metody vhodně spojujeme s praktickou činností.
Do skupiny názorných metod patří především pozorování, předvádění, pokus, exkurze a vycházka.
Názorné metody často spojujeme s metodami praktické činnosti, například experimentování. Tyto
metody přinášejí navíc dětem citový prožitek, který usnadňuje učení. V této fázi pak zařazujeme rovněž
učení metodou navození problémových situací.
Při vzdělávání dětí zachováváme rovněž obecné zásady – cílevědomost, jednotnost a důslednost,
přiměřenost, názornost, soustavnost a posloupnost, trvalost, individuální přístup.
Pro děti předškolního věku je velmi důležité, aby byly učitelkou vedeny k určitému vzdělávacímu cíli.
Rovněž dbáme na to, aby na děti všichni dospělí působili jednotně a shodně.
Učitelky dobře znají věkové a individuální zvláštnosti dětí a mají na zřeteli přiměřenost jak v oblasti
tělesného, tak i rozumového rozvoje dětí.
Uplatňujeme také zásadu názornosti tak, aby děti poznávaly pokud možno všemi smysly.
Poznávání umožňuje učitelka dítěti posloupně a vychází od jednoduchého ke složitějšímu. Trvalost
těchto poznatků u dětí zajišťuje učitelka vhodnou motivací a působením na různé smyslové orgány.
Učitelky také využívají ve vzdělávací práci kolektivu dětí, ale jsou si vědomy také nutnosti
individuálního přístupu k dětem.
Při práci se snažíme uplatňovat prožitkové učení. Nabízíme podnětné prostředí s různými koutky. K
učení využíváme především hry námětové, dramatické, manipulační, pohybové, dále pozorování,
besedy v ranním kruhu, pokusy, exkurse, výlety, aktivní pobyty v MŠ , na zahradě i vycházkách.
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5.6 Individuální vzdělávání
Dle §34b školského zákona, s účinností od 1. 1. 2017
Zákonný zástupce dítěte, pro které je povinné předškolní vzdělávání, může pro dítě v odůvodněných
případech zvolit individuální vzdělávání. Tuto skutečnost je povinen oznámit nejpozději 3 měsíce před
počátkem školního roku ředitelce mateřské školy.
Oznámení musí obsahovat:
-

jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu
dítěte,
důvody pro individuální vzdělávání dítěte
uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno.

Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno,
oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno a mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů
v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání;
Termíny ověření: v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku po dohodě s ředitelkou
mateřské školy. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast
dítěte u ověření.
Ředitelka může ukončit individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast
dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů, a to ani v náhradním termínu.
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6 Spolupráce MŠ
6.1 Spolupráce s rodiči
Vztah školy a rodičů se budeme snažit založit na vzájemné důvěře, vstřícnosti, otevřenosti a respektu,
budeme se snažit postavit rodiče do role kompetentních partnerů a dát jim možnost podílet se na práci
školy. Zvláštní pozornost a podporu budeme věnovat dětem, kde rodina nezvládá svoji roli.
Pedagogové budou sledovat konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snažit se jim porozumět a
vyhovět. Rodičům dáme možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých programů, dle svého
zájmu zde vstupovat do her svých dětí. Budou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ
děje. Projeví-li zájem, mohou spolurozhodovat při plánování programu MŠ, při řešení vzniklých
problému apod.
Učitelky se spolupracují s rodiči a s SPC při tvorbě IVP.
Rodiče budou mít právo kdykoliv si vyžádat konzultaci s učitelkou, ředitelkou školy nově příchozím
dětem bude usnadněn vstup do MŠ tím, že si mohou ještě před nástupem přijít s rodiči „zvykat“.
Akce s rodiči

měsíc

První schůzka rodičů s přednáškou logopedy pí. Chudobové
Dýňové strašidlo-společná akce dětí a rodičů
Drakiáda-společná akce MŠ a rodičů
Vánoční zvonění – ochutnávka cukroví, koledy s rodiči
Přednáška pro rodiče o školní zralosti
Masopustní karneval se soutěží o nejlepší masku
Můj táta to umí - Otvírání zahrady - pomoc na školné zahradě
Akce s rodiči – zdobení kraslic, pletení žil, výstavka výrobků
Svátek matek - besídka dětí
Pohádka – vystoupení v Sokolovně
Rozloučení s předškoláky
Schůzka nových rodičů – hry na zahradě pro nové děti

Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červen

Doporučení pro pedagogy:
• mějte úctu k roli rodičů,
• snažte se ke spolupráci získat celou rodinu,
• podněcujte participaci,
• uplatňujte tvůrčí přístup a flexibilitu,
• dávejte rodinám možnost vlastního výběru participace,
• hovořte s rodinami o vzájemných očekáváních,
• buďte trpěliví,
• zaměřujte se na silné stránky dítěte i rodiny a používejte pozitivní hodnocení,
• dodržujte diskrétnost.
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6.2 Spolupráce s MÚ Staré Město
•
•
•
•
•

Podílet se na kulturních a společenských akcích města – Den matek, Vítání občánků, výstavy,
divadelní festival, zpívání koled u Vánočního stromu,…
Seznamovat děti s městem, kde žijí, navštěvovat jeho důležitá místa.
Výsledky práce publikovat v Městském zpravodaji a seznamovat tak s nimi širší veřejnost.
Webové stránky MŠ umístit jako odkaz na stránky města Starého Města.
Umístit tablo dětí, které odchází do ZŠ na vývěskách ve městě.

6.3 Spolupráce se ZŠ
Vést záznamy o dětech, věnovat pozornost dětem s odloženou školní docházkou a vypracovat pro ně
individuální plány, v případě potřeby spolupracovat s PPP. Zvláštní pozornost věnovat dětem se
špatnou výslovností, spolupracovat s logopedy i s rodiči. Umožňovat a zprostředkovávat další možnosti
přípravy na školu (nabídky psychologů, logopedů a dalších odborníků).
Akce pro budoucí školáky:
• pravidelné návštěvy v ZŠ;
• práce na počítači s výukovými programy určenými pro předškolní děti;
• seznámení s prostory školní budovy;
• spolupráce s budoucími učiteli 1. tříd;
• pro rodiče – beseda o školní zralosti s učitelkou ZŠ;
• návštěva družiny a jídelny ZŠ;
• cvičení v tělocvičně základní školy;
• v MŠ kroužek Předškoláček - zaměřený na rozvoj grafomotoriky, vizuomotorická koordinace,
koncentrace pozornosti;
• slavnostní pasování na školáky.

6.4 Další spolupráce MŠ
•

•
•
•
•
•
•
•

SPC pro děti s vadami řeči Uherské Hradiště – do MŠ dochází vystudovaná logopedka z SPC
Mgr. Iva Chudobová, která provádí depistáž jazykové výslovnosti a dle zájmu rodičů
zabezpečuje potřebnou nápravu, vede besedu s rodiči o poruchách komunikačních schopností;
Péče o integrované děti je zajišťována ve spolupráci s SPC Duha Zlín– individuální vzdělávací
plány, odborné konzultace;.
KPPP – školní zralost, pedagogická diagnostika;
Svaz zahrádkářů, Myslivecké sdružení – výstavy;
Svaz hasičů – exkurze;
Statek při SOŠ a Gymnáziu ve St. Městě – exkurze;
Knihovna, Galerie – návštěvy dětí s ukázkami;
SVČ Klubko – Olympiáda MŠ, Den Země.
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7 Pravidelné akce v MŠ
Září
•
•
•
•
Říjen
•
•
•
•
•

Uvítací slavnost na zahradě, loutková pohádka
Polodenní výlet do přírody
První schůzka rodičů s přednáškou
Den bez aut
Výstavka Ovoce - zelenina v ZŠ
Dýňové strašidlo-společná akce dětí a rodičů
Společné vaření šípkového čaje – dny zdraví
Divadelní představení
Sportovní den

Listopad
• Drakiáda – společná akce MŠ a rodičů
• Akce k týdnu ZDRAVÍ
• Návštěva ZŠ – programový cyklus „Hrajeme si na školu“ – tělocvična
• Pohádka v MŠ
Prosinec
•
•
•
•
•

Mikulášská nadílka ve spolupráci se Slováckým divadlem
Vánoční zpívání či účast na Mikulášském jarmarku – ve spolupráci s MÚ
Vánoční besídka s vánočním koledováním
Vánoční strom pro zvířátka
Pohádka – Vánoční zvyky
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Leden
•
•
•
•
•

Návštěva ZŠ programový cyklus „Hrajeme si na školu“ – třídy
Soutěž výtvarná
Přednáška pro rodiče o školní zralosti, spolu s ukázkou grafomotorického cvičení
Návštěva Slováckého muzea
Zápis do ZŠ

Únor
•
•
•
•

Valentýnský karneval
Možná příjde i kouzelník
Návštěva galerie / divadla/ řemeslníků
Plavecký výcvik

Březen
•
•
•
•
•

Loutkové divadlo
Akce s rodiči – Velikonoční dílničky, pletení žil
Velikonoce – hledání velikonočního pokladu
Můj táta to umí – Otvírání zahrady: pomoc na školní zahradě
Návštěva knihovny v UH

Duben
•
•
•
•
•

Zápis do MŠ – týden otevřených dveří
Pondělky pro předškoláčky
Pohádka
Návštěva hasičské zbrojnice
Den Země – Kovosteel, malování na chodníku

Květen
•
•
•
•
•
•
•

Svátek matek – besídka pro maminky v MŠ, vystoupení v KSC Staré Město
Návštěva dopravního hřiště
Olympiáda MŠ – atletická
Fotografování dětí – tablo předškoláků
Divadlo
Koncert Dolinky
Výlet celodenní

Červen
•
•
•
•
•
•
•

Pohádka
Výlet do přírody polodenní či vlakem
Zábavné dopoledne k MDD
Akce pro nové děti a schůzka jejich rodičů
Pohádková noc v MŠ - předškoláci
Závody v plavání
Rozloučení s předškoláky – pasování na školáky
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8 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí
mimořádně nadaných
8.1 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Mateřská škola vychází ve své základní koncepci z respektování individuálních potřeb a možností
dítěte.
Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností
s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování
podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona (5 stupňů). Podpůrná opatření
prvního stupně realizuje mateřská škola i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě
plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze
s doporučením ŠPZ. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1
vyhlášky č. 27/2016 Sb.
V naší MŠ se snažíme vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti pro všechny děti, tedy i pro děti
se speciálními vzdělávacími potřebami. Respektujeme individuální potřeby a možnosti každého dítěte.
Myslíme si, že integrace do běžné MŠ přibližuje dítě se SVP normálnímu prostředí a jeho případné
izolaci od vrstevníků. Naším cílem je tyto děti přivést k co největší samostatnosti a rozvíjet vzájemnou
komunikaci. Pokud přijmeme takové děti, přizpůsobíme jim i podmínky v MŠ – životospráva, věcné
prostředí, organizace vzdělávání, personální zajištění. Pro výuku dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami vytváříme podnětné a vstřícné prostředí.
Budeme zajišťovat podmínky s ohledem na vývojová a osobnostní specifika a potřeby těchto dětí.
Pedagog, který bude pracovat s dítětem se SVP se bude vzdělávat v oblasti speciální pedagogiky
(ředitelka MŠ má vysokoškolské vzdělání ve speciální pedagogice a poradenství).
V naší škole má vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami tradici. Výborných výsledků
dosahujeme při vzdělávání dětí s autismem a vadami řeči.

8.2 Vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními
Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání odpovídající zdravotnímu stavu,
kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte. Děti se speciálními vzdělávacími
potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření mateřskou školou.
Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je potřebné zabezpečit (případně
umožnit):
 uplatňování principu diferenciace a individualizace při plánování aktivit
 realizaci všech stanovených podpůrných opatření
 osvojení
specifických
dovedností
v úrovni
odpovídající
individuálním
potřebám
a možnostem dítěte
 spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, odborníky
 snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy

Stránka | 20

Školní vzdělávací program Veselá školka berušek


přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření. (Navýšení finančních
prostředků poskytovaných na činnost školy ze státního rozpočtu podle § 161 až 163 z důvodu využití asistenta
pedagoga je možné pouze, pokud dalo k využití asistenta pedagoga v daném případě souhlas ministerstvo.)

Podmínkou poskytování podpůrného opatření 2. až 5.stupně MŠ je vždy předchozí písemný
informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte.
Do systému vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami lze zapojit i další subjekty.
Mezi podpůrná opatření, která se kromě běžných pedagogických opatření osvědčují, patří např.
pravidelná a systematická individuální péče ve škole, podpora přípravy na školu v rodině, podpora
osvojování jazykových dovedností, častější kontrola, apod..

8.3 Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování plánu pedagogické
podpory - PLPP
PLPP bude zpracován dle přílohy k vyhlášce č.27/2016 a zahrnuje zejména popis obtíží, speciálních
vzdělávacích potřeb dítěte, stanovení cílů podpory a způsob vyhodnocování plánu. PLPP zpracovává
MŠ samostatně. PLPP sestavují společně učitelky, PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním
budou probíhat rozhovory s cílem stanovení metod práce s dítětem. Stanoví se termín přípravy PLPP a
organizují se společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy.
Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně:
Před zahájením poskytování podpůrných opatření prvního stupně zpracuje škola plán pedagogické
podpory dítěte.
PLPP zahrnuje zejména popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, podpůrná opatření
prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu.
PLPP škola průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních potřeb dítěte.
Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola po třech měsících od zahájení poskytování
podpůrných opatření vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Do
doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě doporučení
PPP poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně na základě plánu pedagogické podpory.
S plánem pedagogické podpory seznámí škola zákonného zástupce dítěte a všechny pedagogické
pracovníky, podílející se na provádění tohoto plánu.
Plán obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny.

8.4 Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP
Vzdělávání těchto dětí bude upraveno Individuálním vzdělávacím plánem ve spolupráci s rodiči (žádost
zákonného zástupce) a s doporučením školského poradenského zařízení a v součinnosti s příslušnou
vyhláškou.
IVP zpracovává škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby dítěte.
IVP je závazným dokumentem. Vychází ze školního vzdělávacího programu a je součástí
dokumentace dítěte ve školní matrice.
IVP obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření
IVP dále obsahuje jméno pracovníka PPP, se kterým škola spolupracuje při zajišťování speciálních
vzdělávacích potřeb dítěte.
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-

-

IVP je zpracován bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne, kdy škola
obdržela doporučení a žádost zákonného zástupce dítěte. IVP může být doplňován a upravován v
průběhu celého školního roku podle potřeb dítěte.
Škola seznámí s IVP všechny pedagogy a současně zákonného zástupce dítěte, který tuto
skutečnost potvrdí svým podpisem. Poskytování vzdělávání podle IVP plánu lze pouze na základě
písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce.

8.5 Vzdělávání dětí mimořádně nadaných
V případě diagnostikování mimořádného nadání některého z dětí pracovníky školského poradenského
zařízení, bude při vzdělávání zajišťována podpora a rozvíjení jeho mimořádných schopností vhodnou
organizací jednotlivých činností tak, aby nebyla jednostranná a neomezila se pestrost a šíře potřebné
vzdělávací nabídky vůči danému dítěti. Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených
podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu
prvního až čtvrtého stupně podpory .
ŠVP umožňuje, aby dle potřeb byl obsah a podmínky přizpůsobeny mimořádně nadaným schopnostem
dětí a popřípadě doplněn o další nabídku aktivit dle zájmů a nadání dětí. Snažíme se, aby výchova pro
nadané děti byla pestrá a podnětná, aby umožňovala hledání a objevování pro děti nových informací a
souvislostí. Vytváříme jim prostor a materiál pro složitější činnost, poskytujeme jim volnost v
rozhodování, co budou dál dělat ve volném čase, necháváme děti samostatně číst, počítat, pracovat s
počítačem, studovat encyklopedie, respektujeme jejich výběr témat a činností a poskytujeme jim velký
prostor pro sebehodnocení.
Při vzdělávání mimořádně nadaných dětí vychází způsob vzdělávání důsledně z principů individualizace
a vnitřní diferenciace. Škola dle individuálních potřeb dítěte zvolí jednu nebo více

z těchto

pedagogicko-organizačních úprav jeho vzdělávání:
-

individuální vzdělávací plány - doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu

-

zadávání specifických úkolů

- zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů.
Rozvoj a podpora mimořádných schopností a nadání dítěte je zajišťována tak, aby byla nabídka pestrá
a ne jednostranná:
-

IVP

-

spoluprací s KPPP Zlín – Uherské Hradiště

-

spolupráce se ZŠ Čtyřlístek – Úkoly čmeldy Pepíka (pro děti nadané)

-

obohacování předškolního vzdělávání (jeho rozšiřování a prohlubování) a

akcelerace

vzdělávání (rychlejší zvládnutí látky dítětem)
-

předkládáním vyššího stupně složitosti nabízených činností

-

využitím pomůcek Logico Primo, Logico Piccolo, didaktických materiálů,…

-

prací s PC vzdělávacími programy

-

nabízenými odpoledními kroužky
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9 Vzdělávání dětí mladších tří let
Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou let věku. Rámcové cíle a záměry vzdělávání,
obsažené v ŠVP, jsou vhodné i pro vzdělávání dětí od dvou do tří let. Je však nezbytné uvědomovat si
specifika, související s dosahovanou úrovní ve všech oblastech vývoje dítěte. V případě, že je dítě
mladší 3 let věku přijato rozhodnutím ředitelky mateřské školy k předškolnímu vzdělávání, stává se
dítětem mateřské školy se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími, právnická osoba vykonávající
činnost mateřské školy se pak při poskytování vzdělávání tomuto dítěti řídí školskými právními
předpisy.
MŠ zajišťuje optimální podmínky pro vzdělávání, a to i pro děti ve věku od 2 do 3 let, pokud se v
mateřské škole vzdělávají. Podmínky pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let jsou upraveny ve vyhlášce o
předškolním vzdělávání až v souvislosti s nárokem na přijetí dětí starších 2 let s účinností od 1. 9. 2020. S účinností
od 1. 9. 2020 stanoví novela vyhlášky o předškolním vzdělávání, že za každé ve třídě zařazené dítě mladší tří let se
do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě snižuje o 2 děti. Tímto postupem lze snížit nejvyšší
počet dětí ve třídě nejvýše o 6.

Dvouleté dítě projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, objevuje. Poznává všemi smysly.
Vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se, bývá silně egocentrické. Neorientuje se v prostoru a
čase, žije přítomností a situacemi, které ji naplňují. V pohybových aktivitách je méně obratné. Proti
starším dětem má výrazně méně zkušeností. Rozdíly v jednotlivých oblastech vývoje dětí tohoto věku
jsou velmi výrazné.
Pro dvouleté dítě je zařazení do mateřské školy nejčastěji první sociální zkušeností mimo širší rodinu.
Obvykle se projevuje silnější potřebou vazby na dospělou osobu. Poznává nové vzorce chování
dospělých i vrstevníků, vymezuje si vlastní prostor, přijímá vymezené hranice a nové role. Učitel
zastává velmi významnou pozici, stává se zástupcem rodiče, jistotou a oporou dítěte v běžném dění
i v budování vztahů s vrstevníky.
Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou.
Často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, zpravidla udrží pozornost jen velmi
krátkou dobu. Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace se střídáním
nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, ponecháním co největšího prostoru pro
volné hry a pohybové aktivity. Dítě ve věku od dvou do tří let má některé potřeby jiné nebo
intenzivnější než děti starší. Potřebuje stálý pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění
pocitu bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče, srozumitelná pravidla.
Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let :
-

-

Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a
pomůcek vhodných pro dvouleté děti.
Ve třídě pro dvouleté děti je použito více zavřených, dostatečně zabezpečených skříněk
k ukládání hraček a pomůcek , tím je zajištěna bezpečnost dětí a předkládání přiměřeného
množství podnětů pro tyto děti.
Dětem dvouletým jsou znepřístupněny bezpečnost ohrožující předměty. Ve třídě jsou
nastavena dětem srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek.
Prostředí poskytuje dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, umožňuje variabilitu
v uspořádání prostoru a zabezpečuje možnost naplnění potřeby průběžného odpočinku.
Mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte.
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-

Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a hygienické
potřeby.
Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost, dostatek
času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek).
Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními
potřebami.
Dítěti je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty.
Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a volby
dětí.
Učitel uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímá.
V mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné
důvěře a spolupráci s rodinou.

Cílem vzdělávání dětí této věkové skupiny je:
- Prvotní socializace dítěte
- Vytváření základních návyků sebeobsluhy
Zaměřujeme se na:
- podporu přirozeného rozvoje řeči
- včasnou diagnostiku opožděného vývoje řeči (OVŘ)
- seznamování s prostředím, vrstevníky i zaměstnanci školy
- budování pocitu bezpečí, důvěry a hlubokého citového vztahu dětí k zaměstnancům školy
- dovednost řešení konfliktů mezi dětmi bez použití fyzické síly
- nenásilné zapojování do společných činností
- rozvoj sebeobslužných dovedností
- rozvoj dovedností hrubé i jemné motoriky, správný úchop kreslicího náčiní
- seznamování s jednoduchými pravidly

10 Vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním
Zákonní zástupci vzdělávaných dětí, kteří se nacházejí ve finanční tísni, mohou využít postupu
uvedeného ve Školním řádu a požádat o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání. Dětem, které
pocházejí z jazykově odlišného prostředí, a ony ani jejich zákonní zástupci nehovoří česky, je
poskytována podpora formou individuálních lekcí českého jazyka.
Dětem se sníženou sociální adaptabilitou a potřebou intenzivnější výchovné stimulace je poskytována
speciálně pedagogická podpora a jejich zákonným zástupcům je nabízeno poradenství a konzultace.
Tato problematika je rovněž součástí školního systému prevence sociálně patologických jevů.
Pro děti se sociálním znevýhodněním, pokud to bude možné, zajistí MŠ asistenta pedagoga (alespoň 3
děti).
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11 Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí
V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí
pracovníci pozorování a rozbor vztahů mezi dětmi ve třídě s cílem řešit případné
deformující vztahy mezi nimi již v počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci,
popř. za pomoci školských poradenských zařízení.
1. Zásady
•
•
•
•
•
•
•
•
•

základem celého programu je osobnostní rozvoj pedagogických pracovnic
všechny aktivity jsou zpracovávány s ohledem na věkové zvláštnosti dětí předškolního věku
úzká spolupráce – pedagog – rodič – dítě
vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dalšími pracovníky
školy, mezi pracovníky školy a zákonnými zástupci.
vytváření důvěrného vztahu s dětmi i rodiči
dodržování školního řádu všemi zúčastněnými
vytvoření jasných pravidel soužití, která chápou a dodržují všichni zúčastnění
nepřehlížení a netolerování porušování pravidel
aktivní zapojení všech zaměstnanců školy

2. Možnosti výskytu rizikových faktorů v MŠ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

děti se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním
děti s deficity v oblasti psychických funkcí
děti cizích státních příslušníků
děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
děti se sklony k afektivnímu a násilnému chování
nezdvořilé chování a vulgární vyjadřování (verbální i neverbální)
náznaky počátku vznikající závislosti na PC a televizi (virtuální drogy)
základy počátečních projevů vandalismu
počáteční náznaky rasismu a intolerance
náznaky následně možných poruch příjmu potravy
šikanování

3. Obecné cíle:
Cíle prevence jsou součástí celodenní výchovy a vzdělávání dítěte v mateřské škole.
•
•
•
•
•
•
•
•

výchova dětí ke zdravému životnímu stylu
budování a rozvoj prosociálního chování
podpora rozvoje pozitivní, harmonické a silné osobnosti dítěte
pozitivní ovlivňování klimatu školy
rozvoj osobnostních kvalit pedagogických pracovnic
zajištění vzdělávání pedagogických pracovnic v problematice sociálně patologických jevů a
speciální pedagogice
vzdělávání všech zaměstnanců v problematice zdravého životního stylu a zavádění těchto
hodnot do vlastního života
neustálé zkvalitňování komunikace – vedení školy – zaměstnanci, zaměstnanci navzájem,
pedagogové – rodiče, pedagogové – děti, děti navzájem
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4. Realizace
•
•
•
•
•
•
•

vytváření pozitivních vztahů mezi dětmi, dospělými
okamžité řešení problémových situací
výchova ke zdravému životnímu stylu: projekt „míčkování a relaxace, projekt Ochrana zdraví
studium příslušné literatury
zavádění netradičních technik rozvoje osobnosti a forem práce – práce v komunikativním
kruhu
každodenní spolupráce s rodinou
estetickým působením ( divadlo, literatura, pozorování chování některých dětí v hledištích, na
veřejnosti, výstavy, vycházky do přírody, sprejeři … ) předkládat dětem možnost výskytu
negativních jevů

5. Cíle rozdělené do oblastí:
1) zdravý životní styl
• každodenní systematická výchova ke zdraví
• vkládání této problematiky do všech realizovaných tematických částí
• rozvoj a kultivace pohybových aktivit dětí
• vytvoření samostatných tematických částí a projektů vztahujících se k této problematice
• zajištění podmínek pro tělesnou i duševní hygienu zaměstnanců a dětí
2) zdravá výživa
• vzdělávání se v problematice zdravé výživy
• spolupráce s jídelnou ZŠ pracující na těchto základech
• seznamování dětí i rodičů s touto problematikou
3) předcházení následujícím sociálně patologickým jevům
➢ afektivní a násilné chování
• vzdělávání pedagogů v této problematice
• vytvoření třídních i celoškolních pravidel chování, důslednost
• organizování přednášek odborníků (psycholog, speciální pedagog, dětský lékař apod.)pro
rodiče na téma výchovy obecně i téma správných výchovných postupů při zmíněných
projevech dětí
➢
•
•
•
•
•
➢
•
•
•
•

rasismus a intolerance
přijímání dětí cizinců k předškolnímu vzdělávání, příprava prostředí pro jejich vřazení
seznamování s kulturním i historickým dědictvím českého národa
uvědomování si sounáležitosti s lidskou populací žijící na celé planetě
seznamování s odlišnostmi jiných národů a kultur, přijímání těchto odlišností s úctou jako
pozitivní jev
celoškolní akce organizované pro všechny rodiče i rodiče a děti
virtuální drogy
vzdělávání pedagogů v problematice závislostí
vytvoření pravidel pro způsob a časový limit pro práci dětí na PC umístěných ve třídách školy –
zajištění pochopení významu těchto pravidel dětmi
minimální sledování televize v MŠ
seznamování rodičů s nebezpečím závislosti na PC, televizi apod.

➢nezdvořilé chování a vulgární vyjadřování, vandalismus
• práce na kultivaci vlastního projevu pedagogů i ostatních zaměstnanců školy, poskytování
upřímné vzájemné zpětné vazby
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•
•
•
•
•
•
•
•

vytvoření pravidel slušného chování ve všech třídách, oceňování jejich užívání dětmi
využívání komunitních kruhů pro řešení vzniklých negativních situací
vedení dětí k pochopení přínosnosti pozitivních řešení, hledání různých variant poz.reakcí
cíleně umožnit dítěti prožívání důsledků svého chování (jak toho negativního tak hlavně
i toho pozitivního)
dramatizace různých situací, pro možnost prožití souvisejících emocí i možnost nácviku
nejrůznějších reakcí a jejich důsledků
podpora rodičů dětí s tímto chováním, snaha o odbornou pomoc


➢
•
•
•

•

poruchy příjmu potravy
vzdělávání pedagogů v problematice poruch příjmu potravy
pravidelné zařazování tematické části „Co mému tělu prospívá a co mu škodí“
rozvoj pozitivního sebevědomí dětí, jejich sebepoznávání, pozitivního sebehodnocení
budování hodnotového systému dětí
vzdělávání rodičů v tématice zdravého stravování prostřednictvím besed, článků ve školním
časopise, letáčků se zajímavými náměty
organizování přednášek psychologů pro rodiče

➢
•
•

dopravní nekázeň
periodická realizace projektu Dopravní výchova na dopravním hřišti
akce Den bez aut, projekt Bezpečná doprava

•

4) budování pozitivního prostředí školy- koordinátor – ředitelka školy
➢ klima a image školy
• pravidelné sledování, vyhodnocování a zachycení výskytu negativních jevů u dětí v MŠ i mimo
ni na operativních schůzkách učitelek a pedagogických radách
• nabídka odborných školení pro pedagogické pracovnice
• vybavení odbornou literaturou
• v případě potřeby spolupráce pouze s pověřenými právnickými a fyzickými osobami, které
splňují odborná kriteria dle zákona
• zodpovídá za slušnost, toleranci, morálku a citlivost při práci učitelky s dítětem, dospělými
vzájemně, rodičů a všech dětí v MŠ a rodičů a personálu mateřské školy
• vytvoření vize „naše škola“ za účasti všech zaměstnanců
• inspirace na základě vize předané ze strany rodičů , navázání blízkých vztahů s rodiči dětí a
úzká spolupráce s nimi
• systematická prezentace školy na veřejnosti
➢podnětné věcné prostředí
• vytvoření koutků s pomůckami umístěnými v dosahu dětí na všech třídách:
• Logico Piccolo, Logico Primo, Mini LUK
• přírodovědná gramotnost
• čtenářská gramotnost, jazyk a řeč
• matematicko-logická gramotnost
• badatelství-objevy
• motorika a koordinace
5) podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
➢děti se zdravotním postižením
• vzdělávání v problematice speciální pedagogiky
• zajišťování průběžné a včasné diagnostiky
• zajištění speciálně pedagogické intervence v MŠ
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•

seznamování rodičů s možnostmi podpory dětí se SVP

➢

děti se zdravotním znevýhodněním
vzdělávání v relaxačních a rehabilitačních metodách
zajištění čističek vzduchu
kroužek míčkování
každodenní provádění dechových cvičení, relaxačních
cvičení
realizace kurzu plavání

•
•
•
•
•

➢děti se sociálním znevýhodněním
• vzdělávání v problematice podpory dětí se soc. znevýhodněním a v problematice poruch
chování
• realizace programů pro rozvoj sociálních kompetencí
• podpora rozvoje komunikační dovednosti v českém jazyce pro děti cizinců
• podpora dětí s odloženou školní docházkou
• podpora sociálně znevýhodněných rodin
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12 Charakteristika ŠVP
Školní vzdělávací program (ŠVP) „PUTOVÁNÍ S BERUŠKOU - KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM“ je
školský dokument, jehož první verze „Veselá školka“ v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem
pro předškolní vzdělávání (RVP PV) byla ukončena v červnu 2008. Další verzí, tedy druhou, byl ŠVP
2008 - 2011„Veselá školka berušek“. Třetí verze 2011 – 2014 předcházela tvorbě tohoto programu po
jeho evaluaci.Nyní jsme udělali jen nepatrné úpravy,protože celkově nám ŠVP vyhovoval, proto jsme se
rozhodli pokračovat v podobné práci i nadále v dalších letech.
Inspirací nám byly Berušky, které máme vymalovány na budově MŠ, a podle nich se naší MŠ říká
„Berušková“. Každá Beruška má touhu se naučit postupně něco nového pro život a pak dokáže
s radostí vzlétnout a rozhlédnou se po našem světě. Dílčí záměry výchovného působení jsou rozčleněny
do sedmi hlavních tematických celků a jejich podtémat. Celý vzdělávací program si klade za cíl
dosáhnout u dětí předškolních – ukončujících docházku do mateřské školy výstupy očekávané klíčové
kompetence dle RVP PV, jakožto "Splnění 7 teček berušky".

Grafické znázornění vzdělávacího programu

Témata jsou dětem blízká, jsou odvozena z přirozeného cyklu ročních období, z přírodních a
společenských situací s nimi spojenými a bezprostředně souvisí s každodenní realitou života dítěte.
Tematické celky jsou propojeny tím, co dítě denně vidí a prožívá. Děti jsou vedeny k vnímání
skutečnosti v přirozených souvislostech tak, aby se rozvíjela celá osobnost dítěte – fyzické, psychické i
sociální kompetence. Témata a vzdělávací záměry jsou promítnuty do nabídky odpovídajících
konkrétních činností.
Práce s tematickými celky vyžaduje, aby děti své zkušenosti získaly co nejvíce na základě prožitkového
učení a činnostmi, při nichž je zachována vlastní spontánnost, objevnost (pronikání do reality, radost z
poznávání), komunikativnost (v oblasti verbální i neverbální), prostor pro aktivitu a tvořivost, konkrétní
činnosti (manipulace, experimentování a hra) a rozvoj všech smyslů.
Prožitkové učení může být spontánní (spontánně vzniklé situace, spontánní hra), ale i řízené (je
učitelkou záměrně připravené tak, že se co nejvíce přibližuje spontánnímu učení dítěte).

Stránka | 29

Školní vzdělávací program Veselá školka berušek
Prostředí naší MŠ samo přímo nabízí jak hledat cesty ke zdraví, zdravému životnímu stylu, k pohodě,
neboť rodiče i všichni zaměstnanci se vzájemně znají a dobře se spolupracuje. Tyto příznivé podmínky
nám na druhé straně dávají ještě větší možnost vycházet z individuálních potřeb dětí i rodičů.
Děti jsou vedeny k vnímání změn kolem sebe, aktivnímu řešení problémů, spolupráci, partnerské
komunikaci. Učí se odpovědnosti vůči společnosti i sami sobě,a tím si zároveň vytvářejí zdravé životní
návyky a postoje. Děti mají volbu činnosti v centrech aktivit, poznávají svět okolo sebe formou
prožitku, učí se zkoumat, objevovat a pracovat s chybou.
Průběžné vyhodnocování umožňuje aktualizovat vzdělávací program dle potřeb dětí.

12.1 Vzdělávací záměr – vize školy
Naše představa ideálně fungující mateřské školy je vytvoření klidného, pohodového prostředí bez
stresů, kde budou děti veselé, radující se, hrající si, mající zájem o dění ve školce, těšící se do ní,
kamarádské. Snažíme se, aby děti chodily do naší mateřské školy rády, aby zde prožily období plné
pohody, klidu, lásky a porozumění a vedeme je k tomu, aby se zde naučily všemu potřebnému a
užitečnému. Respektujeme individualitu každého dítěte a snažíme se, aby v rámci svých možností u nás
získalo ve svém rozvoji a učení maximum. V tomto směru se snažíme co nejtěsněji spolupracovat
s rodiči. Naše záměry:
o

o

o
o

o
o

Zdravý životní styl - zdravé prostředí s radostnou atmosférou, tolerancí, pohodou, klidem,
citovým zázemím. Tvůrčí a přátelské prostředí s určitými pravidly. Chovat se k sobě s úctou, bez
ohledu na své postavení. Sociální klima školy je přímým vzorem sociálního chování, který děti
napodobují a který se promítá do jejich dalšího vývoje. Radost, úsměv a pohoda z každodenního
pobytu v mateřské škole.Učit děti šetřit si své zdraví a vážit si ho, učit je v případě nebezpečí
umět se správně rozhodovat. Vést je k toleranci při odlišnosti dětí (lidí), umět v případě potřeby
podat pomocnou ruku.
Dítě všestranně rozvinuté, samostatné, tvořivé, zdravě sebevědomé, ctižádostivé a přiměřeně
věku vyvíjející se dítě. Děti, které získávají „cestou“ zkušenosti, dovednosti a prožitky bohatými a
rozmanitými činnostmi. Tvořivost ve všech oblastech a prolínání oblastí (každodenní možnost slovo, kresba, malba, zpěv, tanec, pohyb, práce, zábava).
Učitelka – klidná a usměvavá kamarádka dětí s velice blízkým citovým vztahem ke každému
jedinci. Je připravena kdykoli pomoci, je tvořivá a nápaditá.
Dítě připravené na další cestu (ZŠ) – zdravé,všestranně rozvinuté, tvořivé, samostatné, zdravě
sebevědomé a ctižádostivé, zvídavé, zásobou, se v určitých situacích odpovědné samo za sebe,
se širokou snahou podílet se na spolurozhodování. Chceme, aby získávání nových poznatků bylo
pro děti dobrodružným procesem, který v dětech probudí touhu vědět o okolním světě stále více
a potřebu vyvíjet vlastní iniciativu.
Děti se správnou výslovností, předcházet nejrůznějším poruchám vytvořením podmínek pro
správný rozvoj řeči, podporovat u dětí potřebu vyjádřit své pocity a sdělit zážitky druhým.
Úzká spolupráce s rodiči, chápeme je jako své nejdůležitější partnery. Hlavním posláním
spolupráce je jednotné působení na dítě potřebné pro jeho individuální rozvoj a zároveň dovést
rodiče k poznání, že je o jejich dítě v naší škole dobře postaráno.
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12.2 Hlavní cíle školního vzdělávacího programu MŠ
Abychom mohli v předškolním vzdělávání dospět k cílovým kompetencím dětí v komplexu zahrnujícím
znalosti, určité vědomosti, postoje, emoce, hodnotové a etické principy, stanovili jsme se tyto cíle,
kterých je také sedm, jako teček berušky:
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•

osobnostní rozvoj dětí , zachování demokracie, kdy se budeme snažit vytvořit dětem ovzduší
laskavé a důvěrné komunikace, která vytváří pocit bezpečí a pohody, podporovat výchovu
k lidským právům a toleranci v MŠ;
individuální práce s dětmi vyžadujícími individuální přístup ,vycházet z individuálních potřeb a
zájmů dětí, reagovat na nahodilé situace, prostřednictvím prožitků vzbuzovat touhu po
poznání a obohacovat jej,
zajistit odbornou péči pro děti s menšími vadami řeči – logopedická prevence;
u dětí pěstovat samostatnost, sociální cítění, zdravé sebevědomí, schopnost uplatnit se
v dětském kolektivu,
výukové postupy založeny na prozkoumávání, objevování a používání pojmů získaných přímou
zkušeností ze skutečného světa, zařazovat polytechnickou výchovu do MŠ (kreativní technické
hračky a stavebnice;
vytvářet kompetence potřebné pro úspěšné zahájení výuky v základní škole, usnadnit dětem
adaptaci na nové prostředí před vstupem do MŠ a před odchodem do ZŠ – příprava na
povinnou školní docházku, snižovat odklady povinné školní docházky;
rozvíjení výchovy ke zdraví, zdravému životní stylu, rozvoj pohybových dovedností pro zdravý
vývoj svalů, kloubů a kostry;
podpora vzdělávání cizích jazyků;
zařazování dopravní výchovy;
podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků zejména v oblastech vnitřní evaluace a
hodnocení individuálního rozvoje a vzdělávacích pokroků dětí.

12.3 Rámcové cíle
Náš Školní vzdělávací plán vychází též z cílů Rámcového programu pro předškolní vzdělávání:
•
•
•

Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení.
Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na
své okolí.
Osvojení si základních hodnot, na nichž je založena naše společnost.

12.4 Cílové kompetence
(Rozepsány ve vzdělávacím obsahu ad 8.– charakteristika témat)
ŠVP je koncipován tak, aby na úrovni školy vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování
klíčových kompetencí, které stanovuje RVP PV a které tvoří jeho základní strategii.
V etapě předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence:
• Kompetence k učení
- dítě pozoruje, zkoumá, orientuje se v prostředí, všímá si, co se kolem něj děje, učí se
spontánně i vědomě, pracuje podle instrukcí a pokynů, učí se hodnotit osobní pokroky
• Kompetence k řešení problému
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•

•

•

- všímá si dění, řeší problémy, na které stačí na základě bezprostřední zkušenosti (cestou
pokusu, omylu, experimentu, vymýšlení nových situací), využívá dosavadních zkušeností,
fantazii a představivosti, užívá číselných a matematických pojmů
Kompetence komunikativní
- hovoří ve vhodně formulovaných větách, vyjadřuje své myšlenky, vyjadřuje své emoce
(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými prostředky), dovede využívat
komunikativní prostředky (knížky, encyklopedie, audio vizuální techniku, telefon), ví, že se
lidé dorozumívají různými jazyky
Kompetence sociální a personální
- samostatně rozhoduje o svých činnostech, vytváří si svůj názor, za své jednání odpovídá a
nese důsledky, dokáže se prosadit, podřídit, domlouvá se a spolupracuje, uplatňuje
společenské návyky a pravidla, k neznámým lidem se chová obezřetně, chápe, že lidé se
liší a dítě k nim dokáže být tolerantní, dokáže se bránit projevům násilí
Činnostní a občanské kompetence
- učí se plánovat, organizovat, rozpoznává vlastní silné a slabé stránky, odhaduje rizika,
zajímá se o druhé, uvědomuje si svá práva a práva druhých, dbá na osobní zdraví a
bezpečí svoje i druhých

12.5 Vzdělávací oblasti dle RVP PV
(Rozepsány ve vzdělávacím záměru ad 14.– charakteristika témat)
•
•
•
•
•

Dítě a jeho tělo (oblast biologická).
Dítě a jeho psychika (oblast psychologická).
Dítě a ten druhý (oblast interpersonální).
Dítě a společnost (oblast sociálně kulturní).
Dítě a svět (oblast interpersonální).

Oblasti vzdělávání jsou činně propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně fungující celek, v
životní skutečnosti nedělitelný. Čím úplnější a dokonalejší bude propojení všech oblastí vzdělávání a
zároveň i podmínek, za kterých probíhá, tím bude vzdělávání přirozenější, účinnější a hodnotnější.
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13 Vzdělávací obsah - tematický blok s tématy
Vzdělávací obsah je vyjádřen v 7 následujících, obecných celcích – tématech.
Obsah vzdělávání jsme odvodili z přirozeného cyklu ročních období - PODZIM, ZIMA, JARO, LÉTO - a z přírodních i společenských situací, které jsou s nimi
spojené. Jednotlivá roční období jsme rozdělili do integrovaných bloků a ty dále na podtémata. Časové rozložení bloků není závazné, nechali jsme ho
otevřené pro aktuální situace, pro vstupy dětí i tvořivost učitelky. Stejně tak i nabídku činností učitelky ve třídách přizpůsobují dětem, jejich zájmům i
výsledkům vzdělávání. Úroveň očekávaných výstupů dle jejich charakteru rozlišujeme pro mladší a starší věkovou skupinu. Učitelky ve třídách si připravují
pro svou třídu TVP jednotlivých bloků. Témata podrobněji rozpracovávají do týdenních programů. Jednotlivé bloky po ukončení vyhodnocují.
Pro snadné zapamatování, hravou formu a přehlednost reprezentují tyto integrované bloky „ 7 teček“ berušky, jež máme ve svém logu.
V rámci témat jsme si stanovili kompetence, (kterých by dítě mělo na konci předškolního vzdělávání dosáhnout – tedy, aby dítě bylo co nejlépe připraveno
na vstup do ZŠ) a ty cestou dílčích cílů naplňujeme. Každé téma zahrnuje všech pět oblastí předškolního vzdělávání, které reflektují vývoj dítěte, jeho
přirozený život, zrání a učení. V návaznosti na podtémata plánujeme v TVP tematické celky - projekty – rozpracované podle podmínek a věku dětí na hry a
činnosti, které mají dílčí cíle. Jejich časovou délku určuje zájem dětí a aktuální dění v mateřské škole. Učitelky vypracovávají vzdělávací nabídku, kde se objeví
konkrétní nabídky řízených a spontánních činností, které rozvíjejí děti ve všech oblastech (biologická, psychologická, interpersonální, sociální a
environmentální ). Učitelky si volí taková témata, která budou pro děti zajímavá a dokáží v nich vzbudit nadšení a aktivní zábavu. Podle reakcí dětí lze témata
aktuálně měnit. TVP je součástí ŠVP a je k dispozici ve třídách MŠ.

PUTOVÁNÍ S BERUŠKOU - KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM
Období
1. Podzim I

Téma
Beruška vás vítá

2. Podzim II

Beruška a barevný podzim

3. Zima I

Vánoční čas s Beruškou

4. Zima II

Berušky pod sněhem

5. Jaro I

Beruška a jarní příroda

6. Jaro II

Beruška slaví

7. Léto

Cestujeme s Beruškou

Podtéma
Moje školka a kamarádi
Moje rodina
Můj den – časové vztahy
Bezpečnost v dopravě
Příroda se mění
Magický svět smyslů
Zdraví a moje tělo
Mikuláš a čert
Vánoční zvyky a tradice
Čas lásky a pohody
Zimní sportování
Vyprávěnky u kamen
Veselý karneval
Kniha je studnice moudrosti
Jaro ťuká na vrátka
Kamarádi zvířátka
Den Země –ochrana přírody
Koloběh vody
Rej čarodějnic
Veselé velikonoce
Kytička pro maminku
Rostu, rosteš, rosteme
Jedeme na výlet
Naše Země
Zábava a hry venku
Hurá na prázdniny

13.1 Charakteristika témat
PUTOVÁNÍ S BERUŠKOU - KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM
1. Podzim I
Moje školka a kamarádi
Moje rodina
Můj den – časové vztahy
Bezpečnost v dopravě
2. Podzim II
Příroda se mění
Magický svět smyslů
Zdraví a moje tělo
3. Zima I
Mikuláš a čert
Vánoční zvyky a tradice
Čas lásky a pohody

Beruška vás vítá
Záměr: Bezpečné zvládnutí adaptace.Rozvoj svébytnosti a autonomie - identity .Vytvořit vstřícné, přátelské a podnětné prostředí
pro nově se utvářející třídní kolektivy a nově příchozí děti. Společně vytvořit pravidla a hranice pro příjemný pobyt v MŠ s
pocitem bezpečí, spoluvytvářet prostředí pohody. Rozvíjet estetické vnímání, řečové dovednosti a prosociální vztahy.
Uvědomovat si význam rodiny, nezastupitelnost a charakteristické postavení jednotlivých členů rodiny. Vědět, rozdíl mezi
rodinou a MŠ, podporovat vzájemné vztahy. Podniknout s dětmi vycházky v okolí MŠ, znát jak přecházet ulici. Seznámíme
se základními dopravními prostředky, dopravními značkami a bezpečným chováním chodců.
Beruška a barevný podzim
Záměr: Nahlédnutí do archetypů, pravidel, řádu přírody . Rozšíření poznatků o přírodě, rozvíjet vztah ke zdraví a pohybu,
v souvislosti s tím budeme poznávat i lidské tělo, úlohu smyslů. Nabízí se nám možnost přímého pozorování změn, které
přináší podzim. Vést děti k ochraně živé i neživé přírody. Zaměříme se i na význam zeleniny a ovoce pro zdraví lidí.
Vánoční čas s Beruškou
Záměr: Společně hledat, vytvářet a prožít poetiku evropské, křesťanské tradice vánočních svátků. Pomoci dětem prožívat příjemné i
nepříjemné (strach) pocity s využitím adventního času, rozšíření poznatků o zvycích, rozvíjet fantazii a představivost,
zručnost, jemnou i hrubou motoriku, rozvíjet prvky základního společenského chování a založit u dítěte elementární
povědomí o okolním světě a jeho dění. Zjišťovat, jak lidé kdysi slavili vánoce. Podporovat přátelství, společně sdílet prožitky,
spolupracovat. Projevovat zájem o knížky. Vytvořit sváteční atmosféru. Poznávat suroviny pro přípravu pokrmů, rozlišovat
známé chutě, vůně. Tvořivé odpoledne s rodiči.

4. Zima II

Berušky pod sněhem
Záměr:

Zimní sportování
Vyprávěnky u kamen
Veselý karneval
Kniha je studnice moudrosti

V tomto bloku přiblížíme dětem charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu, změny v počasí. Prostřednictvím
zimních sportů povedeme děti k poznání, že pohyb je důležitý pro naše zdraví, ale že je nutné zároveň dbát na bezpečnost
svou i druhých. V tomto bloku se také společně se školáky budeme těšit na školní zápis. Nabídnout zážitek, radost
z pohybových aktivit, sportu. K zimnímu měsícům pohádky neodmyslitelně patří. Prožijeme společně pohádkový čas, který
ukončíme karnevalem v maskách pohádkových postav. Hledat v knize pobavení a poučení, poznat, jak zacházet s knihou.
Tvořivě pracovat s příběhem, s pohádkou. Poznávat povolání, řemesla.

5. Jaro I
Jaro ťuká na vrátka
Kamarádi zvířátka
Den Země –ochrana přírody
Koloběh vody

6. Jaro II
Rej čarodějnic
Veselé velikonoce
Kytička pro maminku
Rostu, rosteš, rosteme
7. Léto
Jedeme na výlet
Naše Země
Zábava a hry venku
Hurá na prázdniny

Beruška a jarní příroda
Záměr: Chtít mít rád vše živé, dobré a barevné.
V tomto bloku si uvědomíme změny v přírodě spojené s příchodem jara i to, že lidská nedbalost narušuje přirozenou a
pro lidi potřebnou krásu a čistotu životního prostředí.
Sázení semínek – pozorování, pokusy, popis změn. Rodí se nový život – rozvíjet vztah ke zvířatům, rodícím se mláďatům,
poznávat život hmyzu a jeho způsob života. Vést děti k péči o přírodu, chránit životní prostředí. Budeme usilovat o
vytvoření prostředí veselého, čistého a barevného . Zaměříme se na barevnou symboliku sběrných odpadních nádob,
budeme diskutovat o nutnosti třídění odpadu. . Budeme pozorovat řeku, rybníky a vodu, která nás obklopuje,
seznámíme se s nebezpečím, které nás může u vody potkat.
Zvládnout základní pohybové dovednosti ve vodě, zařazení předplavecké výuky.
Beruška slaví
Záměr: Seznámení se s rozmanitostmi tradic nejen lidových. Vnímat Velikonoce jako svátky jara, chápat hodnotu tradic.
Seznámíme děti s velikonočními oslavami i s historií zdobení kraslic. S využitím svátku maminek budeme nadále
prohlubovat citové vztahy ke členům rodiny,k sobě navzájem, ale i k živé a neživé přírodě. Všimneme si kvetoucí přírody.
Každodenně si budeme všímat krásy probuzené přírody, pokud to bude možné, přeneseme činnosti do přírody.

Cestujeme s Beruškou
Záměr: Seznámení s právy dítěte a s tím co je to být svobodný. Nabízet dětem vnímání světa s využitím netradičních činností,
rozvíjet vztahy mezi MŠ a rodinou, podporovat citovou stránku dětské osobnosti a zlepšovat jeho psychickou i tělesnou
zdatnost a pohybovou i zdravotní kulturu. Oslavit společně svátek dětí,utvářet povědomí o existenci jiných ras a kultur.
Povíme si o planetě, na které žijeme nejen my, ale i jiné děti.
Blížící se konec školního roku nám přinese mnoho zábavy a radosti. Sportovními hrami a soutěžemi oslavíme svátek dětí.
Pojedeme na výlet, rozloučíme se se školáky a prožijeme společnou noc ve škole. Letní období nám umožní veškerou
činnost přenášet do přírody, a tak budeme mít větší prostor pro rozvoj fyzické zdatnosti. Budeme cvičit vytrvalost a
sebeovládání. Poznávat dopravní prostředky, dopravu v našem městě, vesmírný svět.
Seznámení se s nebezpečími, se kterými se děti mohou setkat během prázdnin, s bezpečným chováním v těchto
situacích. Hodnocení svých osobních pokroků, učení odhadovat své síly. Podporovat děti v tom, co už umí a dokážou.
Znaky léta, hry v přírodě.

Školní vzdělávací program Veselá školka berušek
1. téma
PODZIM
Beruška vás
vítá

Podtémata
Moje školka a
kamarádi
Moje rodina
Můj den – časové
vztahy
Bezpečnost v
dopravě

Hlavní vzdělávací záměry
-

-

Náměty a činnosti

seznámit se s prostředím školy, dětmi a
dospělými, navázat vztahy s vrstevníky a
dospělými
zvládnout základní sebeobsluhu
znát jména dětí ve třídě
projevovat své potřeby, komunikovat,
vyjadřovat přání
orientovat se ve třídě, MŠ i ostatních
prostorách
brát si hračky a uklízet je na místo k tomu
určené
postupně si zvykat na pravidelné činnosti
v MŠ
orientovat se v okolí MŠ, okolí bydliště
podílet se na tvorbě pravidel a rituálů ve
třídě, vnímat je a respektovat
osvojovat si pravidla chování v našem světě
učit se správnému a bezpečnému chování
při pobytu mimo MŠ – dopravní výchova
poznávat činnosti lidí, hovořit o práci
rodičů, jiných lidí, osvojovat si vztahy v
rodině

-
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Kdo jsem a kam patřím, moje značka,
kdo je můj kamarád,
moje oblíbená hračka,
každý jsme jiný,
kam co patří,
jak se to dělá, co už umím
jak se domlouváme, budeme si hrát
vztahy mezi lidmi v MŠ, doma – Moje rodina
pravidla vzájemného chování
sebeobsluha
prostředí MŠ
předměty denní potřeby
dopravní výchova (Den bez aut), bezpečnost na ulici,
dopravní značky, jezdíme na kole, PC program
výlet do přírody
využití DH
ověřování úrovně výslovnosti

Školní vzdělávací program Veselá školka berušek
1. téma

Beruška a barevný podzim

Klíčové kompetence

Bezpečné zvládnutí adaptace
Rozvoj svébytnosti a autonomie - identity

K učení

Dítě se učí orientovat v řádu a dění v prostředí MŠ

K řešení problémů

Dítě si všímá dění i problémů v bezprostředním novém okolí

Komunikativní

Učí se v nové situaci reagovat bez zábran a ostychu, domlouvat se slovy i gesty

Sociální a interpersonální

Dítě se učí sdělit a vyjadřovat své prožitky, pocity i nálada různými prostředky (řečovými, výtvarnými,
hudebními a dramatickými)

Činnostní a občanské

Získává informace o průběhu dne, a pravidlech ve školce.
Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je
zachovávat. Učí se dbát na bezpečnost svou i ostatních.

Stránka | 38

Školní vzdělávací program Veselá školka berušek
2. téma
PODZIM
Beruška a
barevný
podzim

Podtémata
Příroda se mění
Magický svět smyslů
Zdraví a moje tělo

Hlavní vzdělávací záměry
-

-

-

Náměty a činnosti

rozvíjet a usměrňovat přiměřenou fyzickou aktivitu
(provádět přirozená i zdravotní cvičení)
Rozvíjet v dětech pozitivní city ve vztahu k vlastní
osobě a k okolí, ochrana životního prostředí
Probouzet v dětech potřebu pobývat v přírodě a
vytvářet si k ní pozitivní vztah, vnímat změny
v přírodě
seznamovat se s lesními zvířaty
poznávat ovoce a zeleninu,
poznávat práce na zahradě a na poli na podzim
zajímat se o materiály, experimentovat,
manipulovat s přírodninami, vnímat jejich
estetickou stránku, znát užitečnost
rozvíjet smysly
dbát o svoje zdraví, seznámit se s vlastním tělem,
nemocemi, dokázat přivolat pomoc
poznat zásady zdravé výživy
rozvíjet kvalitu slovního projevu
učit se spolupracovat, vnímat výkon druhého, být
empatický
vytvářet povědomí o zdraví, otužování, výživě,
zdravém životním stylu
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-

seznamování se znaky podzimu
přírodní a povětrnostní jevy – počasí ,
změny p.
experimentování s přírodninami
lesní zvířata
výstava ovoce a zeleniny , ovocný a
zeleninový týden, pyramida zdraví
zdravá výživa
práce s knihou a encyklopedií
naše smysly
broučci – lampionky-Uspávání broučků
dyňová strašidla
Barevní draci
Hody ve SM
návštěva zubní lékařky
Sv.Martin přijel k nám
„Bez práce nejsou koláče“
číselná zpěv a recitace
řada,prv ní a poslední

Školní vzdělávací program Veselá školka berušek
2. téma

Beruška a barevný podzim

Klíčové kompetence

Nahlédnutí do archetypů, pravidel, řádu přírody

K učení

Dítě získává zákl. poznatky o rozmanitostech a proměnách přírody učí se orientovat v jejím řádu a
pravidlech
Svoje činnosti a hry se učí plánovat a organizovat, řídit i vyhodnocovat
Přiblížit rozdíl mezi zdravím a nemocí, zdravím a nemocným. Jak pomoci nemocnému.

K řešení problémů

Dítě se učí chápat, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je
naopak výhodou, uvědomuje si že svoji aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

Komunikativní

Dítě se učí používat informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky,
encyklopedie, PC, audiovizuální technika, telefon apod.

Sociální a interpersonální

Učí se napodobovat prosociální modely chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

Činnostní a občanské

Učí se dbát na zdraví a bezpečí svoje i druhých, učí se chovat odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné
okolní prostředí (přírodní i společenské)
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Školní vzdělávací program Veselá školka berušek
3. téma ZIMA
Vánoční čas s
Beruškou

podtémata
Mikuláš a čert
Vánoční besídka
Vánoční zvyky a
tradice

Hlavní vzdělávací záměry
Náměty a činnosti
- posilovat vztahy k rodině
- příprava a realizace Mikulášské nadílky
- Posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému.
- experimentování a práce s různými
- Učit se být ohleduplný k ostatním kamarádům.
materiály – výzdoba MŠ, přáníčka, ozdoby
- seznamovat se s tradicemi a slovesným odkazem
- četba a dramatizace pohádek
- rozlišovat a oceňovat jednání lidí a pohádkových
- seznamování s koledami a básněmi,
bytostí
hudebně-pohybové hry
- seznamovat se lidskými hodnotami , projevovat
- chystáme se na vánoční besídku a nadílku
empatii vůči lidem
- vánoční zvyky, hra s novými hračkami
- formulovat myšlenky, přání, učit se zdrženlivosti při
- vánoční strom pro zvířátka
plnění svých přání
- Betlémský příběh
- vnímat a přijímat kladnou zpětnou vazbu (přijetí,
- pečení perníčků
povzbuzení, ocenění)
- rozvíjet manipulační dovednosti, cílevědomost,
délku soustředění
- učit se dokončovat hry, samostatně uklízet hračky
- poznávat, že vlastním jednáním lze druhému udělat
radost
- učit se šetrně zacházet s věcmi
- Prodloužit soustředěnou pozornost.
- Poznat a pojmenovat základní a dodatkové barvy.
- Zaměřit se na to, co je z poznávacího hlediska
důležité.
- Navozovat radostnou atmosféru při společném
zážitku
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Školní vzdělávací program Veselá školka berušek
3. téma

Vánoční čas s Beruškou

Klíčové kompetence

Společně hledat, vytvářet a prožít poetiku evropské, křesťanské tradice vánočních svátků.

K učení

Dítě získává elementární poznatky ze světa lidí o lidské kultuře a tradici.
Dítě se učí problémy řešit na základě bezprostřední zkušenosti a experimentu, postupuje cestou
pokusu a omylu.

K řešení problémů

Dítě zpřesňuje početní představy, užívání číselných, matematických pojmů a empirických postupů,
pochopí jednoduché algoritmy.

Komunikativní

Dítě se učí ovládat řeč, ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, rozumí
slyšenému, slovně reaguje, učí se vést dialog.

Sociální a interpersonální

Učí se chápat, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a
že vzniklé konflikty je lepší řešit dohodou, učí se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a
ubližování.

Činnostní a občanské

Dítě získává základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a
normami, i co je s nimi v rozporu, učí se podle toho chovat.
Učí se v běžných situacích uplatňovat základní společenské návyky a pravidla, spolupracovat.
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4. téma
ZIMA
Berušky pod
sněhem

Podtémata
Zimní sportování
Vyprávěnky u kamen
Veselý karneval
Kniha je studnice
moudrosti

Hlavní vzdělávací záměry
-

Náměty a činnosti

seznamovat se s hlavními znaky zimy
poznávat péči lidí o přírodu
setkávat se s výtvarnými, hudebními, literárními a
divadelními prvky
rozšiřovat aktivní znalost pohádek, písní a básní
učit se spolupracovat při hře
rozvíjet své dovednosti při manipulaci s hračkami
a materiály
seznámit se s prostředím ZŠ
poznávat funkci některých věcí
seznamovat se s různými oblastmi lidské činnosti
poznávat specifika života ve městě, ochrana
prostředí
učit se podporovat zdravý životní styl, ochrana
před nemocemi
Podporovat schopnost dítěte ovlivňovat vlastní
situace
Uvědomit si změnu role – školáka, svých možností
a odpovědnosti
ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
orientuje se v naučných knihách, zná pohádky,
vlastnosti pohádkových postav, rozlišuje dobro a
zlo
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-

zápis do školy, návštěva ve škole
experimenty se sněhem, sněhuláci,
zimní sporty,
ten dělá to a ten zas tohle,
čtyři domečky-materiály,
zvířátka v zimě, krmení ptáků
počasí,
masopust - karneval
povolání rodičů, řemesla
předměty denní potřeby, hračky,
Březen- měsíc knihy, návštěva knihovny
práce s knihami a encyklopediemi,
četba a dramatizace pohádek,
otužování, saunování

Školní vzdělávací program Veselá školka berušek
4. téma

Berušky pod sněhem

Klíčové kompetence

Nabídnout zážitek, radost z pohybových aktivit, sportu.

K učení

Dítě se učí spontánně i vědomě, vyvine úsilí, učí se postupovat podle instrukcí a pokynů.
Dítě se učí používat jednoduché pojmy, znaky a symboly.

K řešení problémů

Dítě se učí nebát vlastních chyb, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také snahu.

Komunikativní

Dítě průběžně rozšiřuje svoji slovní zásobu a učí se ji aktivně používat k dokonalejší komunikaci
Učí se domlouvat gesty i slovy, rozlišovat některé symboly a rozumět jejich významu i funkci.

Sociální a interpersonální

Zažít poslech hudby a pohádek, poskytnout informaci o principech dobra a zla.
Učí se chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

Činnostní a občanské

Dítě se učí samostatně rozhodovat o svých činnostech, učí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej. Učí se
uvědomovat, že je za sebe a své jednání odpovídá a nese důsledky.
Učí se chápat, že zájem o to co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že
naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky.
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5. téma
Podtémata
JARO
Beruška a jarní Jaro ťuká na vrátka
příroda
Kamarádi zvířátka
Den Země –ochrana
přírody
Koloběh vody

Hlavní vzdělávací záměry
-

Náměty a činnosti

seznamovat se s hlavními znaky jara
poznávat přírodu a vliv člověka na ní
učit se pěstovat rostliny
seznamovat se s domácími zvířaty a jejich
mláďaty
učit chránit přírodu
poznat zvířata ve volné přírodě
umět rozlišovat živou a neživou přírodu
zvyšovat kvalitu vlastního vyjadřování
zvládnout základní pohybové dovednosti ve
vodě

-
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pozorování přírody,
sázení rostlin,
výzdoba třídy, práce s materiálem,
máme rádi zvířátka,
kalendář - časové vztahy,
každý je jiný
rozmanitost přírodního světa a jeho řád
poznáváme hmyz - příroda pod lupou,
domácí zvířata – statek,
experimentování – přírodní pokusy , zahrádka,
příroda živá a neživá
jarní příroda – květiny, zvířata, mláďata
seznamování se slovesným uměním
Den Země- Kovosteel
třídění odpadů, ekologie, pozorování živ.
prostředí, ochrana zdraví
u hasičů
plavecký výcvik, otužování, saunování

Školní vzdělávací program Veselá školka berušek
5. téma

Beruška a jarní příroda

Klíčové kompetence

Chtít mít rád vše živé, dobré a barevné.

K učení

Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje
Dítě se učí získanou zkušenost uplatňovat v praktických situacích a v dalším učení

K řešení problémů

Rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedou k cíli) a řešení, která funkční nejsou, dokáže mezi nimi volit

Komunikativní

Učí se využívat informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (především knihy a
encyklopedie, PC

Sociální a interpersonální

Učí se jednat při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chovat obezřetně, chování a
komunikaci, která mu je nepříjemná se učí odmítnout.
Učí se sdílet společný zážitek, ve skupině se dokáže prosadit ale i podřídit, domlouvá se a spolupracuje.

Činnostní a občanské

Učí se si uvědomit, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomovat si, že se svým chování na něm podílí
a že jej může ovlivnit.
Učí se rozpoznat a využívat své silné a slabé stránky. Zajímá se o druhé, i o to co se kolem děje, je
otevřené k aktuálnímu dění.
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6.téma
JARO
Beruška slaví

Podtémata
Rej čarodějnic
Veselé velikonoce
Kytička pro maminku
Rostu, rosteš, rosteme

Hlavní vzdělávací záměry
-

-

Náměty a činnosti

seznamovat se s tradicemi velikonoc,
podílet se na přípravě oslavy
upevňovat vztah k blízkým osobám
správná chůze, běh, přelézání překážek
v přírodě
rozvíjet a kultivovat paměť
vytvářet citové vztahy k rodině
umět navázat kontakt s ostatními dětmi a
posilovat radost dětí ze styku s ostatními
(zejména u jedináčků)
rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou,
s lidmi, se společností
rozvoj schopnosti vážit si života ve všech
jeho formách
budovat estetický vztah k životu, připravit
společné slavnosti pro maminku
příležitost podílet se na pravidlech soužití
ve třídě
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rej čarodějnic
příprava oslavy Velikonoc,
maminka má svátek,Den matek
moje rodina,
rozkvetlá louka,
tělo – vznik života a jeho vývoj
školní olympiáda,
látky ohrožující zdraví
důsledky změn počasí – povodně,
povětrnostní změny
jarní svátky
rodina – vztah v ní
skládat podle pokynů
přednes, recitace
dětský svět, svátek dětí

Školní vzdělávací program Veselá školka berušek

6. téma

Beruška slaví

Klíčové kompetence

Seznámení se s rozmanitostmi tradic nejen lidových.

K učení

Dítě se učí klást otázky a hledá na ně odpověď

K řešení problémů

Dítě se učí řešit problémy na které stačí, známé a opakující se řeší samostatně (na základě nápodoby či
opakování), náročnější s oporou dospělého.
Dítě se učí spontánně vymýšlet nová řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty (má
vlastní originální nápady) využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost.

Komunikativní

Učí se ovládat dovednosti předcházející čtení, psaní

Sociální a interpersonální

Učí se spolupodílet se na společných rozhodnutích, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti,
dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobit se jim. Při společných činnostech se domlouvá a
spolupracuje, učí se respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromis.

Činnostní a občanské

Dítě se učí odhadovat rizika svých nápadů, jít za svým záměrem, ale také dokázat měnit cesty a
přizpůsobovat se daným okolnostem.
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7. téma
LÉTO
Cestujeme s
Beruškou

Podtémata
Jedeme na výlet
Naše Země
Zábava a hry venku
Hurá na prázdniny

Hlavní vzdělávací záměry
-

-

-

Náměty a činnosti

seznamovat se s hlavními znaky léta
poznávat exotická zvířata
realizovat experimenty s přírodními materiály
seznamovat se s různými druhy sportů
zvyšovat fyzickou zdatnost a obratnost
poznávat místo kde žiji
seznámit s ČR, poznat vlajku, hlavní město, prezidenta
zvyšovat povědomí o jiných kulturách
zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony udržovat
pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na
zahradě apod.
seznamovat se s různými druhy nebezpečí a ochranou
před nimi
chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi,
staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat
druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)
rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, planetou Zemi
rozlišovat charakteristické rysy počasí
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pozorování počasí,
časové pojmy
práce s encyklopediemi,
sportování,plavecká soutěž
vycházky do okolí,
poznávání památek
loučení se školkou,
těšíme se na prázdniny…
dopravní prostředky
různé kultury
planeta Země, řád světa , řeky a moře
místo, kde žiji (město, okolí, vlast)
ochrana osobního bezpečí – cizí lidé
výlety, výlet do ZOO,
hurá na prázdniny

Školní vzdělávací program Veselá školka berušek

7. téma

Cestujeme s Beruškou

Klíčové kompetence

Seznámení s právy dítěte a s tím co je to být svobodný.

K učení

Dítě získává elementární poznatky o světě lidí, kultuře…

K řešení problémů

Učí se všímat dění a problémů v bezprostředním okolí a přirozenou motivací k řešení dalších problémů je
mu pozitivní odezva a aktivní zájem.

Komunikativní

Získává informaci o tom, že se lidé dorozumívají cizími jazyky a že je možno se je učit, získává elementární
základy pro učení cizích jazyků

Sociální a interpersonální

Učí se chápat že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí, učí se
bránit projevům násilí, ponižování a ubližování.

Činnostní a občanské

Učí se mít smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem se učí přistupovat
odpovědně, váží si práce a úsilí druhých.
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14 Dílčí projekty
14.1 „Zdravá Beruška“
Hlavním záměrem tohoto projektu je vytvářet u dětí zdravé životní návyky a postoje jako základ
zdravého životního stylu.
Cíl projektu:
• Praktické využití aktivního sociálního učení v mateřské škole – ochrana zdraví;
• Zlepšení komunikace a navazování kamarádských vztahů mezi dětmi;
• Nabízení pozitivních alternativ chování a životních cílů;
• Aplikování preventivních aktivit;
• Elementárními formami sociálního učení jsou napodobování, sociální zpevňování a
identifikace;
• Děti se seznámí s pojmy: zdraví, ochrana zdraví, nemoc, lékař, zubař, ordinace, zdravotní
sestra, nemocnice, léky, lékárna atd.
Spolupráce s rodiči:
• seznámení rodičů s výchovně vzdělávacím záměrem;
• vedení rodičů ke komunikaci s dětmi na dané téma;
• sbírání prázdných krabiček od léků;
• upozorňování dětí na možná rizika.
Projekt sleduje naplňování záměrů v několika oblastech:
Péče o moje tělo
Záměr
budeme rozvíjet u dětí pohybové dovednosti s posílením tělesného zdraví
a uvědoměním si vlastního těla
povedeme děti k osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře
zdraví a bezpečí
Činnostní
každodenní pohybové chvilky se zařazením zdravotních cviků
charakteristika
dostatek přirozeného pohybu prostřednictvím pohybových her
celoroční hra „ Hřiště“ s využitím časopisu Pastelka 2011-12
výlety do přírody, zdolávání přírodních překážek
návštěvy tělocvičny s využitím náčiní
maximální využití zahradního náčiní a zahrady
činnosti spojené s poznáním jednotlivých částí lidského těla
budeme si čistit zoubky
budeme si hrát na zubaře – správná technika čištění zubů
konstruktivní a grafické činnosti
Péče o zdraví
Záměr

otužováním dětského organismu chceme přispět k posílení imunitního
systému
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Činnostní
charakteristika

Zdravé stravování
Záměr
Činnostní
charakteristika

činnosti zaměřené na otužování organismu
smyslové a psychomotorické hry
sezónní sporty, pobyt venku
využívat sauny v Aquacentru Synot, Předplavecký výcvik
návštěvy Solné jeskyně
činnosti a hry spojené s vhodným oblékáním
provádění ranního filtru
divadlo, maňáskové scénky – hygienické návyky
projekty o škodlivosti kouření

povedeme děti ke zdravému stravování jako základu péče o své zdraví
naučíme se znát význam zeleniny a ovoce v naší stravě, vitamíny
spolupodílet se na přípravě jídla
zařadíme činnosti s poznáním zeleniny, ovoce + zpracování
hry na zahradníky, prodavače, kuchaře

Relaxace jako prostředek regenerace
Záměr
budeme podporovat psychickou a fyzickou zdatnost
Činnostní
budeme číst pohádky
charakteristika
poslouchat relaxační hudbu
dle potřeb budeme odpočívat v relaxačních koutcích
po tělesné aktivitě zařadíme relaxační chvilky
budeme si společně vytvářet pravidla pro společné přátelské klima
budeme zařazovat komunitní kruh
Obsah projektu – příklad:
Týdenní plán:
• Kamarád stůně
• U lékaře
• U zubaře
• V lékárně
• V nemocnici
Denní plán:
Ranní kruh – pro kolektiv dětí předškolního věku je ranní kruh důležitý. Na začátku se všichni
pozdravíme, vybrané dítě pohladí kamaráda a pošle pozdrav dál, až se pozdrav po kruhu vrátí
k prvnímu dítěti. Tady bych chtěla jenom podotknout, že ne všechny děti mají na začátku docházky
do MŠ důvěru ke svým vrstevníkům a nechtějí pozdrav předat dál. Dokonce se stává u mladších dětí,
že se nechtějí účastnit ranního kruhu. Nenutíme děti do žádných aktivit, na základě motivace si
vyberou činnost samy. Po pozdravu následuje hodnocení ranních činností, řekneme si, co se nám
líbilo x nelíbilo, co se nám podařilo x nepodařilo, pochválíme výsledky dopoledních činností (stavby,
kresby, hry) a pokud se někdo choval tak, jak neměl, tak si to připomeneme a řekneme si, jak by se
měl chovat.
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Pohyb pro zdraví – abychom byli zdraví, zacvičíme si: jóga pro děti, hra na medvěda, motivované
cvičení při písni Pavla Nováka Doktora se nebojíme.
Řízené činnosti na téma: po cvičení následují řízené činnosti, rozhovor, poslech čteného textu
(M. Macourek – Barunka a cucavé bonbóny, Mach a Šebestová), říkanky (Hrozný kašel), básničky
(Polámal se mraveneček), písničky(Starý medvěd, Doktora se nebojíme), námětové hry (na lékaře, na
nemocného kamaráda, atd.), učení prožitkem – co by se stalo, kdyby…? Co bys dělal, kdyby…?
Ke každému tématu z týdenního plánu (Kamarád stůně, U lékaře, U zubaře, V lékárně, V nemocnici) si
připravíme podle možností přiměřené prostředí, abychom u dětí navodili situaci, že jsme jako u
lékaře nebo v nemocnici. Děti se vžívají do role, komunikují s ostatními dětmi a vzájemně si předávají
informace o daném tématu. Na závěr řízených činností si děti mohou vykreslit omalovánku, nebo
splnit úkoly na pracovním listu.
Průběh sociálního učení je ovlivněn očekáváním, kterým vyjadřujeme důvěru v dítě, respekt k jeho
dovednostem a možnostem. Stimulací záměrně vytváříme podmínky rozvíjející prožitky dítěte a
kultivací, což je záměrné hledání a osvojování přiměřených projevů emocí.
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„Veselá Beruška“
Cílová skupina:
Děti před nástupem do mateřské školy a jejich rodiče.
Cíl projektu:
Zmírnění problémů při počáteční adaptaci dětí v MŠ a usnadnit dětem adaptaci na nové
prostředí před vstupem do mateřské školy.
Jde o snahu o úspěšné začlenění nového dítěte do mateřské školy, které však musí být přizpůsobeno
jeho potřebám. Příprava dítěte na docházku do MŠ začíná ještě před zápisem do MŠ.
Dítě, které má jít poprvé do MŠ, je často doprovázeno pocity smutku, úzkosti, strachu z neznámého,
ze ztráty jistoty odchodem rodičů do práce. Své dosavadní životní zkušenosti děti čerpaly v kruhu
rodiny. Nikdy předtím nebyly odkázány samy na sebe, nemusely se vyrovnávat s tolika požadavky a
překonávat samy nejrůznější obtíže.
Se specifickými projevy citové složky je nutno počítat i u dětí s postižením. Citové reakce a projevy
těchto dětí jsou zatíženy zpravidla výraznějšími afektivními projevy, impulzivitou v chování a celkově
citovou nezralostí.
Sociální zkušenosti, které dítě získává v mateřské škole, určují v budoucnosti jeho vztah a roli ve
skupině. Děti, které měly potíže už ve školce, měly zde roli outsiderů a tento problém se táhne celým
jejich životem. Vyrůstá-li dítě v ovzduší přátelství a jistoty, naučí se být rádo na světě. A právě
atmosféra porozumění, jistoty, vstřícnosti a spolupráce by měla panovat i v mateřské škole.
Poskytnout dětem citové zázemí a podmínky k rozvoji, a rodičům záruku, že je o děti dobře
postaráno, je cílem naší každodenní práce.
Socializace se uskutečňuje prostřednictvím sociálního učení, které probíhá v interakcích dítěte s
rodiči, vrstevníky a dalšími lidmi. Velký význam při adaptaci hraje temperament a osobnostní rysy
dítěte. Proto mateřská škola vytváří podmínky, které se co nejvíce přibližují struktuře velké rodiny a
jsou nejpřirozenější pro rozvoj socializace a sociálního učení dětí. Aby se doba strávená ve školce
stala dobrou základnou pro budování vztahů, na tom závisí zvládnutí začleňovacího období.
Metody:
• informování rodičů před vstupem dítěte do MŠ
• přítomnost známé osoby či předmětu v cizí situaci, která zmenšuje nejistotu a strach
• příprava dětí na školku – seznámení s personálem a s prostory MŠ před zahájením docházky
• interakční hry – které podporují rozvoj sociálně-psychologických dovedností a vedou dítě ke
stimulaci emocionálních projevů a k rozvíjení vzájemných vztahů mezi dospělými a dětmi a
dětmi navzájem, rozvíjejí prožívání a přiměřené projevování citů. Dítě mění své chování a
jednání v souladu s tím, co se ve hře naučí. Nejdůležitější jsou přitom přímé prožitky dítěte.
Obsah projektu – zaměření činností:
• společná účast rodičů a dětí na programu mateřské školy a na společných akcích s rodiči
Rodiče si mohou přijít 1x týdně v dubnu v dopoledních hodinách na chvíli pohrát i s dítětem
do mateřské školy. Je to příležitost zvláště pro nezkušené, mladé rodiče, získat prvotní
zkušenosti, poradit se s učitelkami. Děti se seznámí s prostředím MŠ, s hračkami.
• Pro seznámení se s prostorem školní zahrady mohou rodiče využít společného pobytu dětí na
zahradě MŠ 1x týdně od měsíce května.
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Spolupráce s Dětským centrem Čtyřlístek. Zde dochází k setkání učitelky (vystřídají se
průběžně všechny učitelky), dítěte a jeho rodičů, k vyjasňování vzájemných představ o životě
dítěte v MŠ a také požadavků rodiny souvisejících s adaptací dítěte na prostředí MŠ. Součástí
programu centra jsou i odborné přednášky (dětská lékařka, zubařka, psycholog …)

Rodiče s dětmi se mohou připojit i k nadstandardním aktivitám MŠ:
NADSTANDARTNÍ AKTIVITY
Říjen
Drakiáda
Listopad
Pohádka
Prosinec
Vánoční zpívání
Leden, Únor
Maškarní ples pro děti, Zimní radovánky v mateřské škole
Březen
Velikonoční dílničky
Duben
Setkání s kouzelníkem
Květen, Červen
Už se spolu známe – společný výlet s rodiči, Dětské radovánky
Červnové setkání – informativní schůzka všech rodičů nově přijatých dětí. Zde jsou seznámeni
s provozem školy, školním řádem, organizací tříd, uspořádáním životosprávy dítěte, pedagogickými a
provozními zaměstnanci školy a Školním vzdělávacím programem. Pedagogický tým seznámí rodiče
s podstatou a hlavními principy programu MŠ. Rodiče mají možnost zapůjčení odborné literatury.
Po nástupu dítěte do MŠ je důležitá vzájemná informovanost mezi rodiči a učitelkami. Učitelky
zpracují na základě diagnostických metod individuální hodnocení dětí.
Zapojení dětí do činnosti v MŠ dle jejich individuálních zvláštností a znalostí průběhu jejich adaptace
na MŠ (4 období). Uzpůsobení režimu MŠ adaptaci dítěte (sourozenci společně, zvykání na stravu
v MŠ, …).
Učitelky i rodiče seznámit s probíhajícími obdobími u adaptace dítěte při vstupu do MŠ:
Adaptační období – dělení:
• období orientace (1. týden) – děti se učí zpracovávat množství podnětů a zkoumají je, méně
komunikují
• období sebeprosazování (2. týden) – navazování prvních kontaktů, napodobování dětí,
upoutání pozornosti, rychle se unaví, hledají ochranu u dospělých, když mají potíže
s ostatními dětmi
• období zvláštního opatření (3. týden) – zajímají se o aktivity ostatních dětí, pokoušejí se získat
oblibu u vlivných dětí (často je zahrnují dárky) a tak se snaží začlenit
• období všedních dnů (4. týden) – většina nových dětí si na školku zvykne, znají prostory, ví,
kam patří, spřátelily se s učitelkou, poznaly většinu dětí, je nastíněna zhruba jejich role ve
skupině, znají nastavená pravidla ve třídě.
Chování nových dětí samozřejmě souvisí i s reakcemi ostatních dětí a učitelek. Jednotlivá začleňovaní
období na sebe navazují.
Úroveň adaptace lze sledovat:
• na základě sebevědomí dítěte;
• v podřízenosti vůči autoritě;
• v rozvoji ukázněnosti;
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•
•
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ve vztazích k ostatním, potřebnosti kontaktů;
na celkové úrovni citového vývoje;
aktuální citové projevy (vyrovnanost – nevyrovnanost, impulzivita, spontánnost);
na emočním ladění, labilitě (např. plačtivost) či stabilitě;
v komunikaci dítěte.

Výsledek:
Ztotožnění se dítěte s novou situací, její akceptování, odloučení se na určitou dobu od rodičů a
blízkých, být aktivní i bez jejich opory, tzn. začlenit se do třídy a zařadit se mezi vrstevníky,
adaptovat se na život v mateřské škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z nového prostředí.
Zpětná vazba:
• formou dotazníků – zjišťujeme požadavky rodičů směrem k MŠ,
• rozhovory s rodiči,
• reakce dětí.
Nejdůležitější je, aby rodiče (znalostí nového prostředí) nabývali důvěru v MŠ a přenášeli jí na dítě.
Spolupráce mezi učitelkami a rodiči je důležitá hlavně v počátcích, ale měla by trvat po celou dobu
docházky dítěte do MŠ. Výstupem, výsledkem vzájemného seznámení je skloubení domácích
zvyklostí, s nimiž dítě přichází do MŠ s denním uspořádáním pobytu v MŠ.

14.1.1 Příklady interakčních her
Kde co je?
Děti sedí na koberci, rozdělíme je do dvojic, aby v každé byl vždy jeden nováček a jedno zkušené dítě.
Učitelka dětem vypráví příběh o králi, který slíbí dvěma dětem poklad (např. bonbon, obrázek), když
splní 3 úkoly: najít kuchyň a přinést lžíci, najít umývárnu a přinést kousek toaletního papíru, najít
v herně míč. Děti mohou dostat i kartičky s obrázkem předmětu, který mají hledat.
Já se přece tak nejmenuji
Vědomí svého já je úzce spjato s vlastním jménem. Dítěti často vadí, je-li osloveno jiným jménem,
nebo když si ho někdo s někým splete. Ne všechny děti dovedou v takovém případě dobře
zareagovat. Při následující hře v rolích a interakční hře takovou situaci záměrně vyprovokujeme. Děti
chodí křížem krážem v kruhu mezi sebou, zdraví se navzájem stisknutím ruky a oslovují se špatným
jménem. Příkladně Tomáš potřese rukou Martinovi a řekne mu: „Ahoj, Karle!“ Na to Martin
samozřejmě zareaguje: „Já nejsem Karel, já jsem Martin!“ Tomáš ho pak pozdraví správně: „Ahoj,
Martine!“ a jde k dalšímu dítěti.
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14.2 Projekt logopedie – „Hříčky se slovíčky“
Naše mateřská škola podala žádost s projektem „Logopedie hrou aneb hříčky se slovíčky“.
Smyslem projektu je předcházení vadám řeči v celé jejich šíři a to pro děti co nejvíce přitažlivou
formou her. Chceme rozvíjet obratnost mluvidel, smyslové vnímání, nácvik hospodaření s dechem,
rozvíjet fonematický sluch, komunikaci a slovní zásobu. Prostředkem k dosažení je individuální práce
s dětmi s vadami výslovnosti, spolupráce s rodiči v logopedickém kroužku, zapracování prevence
logopedie jako součásti ŠVP pro všechny děti z MŠ, vytvoření vhodného pracovního prostředí s
pomůckami - logokoutek, který mohou využívat všechny děti z MŠ.

CÍLE PROJEKTU A JEHO ZDŮVODNĚNÍ, ANALÝZA POTŘEB
Cílem našeho projektu je zvyšování kvality vzdělávání dětí na naší MŠ, u kterých se objevují vady, ale
také logopedická prevence, neboť nedostatky v užívání jazyka se projevují jak v řeči mluvené, tak v
porozumění řeči. Stoupá počet dětí, které mají s řečí různé problémy. Tyto děti potřebují naši pomoc
a podporu, aby se naučily dobře mluvit a měly vyrovnané šance se svými vrstevníky ve škole i mimo
ni. Proto chceme zařadit do běžného chodu MŠ logopedické chvilky, pracovat s dětmi s vadami řeči
skupinově i individuálně. Počítáme též s nadstandardní individuální logopedickou péčí pro děti s
většími problémy v oblasti komunikačních schopností. Projekt přispěje k realizaci , vytvoří lepší
podmínky pro naplnění průřezových témat a získání klíčových kompetencí.
K tomu, aby další náš cíl zlepšování pracovního prostředí pro zajištění logopedické prevence v
předškolním vzdělávání mohl být naplněn, je zapotřebí vytvořit prostorové podmínky, vybudovat
logokoutek v části knihovny v MŠ, současně doplnit pomůcky, metodický materiál a literaturu
doporučenou pro tuto činnost. Ve třídách a v logokoutku vznikne více motivující prostředí pro výuku,
v němž budou mít děti i učitelky neustále k dispozici vhodné pomůcky. V současné době MŠ nemá
dostatek pomůcek pro děti s vadami řeči.
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Dalším z důležitých cílů je získání rodičů pro spolupráci s vyhlídkou zamezení logopedických vad u
jejich dětí. S tím souvisí i rovné příležitosti při vzdělávání v mateřské škole spočívající v pomoci i
dětem ze sociálně slabých či nefunkčních rodin. Pro rodiče připravíme několik přednášek a seminářů
z oblasti logopedické prevence, na schůzkách s rodiči budeme nabízet poradenskou pomoc a
motivovat je k aktivnímu zapojení při logopedické prevenci.
Výhodou naší MŠ je, že máme v 84 % proškolené pedagogické pracovníky v oblasti logopedie.
Současně si uvědomujeme, že je důležité se v této oblasti dále vzdělávat a získávat nové informace,
což bude dalším z dílčích cílů. V projektu počítáme s návštěvou jiných organizací, kde se věnují
logopedii (ZŠ, MŠ logopedická, SPC) a předáním si svých zkušeností, s účastí na seminářích v oblasti
nápravy komunikačních schopností. Pak jistě daleko více budeme moci pomáhat dětem v nápravě
řečových vad.
VYMEZENÍ AKTIVIT, KTERÉ BUDE PROJEKT REALIZOVAT
Děti
-

Tvorba a realizace školních projektů na podporu rozvoje řeči, logopedie prolíná všemi
oblastmi výchovy;
- provedení depistáže odborníky – kontrola mluvidel, komunikačních schopností;
- pravidelná logopedická činnost s dětmi, logopedické chvilky, skupinová i individuální cvičení
ke kompenzaci řečové vady, konzultace, včetně „domácích“ cvičení;
- kroužek grafomotoriky navazující na logopedické a pohybové činnosti;
- nadstandardní péče o děti s vadami řeči při individuální práci s dětmi po pracovní době
pedagoga.
Pedagogové
-

-

-

Rodiče
-

-

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – i když máme 84% odbornost pedagogů, je nutné
se neustále vzdělávat a získávat nové zkušenosti a poznatky (kurzy, semináře,
samostudium…);
pořízení odborné literatury pro pedagogy zaměřené na logopedii a rozvoj řeči - využití k
samostudiu a zvýšení kompetencí pedagogů v oblasti rozvoje řeči a logopedie, zvýšení
motivace pro zavádění logopedické prevence ve třídách;
logopedická diagnostika a sestavení individuálního logopedického plánu;
poradenská činnost logopedky MŠ;
vytvoření pracovních listů: Hříčky se slovíčky - logopedie, grafomotorika;
návštěva pedagogů v ZŠ Staré Město, kam přechází děti do 1. třídy a kde pracuje i školní
logoped, návštěva ZŠ s logopedickou třídou Uherské Hradiště, MŠ s logopedickou třídou
Uherské Hradiště;
prezentace projektu na webových stránkách MŠ, mezi rodiči, v tisku.
Spolupráce s rodiči - osvěta formou seminářů pro rodiče, u jejichž dětí se projevují vady
správného vývoje řeči zajištěné proškolenými pedagogy a odborníky ze SPC pro děti s vadami
řeči:
prevence rizik školní neúspěšnosti v lednu 2014 (ve spolupráci se ZŠ);
vývoj řeči a jeho odchylky v červnu 2014 (speciální pedagog MŠ);
možnosti stimulace řečového vývoje v září 2014 (ve spolupráci se SPC);
motivující schůzky s rodiči;
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-

spolupráce při logopedickém procvičování s dětmi – přítomnost rodiče při práci logopedky s
dítětem. Na této úrovni se zapojí rodiče dětí při procvičování nových dovedností
prostřednictvím her a pracovních listů v domácím prostředí. Děti si budou nosit sešity, se
kterými budou pracovat s učitelkou v mateřské škole, následně domů. Vhodnou osvětou
budeme rodiče dětí motivovat.
Vybavení
Vytvoření prostoru pro klidnou a individuální práci s dětmi vyžadující individuální práci na správném
vývoji řeči (modernizace a vybavení prostoru části knihovny v prostorách naší mateřské školy) –
logokoutek;
nábytek do logokoutku, logopedické zrcadlo;
vybavení počítačovou technikou s výukovými programy zaměřenými na podporu rozvoje řeči;
kopírka pro pracovní listy a úkoly, omalovánky;
logopedické didaktické hry.

14.3 Projekt : „Mámo, táto přečti nám pohádku ve školce!“
Naše mateřská škola se zapojila do kampaně propagující pravidelné předčítání dětem, protože jsme si
vědomy, že jde o moudrý a přirozený kontakt s dítětem, kdy se prohlubují vzájemné vazby, rozšiřuje
se přirozenou cestou slovní zásoba, kniha učí samostatnému myšlení – logickému i kritickému, učí
děti hodnotám a rozlišování dobra i zla, rozvíjí představivost a fantazii, konečně rozvíjí i smysl pro
humor, zkrátka je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte. Apelujeme na rodiče:Čtěte
dětem také alespoň 20 minut každý den!
V mateřské škole pořádáme tzv. „malá“ a „velká“ čtení, kde dětem mohou předčítat známé osobnosti
z regionu, ale také rodiče či prarodiče. Zájemci se mohou hlásit u paní učitelek. Smyslem je šířit dál
myšlenku pravidelného čtení a prohlubovat spolupráci s rodiči.
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15 Evaluační systém
15.1 Pedagogická evaluace
Evaluační činnosti tvoří nedílnou a svým způsobem permanentně probíhající součást práce školy.
Propagovaná je v současnosti zejména vnitřní evaluace. Ta může probíhat na úrovni školy, či na
úrovni třídy. Podstatným cílem evaluace by mělo být přesně zjistit, čeho dítě skutečně dosahuje
v porovnání s plánovanými výsledky. To však předpokládá vytvořit standardy výkonu, jimiž lze úroveň
dosažení jednotlivých kompetencí hodnotit.
15.1.1 Ověření kvality třídních programů
Zdroje pro hodnocení:
• sebehodnocení zachycené v projevech dětí i dospělých;
• spontánní reakce dětí, postoje, chování, verbální projevy;
• analýza dětských prací, výsledky hry, výsledky pracovních a estetických činností;
• hodnocení a spokojenost rodičů.
15.1.2
•
•
•
•
•
•
•

Vyhodnocování funkčnosti našeho školního vzdělávacího programu:
vyhodnocení dosažení cílových kompetencí dítěte provádíme na pedagogických radách;
zpracování v hodnotící zprávě;
průběžné vyhodnocení tematických okruhů a projektů učitelkami;
vyhodnocení dat a informací pololetně ředitelkou na poradě (korekce) ;
závěrečné stanovení kvality vzdělávacího procesu v červnu a vyvození potřeb dalšího rozvoje;
zhodnocení výsledků hospodářské činnosti ředitelky zaměřené na všechny oblasti podpory
zdraví;
zpětná vazba učitelek ZŠ ukazuje, zda se nám daří naplňovat dílčí cíle vzdělání.
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16 Autoevaluace
Autoevaluace je proces průběžného vyhodnocování vzdělávacích činností, situací a podmínek
vzdělávání realizovaných uvnitř mateřské školy. Poznatky získané tímto průběžným vyhodnocováním
nám poskytují zpětnou vazbu o kvalitě naší práce a tudíž vede ke zlepšování vzdělávacího procesu
i podmínek, za kterých vzdělávání probíhá.
Užitečnost informací, které autoevaluace nese, spočívá v tom, že se učitelka dokáže neustále
přizpůsobovat potřebám dětí a vzdělávací situaci. Vybírá vhodné dílčí vzdělávací cíle, přístupy
a činnosti, případně je přehodnocuje. Rozhoduje o optimálních vzdělávacích postupech. Každodenní
vyhodnocování pedagogické činnosti pomáhá při celkovém hodnocení tematické části, příp.
podtématu, které provádíme vždy po jejich uzavření. Zjištění a závěry pak využijeme pro plánování
dalšího tématu. Na základě hodnocení se rozhodneme, co je potřeba změnit nebo pouze vylepšit.
V měsíci červenci bude zpracována shrnující evaluační zpráva, která by měla vyhodnotit celý proces
realizace školního vzdělávacího procesu, a vést k úpravám tohoto programu.

16.1 Evaluační činnosti
Předmětem autoevaluece je celý proces realizace ŠVP a všech jeho součástí. Především se
vyhodnocování týká porovnávání realizačních procesů se vzdělávacími cíli, které nacházejí výraz
v kompetencích dítěte na konci předškolního období a které si učitelka pro činnost s dětmi stanovila.
Navíc se cíle často vyjevují teprve v průběhu realizace, děti je zvládají v různé míře. Přes tuto
náročnost je nutné vzdělávací činnosti soustavně analyzovat a hodnotit, dostáváme tak informace
o tom, jak ji přizpůsobit potřebám jednotlivých dětí.
Neexistuje žádný univerzální autoevaluační nástroj. Výsledné sebehodnocení školy je vždy
mozaikovým obrazem, tj. výsledkem pohledů z mnoha úhlů, výsledkem užití mnoha nástrojů.
Zde uvádíme jejich seznam (výčet nemusí být úplný a není uzavřený):
Pozorování, evidence pozorovaných jevů (sběr dat).
Hodnocení a sebehodnocení dětí.
Dotazníky, ankety rodičům (průzkum).
Testy (vlastní, vnější) – srovnávací, ověřovací, dovednostní.
Hospitace.
Autoevaluace učitelů.
Vnější evaluace.
Rozbory dětských výtvorů, činností.
Rozbory vystoupeních pro rodiče.
Diskuse, porady, rozhovory.
Stanovování plánů a hodnocení jejich plnění (např. roční plán).
Pedagogická tvořivost (metodické materiály, projekty).
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
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Nabídka zájmové činnosti.
K doplnění vlastních zjištění využíváme při autoevaluaci nepřímé prostředky, např. vzájemné
rozhovory učitelek, společný rozbor situací, hodnocení rodičů i samotnými dětmi, zvukové záznamy
rozhovorů dětí, rozhovory dětí např. v kruhu komunity, výsledky výtvarných činností, videozáznamy
pořízené pro analýzu vzdělávacích situací.

16.2 Kritéria hodnocení MŠ
Autoevaluace neboli sebehodnocení školy je hodnotící proces, jehož hlavním cílem je dopad výsledků
tohoto procesu na další zkvalitňování práce školy. Kvalitní hodnocení je základem práce v jakémkoli
oboru, jen tehdy, dokážeme-li odpovědět na základní otázky:
• Co hodnotíme?
• Proč hodnotíme?
• Co se chceme dozvědět?
• Jak hodnocení ovlivní naši další činnost?

16.3 Oblasti, cíle a kritéria autoevaluace
Oblast
Koncepce školy
Podmínky předškolního vzdělávání

Průběh předškolního vzdělávání
Výsledky předškolního vzdělávání

Cíle a kritéria
Školní vzdělávací program
Úroveň řízení školy
Prostorové a materiální podmínky
Personální podmínky
Finanční a hmotné zdroje
Klima školy (vliv vzájemných vztahů školy, dětí, rodičů
a dalších osob na vzdělávání)
Učitelé – kvalita př. vzdělávání, naplňování ŠVP
Děti – stupeň zvládnutí klíčových kompetencí, výstupů
ŠVP
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17 Příloha č. 1 - Osnova hodnocení třídního vzdělávacího programu
(k 31. 1. a 31.5. školního roku), hodnocení bude součástí třídního vzdělávacího programu.
1. Složení třídy
• Celkový počet dětí
• Rozložení věkových skupin
• Poměr chlapců a dívek
• Průměrná docházka dětí

2. Výsledky vzdělávání
• Zjištění z pozorování
• Poznatky z hodnocení Ind. plánů, problémy
• Výsledky dětí odcházejících do ZŠ – úroveň zjištěná diagnostikou, návrhy na odklady ŠD,
vyšetření v PPP

3. Podmínky vzdělávání
4. Kvalita výchovně vzdělávacího procesu
•

Zkušenosti z hodnocení realizovaných TVP

5. Plnění cílů MŠ pro daný školní rok
6. Návrhy opatření, zlepšení ve třídě, ve škole
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18 Příloha č. 2 - Obsah třídních vzdělávacích programů
Třídní vzdělávací program je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu. Obsahuje informace
týkající se bezprostředně života konkrétní třídy.
Statistické údaje k 15.9.
• Počet dětí ve třídě – z toho dětí přijaté na zkrácenou docházku, z toho děti přijaté k
celodennímu pobytu, z toho integrované děti, z toho děvčat
• Věkové složení třídy : 3, 4, 5, 6 leté a starší děti
• Počet dětí zaměstnaných matek
Informace o třídě
• Jméno třídní učitelky, jméno provozních zaměstnanců, jméno asistenta nebo speciálního
pedagoga.
Provozní doba třídy a spojování tříd
Rituály třídy
• text třídní písně, zvyky spojené s oslavou narozenin, svátků, umístění fotografií dětí ve třídě,
podpisy smluv
Pravidla třídy a jednotlivých center aktivit
Plánování práce ve třídě: zpracování měsíčních projektů – vycházejí z ročního projektu školy a
realizované projekty se stávají součásti TVP na daný rok včetně hodnocení
Plán spolupráce s rodinou

19 Příloha č. 3 - Evaluace projektů – zpětná vazba třídních projektů –
znaky prožitkového učení
1. Spontaneita
• Úkoly projektu motivují děti, aby se samy pouštěly do činností
• Motivuji děti, aby byly aktivní?
2. Objevnost
Projekt navazuje na již známé poznatky
Úkoly vytváří prostor pro samostatné objevování dětmi
Úkoly i projekt se vztahují na bezprostřední okolí a zážitky dítěte
Integruji nové poznatky do starých, navazuji na ně? Připravila jsem činnosti tak, aby děti samy
objevovaly, řešily a
tím uspořádaly a uplatňovaly své dosavadní zkušenosti?
3. Komunikativnost
• Realizace projektu vytváří prostor pro komunikativnost
• Vytváří prostor pro spolupráci
• Vytvořila jsem dostatečný prostor pro komunikaci
4. Aktivita a tvořivost
• Dítě má možnost volby materiálu, pomůcek, úkolu
• Dítě má možnost experimentovat
• Promyslela jsem a připravila prostředí tak, aby se děti mohly rozhodovat mezi činnostmi,
měly možnost
• experimentovat, Měly dostatek materiálu a pomůcek?
5. Konkrétnost
• Projekt vychází z aktuálních situací
• Připravila jsem dostatek konkrétní činnosti, nepovídám příliš?
6. Celostnost („Dítě myslí rukama“)
• Projekt zapojil smyly
• Zapojovala jsem do činnosti smysly dětí?
7. Denní sebereflexe
• Co se děti dnes naučily?
• Čím jsem k tomu přispěla?

20 Příloha č. 4 – Plán evaluace
Plán evaluace
Třída:

Školní rok:

Co

Jak často

Výsledky
pedagogické
práce

2x ročně
(únor, červen)

Jakou formou
písemná zpráva
• na základě evaluace TVP (denního a po tématu)
• diagnostiky
kritérií pro podmínky vzdělávání daných v ŠVP

Netradiční
aktivity

po akci

fotodokumentace, web. stránky
poznámka k celku
Bylo dobře naplánováno?
• směřovaly nabízené činnosti k naplnění plánovaných
dílčích kompetencí,
• směřovaly nabízené činnosti k naplnění dílčích cílů,
• v příštím plánu myslet na….

Tematický celek po ukončení

odpovídalo zpracování tématu potřebám a zájmům dětí
• promítalo se téma do spontánních činností dětí
• do dětské komunikace
• do interiéru třídy – výtvory
• do rodin dětí
příští téma by mělo být o …

Podtéma

Ve třídě

průběžně;
po skončení

denně

označení kompetencí
byly nabízené činnosti přiměřené úrovni a zájmu dětí?
• samo se chtělo účastnit
• musela jsem k činnosti vybízet
• odmítlo…
• příště…
zhodnocení použité organizace
pomůcky
dostatečné
jaké

Diagnostika
dětí

v pravidelných
určených
intervalech

•
•
•

▪ málo(počet x chudá nabídka) ▪ zvolit jiné,

rozhovorem, pozorováním, anamnézou, analýzou
výsledků činností
zjišťujeme vědomosti a dovednosti
diagnostika rozumového vývoje, motoriky(jemná, hrubá,

•
•

latelarita, grafomotorika,artikulace), řečového vývoje
emociálně-sociální úroveň dětí
učitelky vypracovávají Záznamy o dítěti, vyhodnocení
podle kritérií do tabulek

u dětí nadaných, zdr. postižených, problémových, odkladových
vypracovává učitelka sp. pedagogickou diagnostiku (popřípadě
IVP ve spolupráci s rodiči a SPC či PPP)
•
•
•
•

učitelky vytvoří záznam pro každé dítě v září
během roku porovnávají záznamy, doplňují
vytvoření individ. vz. plánu dětem dle potřeby
věnovat pozornost dětem s odkladem ŠD, dětem z
odlišného sociokulturního prostředí

21 Příloha č. 5 – Hodnocení pedagogů
HODNOCENÍ PEDAGOGŮ
hospitace, kritéria hodnocení, průběžné sledování dokumentace, náplní
práce, DVPP, spolupráce s rodiči, sebehodnocení (co se mi podařilo, co
nikoliv, v čem mám rezervy)

odpovídá
ředitelka MŠ
autoevaluace- učitelky

Kritéria kvality práce učitelky
1.

vypracovaný TVP – při realizaci tvořivost, nové přístupy, formy

2.

sebevzdělávání

3.

samostatná činnost dětí v centrech 60% času ve třídě

4.

učitelka klade dětem otevřené otázky (Jaký?...Který?....Proč?...Jak?...)

5.

každé dítě má minimálně jednou denně volbu činnosti

6.

přístup k dětem, v případě potřeby dítěte, se dítě obrátí na učitelku s dotazem, o pomoc,
konzultaci, pomazlení, pro ocenění,…

7.

vede dokumentaci třídy

8.

odpovídá za organizaci akcí

9.

shánění, nákup, příprava pomůcek, materiálu

10.

tvorba ŠVP MŠ , systém přípravy na výchovně-vzdělávací činnosti

11.

získávání darů

12.

publikační činnost

13.

motivace a radost z práce

14.

přístup k rodičům i ostatním zaměstnancům

Kritéria kvality práce provozních pracovnic
1.

sledování kvality práce

2.

kritéria dle náplně práce

Plán zlepšení
CO

DOKDY

ODPOVÍDÁ

JAK

POZNÁMKA

22 Příloha č. 6 – Plán pedagogických porad
Stálé body programu:
- Kontrola závěrů minulé porady.
- Aktuální výchovně vzdělávací otázky.
- Kontrolní a hospitační činnost.
- Evaluační činnost
Srpen:
- Projednání a aktualizace ŠVP
- Příprava TVP na jednotlivých odděleních.
- Týdenní přípravy
- Příprava oddělení k začátku školního roku.
- Proškolení BOZP a PO.
- Příprava akcí
Listopad:
- Diagnostikování dětí.
- Příprava akcí
- Akce DVPP, přenášení poznatků, samostudium.
Leden:
- Hospodaření školy - doplnění učebních pomůcek a hraček – návrhy.
- Vybavení školní zahrady.
- Děti s odloženou školní docházkou, Zápis do ZŠ
- Pololetní hodnocení tříd
Duben:
- Příprava školních oslav, vystoupení dětí
- Ekologická výchova v naší MŠ.
- Příprava rozloučení se školáky.
Červen:
- Diskuze o nových podnětech z výchovné práce během školního roku.
- Náměty pro práci na další školní rok.
- Organizace prázdninového provozu, čerpání řádné dovolené.

Poznámky – doplnění ŠVP – změny

datum

poznámka

23 Příloha č. 7 – Vzdělávání dětí od 2 do 3 let
Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou let věku. Rámcové cíle a záměry vzdělávání,
obsažené v ŠVP, jsou vhodné i pro vzdělávání dětí od dvou do tří let. Je však nezbytné uvědomovat si
specifika, související s dosahovanou úrovní ve všech oblastech vývoje dítěte. V případě, že je dítě
mladší 3 let věku přijato rozhodnutím ředitelky mateřské školy k předškolnímu vzdělávání, stává se
dítětem mateřské školy se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími, právnická osoba
vykonávající činnost mateřské školy se pak při poskytování vzdělávání tomuto dítěti řídí školskými
právními předpisy.
MŠ zajišťuje optimální podmínky pro vzdělávání, a to i pro děti ve věku od 2 do 3 let, pokud se v
mateřské škole vzdělávají. Podmínky pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let jsou upraveny ve vyhlášce o
předškolním vzdělávání až v souvislosti s nárokem na přijetí dětí starších 2 let s účinností od 1. 9. 2020. S
účinností od 1. 9. 2020 stanoví novela vyhlášky o předškolním vzdělávání, že za každé ve třídě zařazené dítě
mladší tří let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě snižuje o 2 děti. Tímto postupem
lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6.

U nejmenších dětí se v jejich prvních dnech a týdnech docházení do mateřské školy staráme hlavně o
jejich adaptaci na nové prostředí a pomáháme jim navazovat první vztahy s vrstevníky. Děti
nezatěžujeme náročnými úkoly, ale dáváme jim čas na prohlédnutí třídy, herny, hraček, zahrady,
seznámení se s učitelkami a denním programem.
Postupně jsou děti, a to podle jejich individuálních možností, zapojovány do vzdělávacích činností,
které rozvíjí jejich fyzické, psychické a sociální schopnosti. Při zdokonalování fyzických schopností a
dovedností dětí dbáme na rozvíjení správného držení těla, automatizování již zvládnutých pohybů a
zpřesňování pohybů paží a nohou. Vše se snažíme dětem nabídnout nenásilně, formou her (např.:
BAHUTOVÁ, M., KOUBOVÁ, J.: Psychomotorika aneb prožitek z pohybu. Brno: MU, 1997). Děti se učí
uvolňovat ruku prostřednictvím volného čmárání prstovými barvami, štetcem, pastelkou. V dětech
pěstujeme smysl pro rytmus, učíme je tleskání, říkadlům a pracujeme s Orffovými hudebními nástroji.
S dětmi se učíme jednoduché hudebně pohybové hříčky.
Při vzdělávání dětí dále klademe důraz na podněcování aktivity dětí, rozvíjení jejich zvídavosti,
fantazie a soustředěnosti. Děti jsou povzbuzovány k samostatné činnosti i jednoduché hře. Děti se učí
pojmenovávat jednotlivé části lidského těla, předměty a činnosti každodenních potřeb, jídlo, správně
vyslovit své jméno, příjmení i jména dalších dětí a jsou nenásilnou formou seznamovány s přírodou
(zvířaty, přírodními materiály, zeleninou, ovocem apod.), ale i různými předměty, které používají lidé
v každodenním životě. Postupně se děti učí rozlišovat čtyři základní barvy a vlastnosti předmětů jako
např. krátký–dlouhý, teplý– studený.
Součástí vzdělávání dětí je také péče o jejich řeč. Dbáme na to, aby děti používaly víceslovná
pojmenování a jednoduché věty více než gesta. Děti nenásilnou formou učíme jednoduché verše,
nová slova a vedeme je k tomu, aby rozuměly slovům při sledování krátkých pohádek (např. loutkové
divadlo). Děti podporujeme v jejich citových vztazích k rodině, škole, pracovníkům školy, ostatním
dětem a přírodě. Rozvíjíme u dětí pocit osobní jistoty. U dětí prohlubujeme osvojování
nejjednodušších pravidel chování v kolektivu (ohleduplnost, poděkování). Vedeme děti k opatrnosti a
starostlivosti o sebe i druhé.

Nejmenší děti jsou vedeny k tomu, aby se samostatně najedly a napily, a zároveň u jídla dodržovaly
přiměřenou čistotu. Děti si postupně osvojují hygienické návyky v závislosti na režimu dne a podle
individuální potřeby a dostávají prostor pro samostatné oblékání. Děti zapojujeme také do pomoci
dospělým, např. prostírání, úklid herny, výzdoba. Ve vzdělávací práci s dětmi preferují pedagogické
pracovnice tyto formy a metody práce: – individuální, ve druhé řadě skupinovou a frontální práci s
dětmi, – prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi, – situační učení, – spontánní sociální
učení, – didakticky zacílené činnosti, – aktivity spontánní i řízené pedagogem.
Učitelky pracují z vlastního portfolia, které obsahuje HPH, základní říkadla, písně, básně, hry a
doporučení pro práci s dětmi od 2,5 let.

Metodika vzdělávání dětí od 2 do 3 let
Základní činností dítěte v předškolním věku a hlavně malých 2 – 3 letých dětí je hra a proto je v
mateřské škole vymezeno této činnosti nejvíce času. Ke hře je nejvíce využíváno ráno, kdy je ještě
nižší počet dětí a je možné se malým dětem věnovat individuálně až do příchodu celé třídy. Od
vstupu do třídy, až do svačiny, si mohou děti hrát v koutcích námětové hry, u stolečků víceméně
hrové činnosti řízené učitelkou, kdy jsou dětem zadávané drobné úkoly jako je např. vkládání hříbků
do mozaiky, navlékání korálků, třídění podle barev, velikosti, tvaru , trhání, mačkání apod.. Je nutné
zapojit a zaměstnat děti, které se straní ostatních a pomáhat jim začlenit se do kolektivu a společných
her. Zpočátku je vhodné vypustit i ranní cvičení a zaměstnání. Tento proces by měl trvat tak dlouho,
dokud nepřestanou všechny děti plakat (minimálně 1,5 až 2 měsíce). Postupně přidávat jednoduché,
zejména samoobslužné činnosti v šatně, na toaletě, v umývárně. Všechny ostatní činnosti postupně
rozšiřovat v HV, Vv, Tv, rozumové, jazykové výchově. Činnosti by měly být velmi krátké, proložené
říkadly, pohybem, písněmi, tanečky, aby udržely pozornost dětí. Při práci s dětmi používat co nejvíce
loutky a vhodné motivace zvířátky, hračkou.

Vzhledem k nízkému věku dětí od 2 do 3 let je spolupráce s jejich zákonnými zástupci naprosto
zásadní. Spoluúčast rodičů je potřebná pro celkově vstřícný a důvěryhodný vztah mezi zaměstnanci
školy, rodiči i dítětem. Možnost umístit dítě do mateřské školy napomáhá k souladu rodinného a
pracovního života jeho zákonných zástupců. Nicméně podstatné je pro dítě ve věku od 2 do 3 let
stále rodinné zázemí.
Spolupráce s ostatními organizacemi
Pro spolupráci s okolím, např. s odborníky ze školských poradenských zařízení, s organizacemi
poskytujícími doplňkové kulturní a vzdělávací aktivity apod. bude nominována učitelka, která se o
problematiku vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let bude více zajímat. Při absolvování vzdělávací akce
pak „přenese“ informace ostatním pedagogům, případně zajistí přísun potřebných informací do
školy, posoudí a vybere vhodnost doplňkových aktivit pro děti v rámci vzdělávání podle ŠVP atd.
Vzdělávání dětí mladších tří let může do mateřské školy přinést změny, nicméně se aktuálně nejedná
o zásadní změny, které by znemožňovaly vzdělávání v souladu s platnými právními předpisy.

