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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

Název školy: Základní škola a mateřská škola Kuchařovice, Okružní 297, příspěvková organizace 

Sídlo školy: Okružní 297, 669 02 Kuchařovice 

Zřizovatel: Obec Kuchařovice, 8. května 211, 669 02 Kuchařovice

Právní forma: Příspěvková organizace od 1. 1. 2003

IČO: 70989974

Email: ms@skolakucharovice.cz, podatelna: zs@skolakucharovice.cz

Telefon: 515228122, 727874767

Webové stránky: skolakucharovice.cz

Počet tříd: 2

Kapacita školy: 40 dětí 

Provozní doba: 6,00 – 16,00 hod.

Ředitel školy: Mgr. Alena Vavroušková (od 1. 8. 2018) 

2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Mateřská  škola  Kuchařovice  má  od  1.  1.  2003  právní  subjektivitu.  Zřizovatelem  je  Obec
Kuchařovice.  1.  9.  2018 byla sloučena se základní školou. Je jedinou mateřskou školou v obci.
Budova MŠ je umístěna v klidné části na okraji obce. Kapacita školy je 40 dětí. Děti jsou rozděleny
do dvou tříd. 1. třída - „Sluníčka“ – jsou zde děti ve věku 2 – 7 let. 2. třída – „Ježečci“ – děti ve
věku 2 – 7 let.  Hlavní dvoupodlažní budova je spojena propojovací chodbou s budovou školní
jídelny,  kde  je  umístěna  kuchyň  a  jídelna,  ve  které  se  stravují  žáci  ZŠ  a  v  rámci  vedlejší
hospodářské činnosti cizí strávníci. Provoz jídelny je upraven Řádem školní jídelny. Kapacita školní
jídelny je 180 jídel. 

Mateřská škola má velkou zahradu se školním hřištěm a nově vybudovanou zahradu v přírodním
stylu, její součástí jsou i hrací prostory pro děti od dvou let. Hřiště je situované na jihovýchod a je
přístupné z šatny dětí anebo bránou. Je zatravněné, jsou zde dlážděné chodníčky, pryžové hřiště,
pískoviště a různé herní prvky. Ve škole pracujeme s dětmi ve dvou třídách. Obě třídy pracují se
stejným školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání,  vycházejícím z RVP PV, s
motivačním názvem Dobré ráno, dobrý den. 
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3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

3.1 Věcné podmínky

MŠ Kuchařovice  má  samostatnou  dvoupodlažní  budovu  na  okraji  obce,  obklopenou  zahradou.
Každá  třída  má  své  sociální  zařízení  a  šatnu.  Odpočinek  je  v obou  třídách  řešen  rozkládáním
matrací. Hygienické zařízení a vybavení pro odpočinek dětí odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně
nezávadné a bezpečné. 

Vnitřní  prostory  mateřské  školy  jsou  vyhovující.  Ve  třídách  je  nábytek  vyhovující
antropometrickým  požadavkům  a  je  uspořádán  tak,  aby  umožňoval  dětem  samostatnou  volbu
hračky.  Hračky  a  pomůcky  jsou  dle  možností  doplňovány  a  obměňovány.  Dětské  práce  jsou
pravidelně vystavovány v šatnách dětí nebo na výstavkách a jsou přístupné dětem i rodičům. 

Každá třída má svoji výdejnu stravy, do které se jídlo rozváží ze školní kuchyně, do třídy Sluníček v
prvním patře pomocí kuchyňského výtahu. 

Na budovu MŠ bezprostředně navazuje zahrada s dětským hřištěm. Hřiště je přístupné buď ze šatny
dětí,  nebo uzamykatelnou bránou. Na zahradě jsou umístěny herní prvky, které umožňují dětem
rozmanité pohybové a další aktivity. 

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy jsou soustavně udržovány, splňují bezpečnostní
a hygienické normy dle platné legislativy týkající se čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení,
hluku, alergizujících či jedovatých látek a rostlin. 

Záměr: Dle možností a potřeb doplňovat a obměňovat hračky a pomůcky z přírodních materiálů.

3.2 Životospráva

 Dětem je  poskytována plnohodnotná,  vyvážená a  pestrá  strava  dle  příslušných norem a
předpisů. 

 Školní kuchyně denně vaří čerstvé jídlo, pitný režim je zajištěn bez omezení celý den i při
pobytu venku na školní zahradě. 

 Je zachována vhodná a pestrá skladba jídelníčku.  Jídelníček je  pravidelně vyvěšován na
nástěnce ve vstupních prostorách MŠ, a také na internetových stránkách školy. 

 Svačiny jsou denně obohacovány ovocem a zeleninou, různými druhy pečiva, které si děti
jednou týdně společně upečou, velkým výběrem pomazánek, mlékem a mléčnými výrobky. 

 Do jídelníčku jsou pravidelně zařazovány potraviny racionální výživy. 

 Mezi jednotlivými jídly je dodržován předepsaný časový odstup. 

 Děti nejsou do jídla nuceny, mají možnost si určit velikost porce. Naší snahou je, aby děti
jídlo alespoň ochutnaly. 

 V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje
organizaci činnosti dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. 
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 Po předchozí domluvě mají rodiče možnost přivádět nebo odvádět své děti dle svých potřeb.

 Děti jsou denně dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na aktuální stav počasí /mráz pod
10°C, silný vítr a déšť, náledí, inverze apod./ 

 Děti mají dostatek volného pohybu jak v prostorách školy, tak venku. 

 Doba odpočinku a  relaxace  vychází  z  věkových a  individuálních  potřeb  dětí.  Nespícím
dětem jsou po krátkém odpočinku nabídnuty klidové činnosti ve třídě. 

Záměr: Vést děti ke správnému stolování a ke zdravému životnímu stylu.

3.3 Psychosociální podmínky

 Snahou všech zaměstnanců je vytvářet dětem takové prostředí, aby se v mateřské škole cítily
spokojeně, jistě a bezpečně. 

 Při nástupu dětí do MŠ klademe velký důraz na adaptaci dítěte v novém prostředí a snažíme
se nově příchozím dětem vytvářet podmínky k citlivému začlenění do dětského kolektivu.
Adaptační proces je individuální, na základě ústní domluvy s rodičem. Spočívá především v
těchto bodech: 
   - přítomnost rodiče po určitou dobu ve třídě s dítětem 
   - postupné prodlužování délky pobytu v MŠ 

 Všechny děti v mateřské škole mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo
není zvýhodňován či  znevýhodňován. Osobní svoboda a volnost dětí  je respektována do
určitých mezí, vyplývajících ze školního řádu a pravidel společného soužití, které jsou ve
škole a jednotlivých třídách stanoveny. 

 Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná, a kterou
navozují  vzájemný  vztah  spolupráce  a  důvěry.  Postupně  se  snažíme  odstranit  nezdravé
soutěžení dětí. 

 V hodnocení dětí převažuje pozitivní hodnocení a pochvaly. 

 Vzdělávací  nabídka  odpovídá  mentalitě  předškolního  dítěte.  Podporujeme  zdravé
sebevědomí dítěte, učíme je pracovat samostatně i spolupracovat s ostatními dětmi. 

 Snažíme se děti vést k vzájemné toleranci, ohleduplnosti, zdvořilosti a k vzájemné pomoci. 

 Děti se podílí na vytváření jasných pravidel chování ve třídě. 

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

Záměr: Zařazovat více prosociální hry a činnosti a tím ovlivňovat kladné vztahy ve třídě.
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3.4 Organizace vzdělávání

Uspořádání dne – třída Ježečci 

Věkové složení 2 – 7 let

6:00 – 7:00 doba určená pro příchod dětí, třídy spojeny ve třídě Ježečků, volné hry 

7:00 – 9:30 volně spontánní zájmové aktivity, řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu 

a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle 

školního vzdělávacího programu, ranní kruh, individuální práce s předškoláky

8:30 – 8:50 dopolední svačina,

9:30 – 11:30  hygiena, příprava na pobyt venku a pobyt venku

11:30 – 12:00  oběd 

12:00 – 13:45  literární chvilka a odpolední odpočinek dětí

14:00 – 14:20  odpolední svačina

14:20 – 15:00  doba určená pro odchod dětí, volné hry a zájmové činnosti, v případě pěkného   

počasí mohou pobývat na zahradě mateřské školy. ¨

15:00 – 16.00       třídy spojeny ve třídě Ježečků

Uspořádání dne – třída Sluníčka 

Věkové složení 2 – 7 let 

6:00 – 7:00 scházení ve třídě Ježečků

7:00 – 9:30 přesun do své třídy,  volně spontánní zájmové aktivity, řízené činnosti a aktivity

zaměřené  na  výchovu a  vzdělávání  dětí,  na  jejich  citový,  rozumový a  tělesný

rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu, ranní kruh, individuální

práce s předškoláky

8:30 – 8:50 dopolední svačina

9.30 – 11.30         hygiena, pobyt venku

11:30 – 12:00 oběd 

12:00 – 13:45 literární chvilka, odpolední odpočinek

14:00 – 14:20      odpolední svačina

14:20 – 15:00 doba určená pro odchod dětí, volné hry a zájmové činnosti

15:00 – 16:00 třídy spojeny ve třídě Ježečků, doba určená pro odchod dětí, volné hry a zájmové

činnosti, v případě pěkného počasí mohou pobývat na zahradě mateřské školy. 
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 Prostředí  tříd  je  klidné  a  bezpečné,  učitelky  se  plně  věnují  vzdělávání  dětí.  S  dětmi
pracujeme jak individuálně, tak frontálně, nebo skupinovými činnostmi. Snažíme se činnosti
plánovat podle potřeb a zájmů dětí a organizovat je tak, aby děti byly podněcovány k vlastní
aktivitě a zapojovaly se do organizace činností. 

 Uplatňujeme metody prožitkového a kooperativního učení  a  to  především formou her  a
činnostmi, založenými na přímých zážitcích dítěte. S dětmi pracujeme jak individuálně, tak
ve skupinkách, nebo frontálními činnostmi. 

 Snažíme  se  zabezpečit  vhodné  materiální  podmínky  pro  realizaci  plánovaných  činností.
Vybavení  tříd  a  pomůcky  jsou  kvalitní,  v  dostatečném  množství  a  jsou  postupně
obměňovány a doplňovány pomůckami nejlépe z přírodního materiálu.

 Při  nástupu  dítěte  do  MŠ  uplatňujeme  individuální  adaptační  proces  na  základě  ústní
domluvy s rodičem. 

 Spojování tříd provádíme pouze výjimečně a vždy tak, aby nebyly překročeny stanovené
počty dětí ve třídě. 

Záměr: Vytvořit lepší podmínky pro osobní soukromí dětí (zřídit klidné koutky pro děti) 

3.5 Řízení mateřské školy

 Statuárním  orgánem  je  ředitelka  základní  školy  a  mateřské  školy,  která  řídí  všechny
pedagogické  i  nepedagogické  zaměstnance.  Provozem  mateřské  školy  je  pověřena
zástupkyně ředitelky pro MŠ, vedoucí školní jídelny je pověřena vedením provozu kuchyně.

 Ve škole je funkční informační systém. Informace jsou předávány formou týdenních plánů
posílaných  zaměstnancům  na  pracovní  e-maily,  zaměstnanci  se  pravidelně  scházejí  na
pedagogických  a  provozních  poradách,  při  předávání  dětí  spolu  hovoří,  předávají  si
poznatky průběžně. Rodiče jsou informováni při předávání dětí v šatnách, na nástěnkách, na
internetu, na rodičovských schůzkách, mohou si domluvit schůzky se zástupkyní ředitelky či
s učitelkami.

 Učitelky spolu úzce spolupracují. Na dobré úrovni je i spolupráce s rodiči. 

 Školní vzdělávací program vypracovávají zaměstnanci MŠ. 

 Kontrolní a evaluační systém zahrnuje všechny stránky chodu MŠ.

 Mateřská škola spolupracuje s:
- Zřizovatelem.  Tato  spolupráce  je  na  velmi  dobré  úrovni,  naší  společnou  snahou  je

zkvalitnění prostředí mateřské školy.
- Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Znojmě.
- Gymnáziem a střední odbornou školou pedagogickou ve Znojmě – studentkám školy

umožňuje mateřská škola vykonávat v mateřské škole pedagogickou praxi. 
- Základní školou Kuchařovice.
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 Před začátkem nového školního roku se vždy jasně a  srozumitelně vymezí  povinnosti  a
úkoly všech zaměstnanců. Písemný záznam je součástí zápisu z pedagogické konference. 

Záměr: vyhodnocovat práci všech zaměstnanců a pozitivně zaměstnance motivovat 

3.6 Personální zabezpeční MŠ

 Ve dvou třídách pracují 4 plně kvalifikované učitelky. 

 Nepedagogické pracovnice na MŠ jsou školní asistent, školnice a kuchařky.

 Pedagogové se průběžně vzdělávají, využívají nabídek vzdělávacích institucí a zúčastňují se
odborných seminářů k zvýšení kvality výchovně vzdělávacího procesu. 

 Rozvrh pracovní doby učitelů je organizován tak,  aby byla vždy a při  všech činnostech
zajištěna optimální pedagogická péče o děti. 

 Všichni zaměstnanci se chovají, jednají a pracují profesionálně. 

 Pro  zajištění  specializovaných  služeb,  ke  kterým není  předškolní  pedagog  kompetentní,
spolupracuje MŠ s příslušnými odborníky, a to se Speciálním centrem pro poruchy řeči ve
Znojmě, jehož pracovnice provádí jedenkrát ročně logopedickou depistáž, s Pedagogicko-
psychologickou poradnou ve Znojmě při posuzování školní zralosti. 

Záměr: zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků

3.7 Spoluúčast rodičů

 Při spolupráci s rodiči se snažíme o vstřícné a otevřené vztahy. Snažíme se porozumět a
vyhovět  konkrétním potřebám jednotlivých rodin.  Se svěřenými důvěrnými informacemi
zacházíme maximálně diskrétně, chráníme soukromí rodiny. 

 Rodiče se podle svého zájmu mohou účastnit různých nabízených programů. 

 Informace o životě dětí  v MŠ získávají  rodiče buď prostřednictvím nástěnek, webových
stránek, nebo individuálním rozhovorem. 

 Práce svých dětí mohou rodiče sledovat na nástěnkách a výstavkách, mohou nahlížet do
portfolia dítěte. S učitelkou si mohou domluvit individuální konzultační rozhovor. 

Záměr: více aktivně zapojovat rodiče do společných akcí MŠ.

3.8 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 Při  vzdělávání  dítěte  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  vycházíme  z  jeho
individuálních potřeb a možností, s pomocí podpůrných opatření. 

 Stanovujeme podpůrná opatření prvního stupně podpory a zpracováváme „plán pedagogické
podpory“, který vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy. 
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 Od druhého stupně podpory  jsou  podpůrná  opatření  stanovována  ŠPZ po projednání  se
školou a  zákonným zástupcem dítěte.  Škola  zpracuje  „individuální  vzdělávací  plán“,  na
základě doporučení ŠPZ. Podkladem je rovněž školní vzdělávací program mateřské školy. 

Záměr: zvyšovat  odbornou  kvalifikaci  pedagogů  v  oblasti  práce  s  dětmi  se  speciálními
vzdělávacími potřebami. 

3.9 Podmínky pro vzdělávání nadaných dětí

V případě vzdělávání dětí mimořádně nadaných přizpůsobujeme obsah a podmínky vzdělávacího
programu mimořádným schopnostem těchto dětí podle jejich zájmu či nadání. 

3.10 Vzdělávání dětí mladších tří let

 Děti ve věku 2 – 3 let jsou zařazeny do obou tříd, kde jsou adekvátně sníženy počty dětí.

 Třídu postupně vybavujeme bezpečnými a podnětnými hračkami a pomůckami vhodných
pro dvouleté děti.

 Hračky a pomůcky jsou vhodně uloženy tak, aby byla zajištěna bezpečnost dětí (bezpečnost
ohrožující předměty jsou vždy uloženy mimo dosah dětí). 

 Prostředí poskytuje dostatečný prostor pro volný pohyb dětí a hru. 

 Denní  uspořádání  je  zajištěno  tak,  aby  bylo  pravidelné,  byl  dostatek  času  na  realizaci
činností a je zajištěn dostatečný čas na odpočinek dle individuálních potřeb dětí. 

 Adaptační proces je individuální, na základě ústní domluvy s rodičem. Spočívá především
v těchto bodech: 

- přítomnost rodiče po určitou dobu ve třídě s dítětem 
- postupné prodlužování délky pobytu v MŠ 

 Učitelka je k dětem laskavá, ale důsledná, dítě přijímá pozitivně. 

 Snažíme  se  udržovat  pozitivní  vztahy,  které  vedou  k  oboustranné  důvěře  a  spolupráci
s rodinou. 

Záměr: zvelebování zázemí pro dětí.
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4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Mateřská škola má dvě třídy,  vzdělávají  se v nich děti  od 2 do 6 let  a děti  s odkladem školní
docházky. 1. třída – „Sluníčka“, se nachází v prvním poschodí MŠ. Je věkově smíšená a může být
naplněna do počtu 20 dětí. 2. třída – „Ježečci“, se nachází v přízemí budovy. Vzdělávají se zde dětí
ve věku od 2 do 6 let a je smíšená. Může být naplněna do počtu 20 dětí. 

Každá třída si zpracovává svůj Třídní vzdělávací program. Při jeho tvorbě učitelky vycházejí z cílů
Školního vzdělávacího programu, ze znalosti podmínek třídy a kolektivu dětí. Uplatňujeme metody
prožitkového  a  kooperativního  učení  a  to  především  formou  her  a  činnostmi,  založenými
na přímých zážitcích dítěte. 

Zápis do mateřské školy probíhá v dohodě se zřizovatelem v první polovině května. O zápisu jsou
zákonní  zástupci  informováni  na  webových  stránkách  školy,  prostřednictvím  letáčků,  místním
rozhlasem a písemně v Kuchařovickém zpravodaji. 

Rodiče se dostaví k zápisu v daném termínu, vyplní přihlášku, předloží zákonné očkování dítěte.
Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na veřejném místě v mateřské škole a na webových
stránkách školy pod čísly žádostí. 

O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy. Při přijímacím řízení postupuje ředitel školy podle kritérií,
která jsou každoročně vydávána ředitelkou MŠ a zveřejněna vždy před zápisem k předškolnímu
vzdělávání, a to v listinné podobě (nástěnka MŠ), nebo elektronické podobě (webové stránky MŠ). 
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5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

Malé dítě se učí skrze nápodobu, skrze různorodé smyslové zkušenosti a skrze pohyb. Přirozeností
dětí  je  objevovat  své životní  a sociální  prostředí,  které  by mělo nabídnout  hranice,  strukturu a
ochranu, ale zároveň i příležitost setkat se s výzvami a přiměřeným rizikem. Umělecké činnosti jako
vyprávění, hudba, malování, rytmické hry nebo modelování pěstují zdravý rozvoj představivosti a
tvořivosti.  Smysluplné  praktické  činnosti  jako  vaření,  pečení,  zahradničení,  řemeslo  a  péče  o
domácnost poskytují příležitosti k rozvoji postupně se rodících lidských schopností. Předvídatelný
rytmus dne, týdne a roku poskytuje bezpečí,  dává pochopit  vzájemné souvztažnosti  a celistvost
života. 

Dítětem iniciovaná a řízená hra (volná hra), ke které mají děti dostatek jednoduchého materiálu, je
považována za nejdůležitější „program“ či aktivitu malých dětí. Volná hra je doslova prací malého
dítěte a umožňuje mu zažívat a pochopit svět a život. 

Cílem naší  mateřské školy je naplnit  děti  potřebným pocitem bezpečí a  jistoty.  Vytvořit  takové
prostředí, kde se budou děti cítit přijímány, rodiče budou s důvěrou předávat své děti pedagogům,
kteří budou vyrovnaní a naplnění vnitřním klidem. 
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6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH

6.1 Integrované bloky

Jsou voleny v souladu s koloběhem roku a propojeny měsíčními slavnostmi. Jednotlivé bloky jsou
závazné pro všechny třídy mateřské školy. Učivo bloků je zpracováváno vždy pro celou věkovou
skupinu dětí, každý blok obsahuje všechny vzdělávací oblasti. Pedagog volí vzdělávací nabídku tak,
aby  byla  pestrá  a  umožňovala  dětem  získávat  potřebné  dovednosti,  užitečné  poznatky
a podporovala vytváření samostatných postojů. 

6.2 Vzdělávací oblasti a jejich členění

Dítě a jeho tělo (oblast biologická) 
V  této  oblasti  rozvíjíme  pohybové,  manipulační  a  sebeobslužné  dovednosti.  Podporujeme
fyzickou pohodu a tělesnou zdatnost dětí. 

Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) 
Povzbuzujeme děti k poznávání a učení. Podporujeme duševní pohodu, psychickou zdatnost
a odolnost dětí, rozvoj intelektu, citu i vůle. 

Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) 
Zaměřujeme  se  na  posílení  vzájemné  komunikace  a  utváření  vztahů  k  jiným  dětem  či
dospělým. 

Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní) 
Vedeme děti  k  osvojení  potřebných dovedností,  návyků a  pravidel,  které  usnadňují  soužití
ve společenství ostatních lidí. Seznamujeme děti se světem kultury a umění. 

Dítě a svět (oblast environmentální) 
Obohacujeme a rozvíjíme elementární povědomí dětí o okolním světě a jeho dění. Vytváříme
základy pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. 

Metody vzdělávání v naší MŠ: 

 Prožitkové a kooperativní učení hrou, založené na přímých zážitcích dítěte.

 Spontánní sociální učení, které je založeno na principu přirozené nápodoby.

 Metoda rytmu a opakování. 
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13

KLÍČOVÉ KOMPETENCE

1. Kompetence k učení

2. Kompetence k řešení problému

3. Kompetence komunikativní

4. Kompetence sociální a personální

5. Kompetence činnostní a občanské

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI

1. Dítě a tělo

2. Dítě a jeho psychika

3. Dítě a ten druhý

4. Dítě a společnost

5. Dítě a svět

Období slunceObdobí probouzeníObdobí světelObdobí dozrávání

Květen, Červen

Den matek

Svatojánská slavnost

Pasování na školáky

Únor, Březen,

Duben

Vynášení Moreny

Masopustní veselice

Velikonoce

Prosinec, Leden

Martinská slavnost

Adventní spirála

Vánoce

Září, Říjen, Listopad

Svatováclavská slavnost

Michaelská slavnost

Jablíčková slavnost

Dýňová slavnost



6.3 Období dozrávání

Záměr: Seznámit  děti  s  prostředím MŠ, s  rytmem dne a  týdne.  Adaptovat  a  vytvářet  sociální
vztahy. Rozvíjet smyslové vnímání a poznatky o podzimní přírodě. 

Podtéma: Svatováclavská slavnost 
Michaelská slavnost 
Jablíčková slavnost
Dýňová slavnost

Charakteristika období:
- Uvědomění si významu podzimu jako období sklizně úrody.
- Svatováclavská slavnost a počátek procesu odumírání života v přírodě.
- Sv. Michael jako symbol boje s těmito silami.
- Skřítci jako symbol životní síly přírody stahující se do nitra Země. 

Činnosti s dětmi: Tvoření s přírodninami
Práce na zahradě

 Zpracovávání ovoce a zeleniny
 Výroba a pouštění draků

Malování, kreslení

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 

1. Dítě a jeho tělo
- vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
- ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
- zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky

(starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své
osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)

- zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě,
udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)

2. Dítě a jeho psychika

Jazyk a řeč 
- pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
- učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 
- vědomě  využívat  všechny  smysly,  záměrně  pozorovat,  postřehovat,  všímat  si  (nového,

změněného, chybějícího)
- záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
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- poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
- vnímat, že je zajímavé dozvědět se nové věci, využívat zkušenosti k učení
- postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

Sebepojetí, city, vůle 
- odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory
- vyjadřovat  souhlas  i  nesouhlas,  říci  „ne“  v  situacích,  které  to  vyžadují  (v  ohrožujících,

nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných
činnostech apod.

- respektovat  předem  vyjasněná  a  pochopená  pravidla,  přijímat  vyjasněné  a  zdůvodněné
povinnosti 

- být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem

3. Dítě a ten druhý
- navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním

vhodným způsobem, respektovat ho
- spolupracovat s ostatními

4. Dítě a společnost
- začlenit  se do třídy a zařadit  se mezi své vrstevníky,  respektovat jejich rozdílné vlastnosti,

schopnosti a dovednosti
- utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v

souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy
chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti)

- zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s
penězi apod.

- zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných
dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a
vyrábět z různých materiálů, z přírodnin aj.

5. Dítě a svět
- orientovat  se  bezpečně  ve  známém prostředí  i  v  životě  tohoto  prostředí  (doma,  v  budově

mateřské školy, v blízkém okolí)
- pomáhat  pečovat  o  okolní  životní  prostředí  (dbát  o  pořádek  a  čistotu,  nakládat  vhodným

způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí,
živé tvory apod. 

Naplňováním  výše  uvedených  očekávaných  výstupů  podporujeme  u  dětí  rozvoj  těchto
KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ:

kompetence k učení 
- má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho

rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
- učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění
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sociální a personální kompetence
- uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
- napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
- projevuje  dětským způsobem citlivost  a  ohleduplnost  k  druhým,  pomoc  slabším,  rozpozná

nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

komunikativní kompetence
- průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
- domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu a funkci

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

problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
- nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

činnostní a občanské kompetence
- spoluvytváří  pravidla  společenského soužití  mezi  vrstevníky,  rozumí  jejich  smyslu  a  chápe

potřebu je zachovávat
- chápe,  že  se  může  o  tom,  co  udělá,  rozhodovat  svobodně,  ale  že  za  svá  rozhodnutí  také

odpovídá
- ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že

je může ovlivnit 

6.4 Období světel

Záměr: Vnímat a pochopit procesy se změnami probíhajícími nejen v přírodě. Vnímat vzájemnou
sounáležitost  ve vztahu ke kulturním kořenům a tradicím a také vnímat a cítit teplo v lidských
vztazích. 

Podtéma: Martinská slavnost
Adventní spirála 
Vánoce 

Charakteristika období: 
- Prožitek zkracujícího se dne prostřednictvím tradičních lidských činností uprostřed

kruhu blízkých lidí, prožitek vzájemnosti. 
- Svatý Martin jako symbol lidského soucítění, vzájemné pomoci a úcty.
- Prožitek nálady adventního času s jeho aspekty. 
- Vánoce jako symbol příchodu nového života po období odumření.
- Doznívání zážitků vánoc. 
- Nový rok jako symbol optimismu a nové perspektivy.
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- Prožitek  vrcholného  období  zimy  v  jeho  tradičním  pojetí  jako  období  začátku
pronikání životních sil z nitra Země na povrch. 

- Masopust jako symbol živelnosti, opaku adventního období – cesta sebevyjádření,
seberealizace. 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 

1. Dítě a jeho tělo
- zvládnout  základní  pohybové dovednosti  a  prostorovou orientaci,  běžné způsoby pohybu v

různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve
skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)

- ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s
drobnými pomůckami,  s  nástroji,  náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným
materiálem,  např.  s  tužkami,  barvami,  nůžkami,  papírem,  modelovací  hmotou,  zacházet  s
jednoduchými hudebními nástroji apod.) 

- zacházet  s  běžnými  předměty  denní  potřeby,  hračkami,  pomůckami,  drobnými  nástroji,
sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními
nástroji, běžnými pracovními pomůckami 

2. Dítě a jeho psychika

Jazyk a řeč 
- vést  rozhovor  (naslouchat  druhým,  vyčkat  až  druhý  dokončí  myšlenku,  sledovat  řečníka  i

obsah, ptát se)
- učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí) domluvit se slovy

i gesty, improvizovat
- projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat

telefon

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 
- naučit se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovat a vybavit
- řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“
- nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným

Sebepojetí, city, vůle 
- ve  známých  a  opakujících  se  situacích  a  v  situacích,  kterým rozumí,  ovládat  svoje  city  a

přizpůsobovat jim své chování
- uvědomovat si své možnosti a limity (své silné i slabé stránky)
- přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje

osobní pokroky
- prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat

své afektivní chování (odložit  splnění svých osobních přání, zklidnit  se, tlumit vztek, zlost,
agresivitu apod.)
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- zachytit  a  vyjádřit  své  prožitky  (slovně,  výtvarně,  pomocí  hudby,  hudebně  pohybovou  či
dramatickou improvizací apod.)

3. Dítě a ten druhý
- porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
- odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
- uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je
- chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak

se  chová,  něco  jiného  umí  či  neumí  apod.),  že  osobní,  resp.  Osobnostní  odlišnosti  jsou
přirozené

- respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s
jiným dítětem apod.

- vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k
slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc
apod.)

- bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.

4. Dítě a společnost
- pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle

které je třeba se chovat
- adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho

běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi,
podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat
autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody

- chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou
k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí

- dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově
- uvědomovat  si,  že  ne  všichni  lidé  respektují  pravidla  chování,  že  se  mohou  chovat

neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat společensky
nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), chránit se
před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi,
kteří se takto chovají)

5. Dítě a svět
- zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se

doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na
ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.)

- osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné
a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi

Naplňováním  výše  uvedených  očekávaných  výstupů  podporujeme  u  dětí  rozvoj  těchto
KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ: 

kompetence k učení 
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- odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom

jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

sociální a personální kompetence 
- dokáže  se  ve  skupině  prosadit,  ale  i  podřídit,  při  společných  činnostech  se  domlouvá  a

spolupracuje;  v  běžných  situacích  uplatňuje  základní  společenské  návyky  a  pravidla
společenského  styku;  je  schopné  respektovat  druhé,  vyjednávat,  přijímat  a  uzavírat
kompromisy

- spolupodílí  se  na  společných  rozhodnutích;  přijímá  vyjasněné  a  zdůvodněné  povinnosti;
dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim

komunikativní kompetence 
- dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými,

výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 
- komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být

komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

kompetence k řešení problémů 
- chápe, že vyhýbat se řešení problému nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je

naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitu a iniciativou může situaci ovlivnit
- řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší,

experimentuje;  spontánně vymýšlí  nová řešení  problémů a  situací;  hledá  různé  možnosti  a
varianty  (má  vlastní,  originální  nápady);  využívá  při  tom dosavadní  zkušenosti,  fantazii  a
představivost

činnostní a občanské kompetence 
- má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a

normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat
- zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění
- chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a

že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
- uč se svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat 

6.5 Období probouzení

Záměr: rozvíjet elementární poznatky o jarní přírodě, vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti s
živou a neživou přírodou. 

Podtéma: Vynášení Morény 
Semínková slavnost 
Velikonoce 
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Charakteristika období: 
- Zahájení prací na zahradě jako prostředek poznávání a pozorování probouzející se

přírody.
- Tradiční dětské hry a činnosti jako symbol radosti, činorodosti a nových sil.
- Pomocí rytmizace opakování vnitřního řádu v období všeobecného vnějšího pohybu

a změn v přírodě.
- Vejce jako symbol nového života.
- Proutí jako symbol proudící životní síly.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže)

1. Dítě a jeho tělo
- zachovávat správné držení těla
- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat

tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
- pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí

o těle a jeho vývoji (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané
ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem

- mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy

2. Dítě a jeho psychika

Jazyk a řeč 
- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
- porozumět  slyšenému  (zachytit  hlavní  myšlenku  příběhu,  sledovat  děj  a  zopakovat  jej

ve správných větách)
- formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
- naučit  se  zpaměti  krátké  texty  (reprodukovat  říkanky,  písničky,  pohádky,  zvládnout

jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
- popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
- chápat slovní vtip a humor
- utvořit jednoduchý rým

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 
- přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit
- zaměřovat  se  na  to,  co  je  z  poznávacího  hlediska  důležité  (odhalovat  podstatné  znaky,

vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobou a rozdíl, charakteristické rysy předmětů
či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)

- chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za pod, nad, u, vedle, mezi
apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima,
rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
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- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných,
hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim

Sebepojetí, city, vůle 
- uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je
- rozhodovat o svých činnostech
- prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
- vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
- uvědomovat  si  příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění,  radost,  spokojenost

i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí
- těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním 

3. Dítě a ten druhý
- přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství
- uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj

nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt
dohodou

- dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské
škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla

4. Dítě a společnost
- chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
- vyjadřovat  se  prostřednictvím hudebních  a  hudebně  pohybových  činností,  zvládat  základní

hudební  dovednosti  vokální  i  instrumentální  (zazpívat  píseň,  zacházet  s  jednoduchými
hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)

5. Dítě a svět
- vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý –

jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur,
různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.

- všímat si změn a dění v nejbližším okolí
- porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje

a proměňuje)  a  že  s  těmito  změnami  je  třeba  v  životě  počítat,  přizpůsobovat  se  běžně
proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole

- mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat
si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní
prostředí  -  rozlišovat aktivity,  které  mohou zdraví  okolního prostředí podporovat  a které  je
mohou poškozovat, všímat si nepořádku a škod, upozornit na ně

Naplňováním  výše  uvedených  očekávaných  výstupů  podporujeme  u  dětí  rozvoj  těchto
KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ:

kompetence k učení 
- klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje
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- chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí
- poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

sociální a personální kompetence 
- je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem
- chová se při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; nevhodné chování

i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout

komunikativní kompetence 
- ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořený základní

elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku
- ovládá  řeč,  hovoří  ve  vhodně  formulovaných  větách,  samostatně  vyjadřuje  své  myšlenky,

sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

kompetence k řešení problémů 
- řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě

nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
- užívá  při  řešení  myšlenkových  i  praktických  problémů  logických,  matematických

i empirických postupů
- pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích

činnostní a občanské kompetence 
- dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
- má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně,

váží si práce i úsilí druhých. 

6.6 Období slunce

Záměr: Rozvíjet mezilidské vztahy s důrazem na rodinu, uvědomovat si pocit bezpečí v rodinném
kruhu. Rozvíjet všechny smysly. Poznávat a prožívat kulturní a náboženské tradice. 

Podtéma: 
 Den matek 
 Svatojánská slavnost 

 Pasování na školáky 

Charakteristika období: 
- Navázání  na  předchozí  období  prožitím vztahu k nejbližší  osobě (svátek matek),

starosti o ni, pocitu péče o ni, poděkování.
- Prostřednictvím sběru léčivých bylin a péče o zahradu prožitek síly nastávajícího léta

v jeho plnosti.
- Svatý Jan jako obraz zralosti a obratu – kvalitativní změny v přírodě i v nitru člověka

(nejen já, ale i druzí).
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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 

1. Dítě a jeho tělo
- koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
- rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a

jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
- mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě

potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.) 

2. Dítě a jeho psychika

Jazyk a řeč 
- vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity,  mínění  a úsudky ve vhodně

zformulovaných větách
- sledovat a vyprávět příběh, pohádku
- sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
- poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma
- rozlišovat  některé  obrazné  symboly  (piktogramy,  orientační  a  dopravní  značky,  označení

nebezpečí apod.) a porozumět významu i jejich komunikativní funkci
- sledovat očima zleva doprava
- poznat některá písmena a číslice, popř. slova
- poznat napsané své jméno

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 
- chápat  základní  číselné  a  matematické pojmy,  elementární  matematické  souvislosti  a  podle

potřeby  je  prakticky  využívat  (porovnávat,  uspořádávat  a  třídit  soubory  předmětů  podle
určitého pravidla,  orientovat  se  v elementárním počtu cca  do šesti,  chápat  číselnou řadu v
rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první poslední apod.)

Sebepojetí, city, vůle 
- zorganizovat hru

3. Dítě a ten druhý
- 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)

4. Dítě a společnost
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- uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi
(zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, až když druhý
domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)

- porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých
- vyjednávat  s  dětmi  i  dospělými  ve  svém  okolí,  domluvit  se  na  společném  řešení

(v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí)
- vnímat  umělecké  a  kulturní  podněty,  pozorně  poslouchat,  sledovat  se  zájmem  literární,

dramatické  či  hudební  představení  a  hodnotit  svoje  zážitky  (říci,  co  bylo  zajímavé,  co  je
zaujalo)

5. Dítě a svět
- uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak

se  prakticky  chránit  (vědět,  jak  se  nebezpečí  vyhnout,  kam  se  v  případě  potřeby  obrátit
o pomoc)

- mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i  technickém prostředí
i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte

Naplňováním  výše  uvedených  očekávaných  výstupů  podporujeme  u  dětí  rozvoj  těchto
KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ:

kompetence k učení 
- uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení
- učí  se  nejen  spontánně,  ale  i  vědomě,  vyvine  úsilí,  soustředí  se  na  činnost  a  záměrně  si

zapamatuje;  při  zadané  práci  dokončí,  co  započalo;  dovede  postupovat  podle  instrukcí  a
pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

sociální a personální kompetence 
- samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
- chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a

že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodu
- dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

komunikativní kompetence 
- dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžné setkává (knížky,

encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
-  ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

kompetence k řešení problémů 
- zpřesňuje si  početní představy,  užívá číselných a matematických pojmů,  vnímá elementární

matematické souvislosti
- rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi

nimi volit

činnostní a občanské kompetence 
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- odhaduje  riziko  svých  nápadů.  Jde  za  svým  záměrem,  ale  také  dokáže  měnit  cesty
a přizpůsobovat se daným okolnostem

- uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé
mají stejnou hodnotu

- dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i  druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé
a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 

7 EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY A HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

Dílčí cíle z RVP pro předškolní vzdělávání slouží jako kritéria pro hodnocení, zda děti dostávají
vše, co potřebují. 

Vycházíme z těchto výstupů:

 pozorování dětí, jejich vývoj 

 rozhovory s rodiči 

 pedagogické porady (zápis je v sešitu „pedagogických porad“ – 3x ročně)  

 autoevaluace – dotazník pro pedagogy – 1x ročně 

Předmětem hodnocení činnosti naší mateřské školy jsou především tyto oblasti:

1. Jak jsou naplňovány potřeby našich dětí? 
Potřeba  náležitého  přísunu  podnětů  zvenčí,  smysluplného  světa,  potřeba  životní  jistoty,  vlastní
společenské hodnoty a potřeba otevřené budoucnosti.

2. Jak jsou naplňovány cíle výchovně vzdělávacího působení v naší MŠ? 
Vytváření bezpečného a láskyplného prostoru plného podnětů pro rozvoj tvořivosti  dětí  a jejich
trvalé  radosti  ze  života,  poskytování  vhodných  vzorů  k  napodobování,  podpora  rozvoje  tvůrčí
fantazie prostřednictvím  volné  hry,  rozvíjení  schopnosti  soucitu,  spolupráce,  sdílení  a  sociální
sounáležitosti  a  rozvíjení  sebevědomí,  sebedůvěry,  sebeúcty,  kladného  sebehodnocení  dětí,
sledování rozvoj a vzdělávacích pokroků jednotlivých dětí.

3. Jaká je kvalita sociálních vztahů v prostředí naší MŠ? 
Spolupráce s rodiči, komunikace mezi pracovníky, rozložení a naplňování kompetencí jednotlivých
pracovníků,  komunikace  s  veřejností,  komunikace  se  zřizovatelem.  Hodnotí  všichni  členové
kolektivu, závěry jsou zaznamenávány a na závěr porady jsou přijímány závěry.

4. Hospodaření školy – jaké jsou podmínky k naplňování cílů školního vzdělávacího programu –
personální, materiální, finanční.

Prostředky hodnocení a časový horizont: 
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Hodnocení činnosti MŠ bude probíhat především formou provozně pedagogických porad. Těchto
porad se všichni přítomní účastní jako rovnoprávní partneři. Jejich předmětem jsou veškeré otázky
pedagogické práce a rozvoje školy. Porada je členěna na část studijní, pedagogickou a správně-
organizační. 

Studijní část – rozpracování poznatků o člověku a s tím související otázky didaktiky a metodiky.

Pedagogická  část –  zprávy  o  probíhajících  výchovně  vzdělávacích  činnostech  a  konzultace
o jednotlivých dětech. Kvalitu práce pedagogů hodnotí ředitelka průběžně.  Z porad jsou vedeny
písemné záznamy. 

Správně-organizační  část  –  otázky  organizace  života  mateřské  školy  i  jejího  správního  a
technického provozu.

Porady  jsou  účinným  orgánem  pro  vzájemné  poznávání  a  uvědomování  si  spoluodpovědnosti
každého jedince za chod celého organizmu školy. Rozhodování v pedagogických a organizačních
otázkách bude výsledkem společného konsensu. Odpovědnost za správní oblast a hospodaření nese
ředitelka ZŠ a MŠ. 

Systém evaluace

Oblasti evaluace
Prostředky

evaluace
Časový plán Odpovědnost Poznámky

Soulad ŠVP s RVP Pedagogická porada 3x ročně Ředitelka MŠ

Plněné cílů
Třídní kniha 
hodnocení období

4x ročně
Zástupkyně řed. 
učitelky

Zpracování realizace 
obsahu

Práce dětí, portfolia, 
třídnice

průběžně
Zástupkyně řed. 
učitelky

Práce učitelů
Rozhovory
sebepozorování

1x ročně
Zástupkyně řed. 
učitelky

Výsledky vzdělávání
Portfolia dětí
Diagnostika

průběžně
Zástupkyně řed. 
učitelky

Kvalita podmínek
Vybavení, výzdoba a
úklid třídy

průběžně
Zástupkyně řed. 
učitelky

Provoz MŠ Provozní porady 1x měsíčně
Zástupkyně řed.
učitelky
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