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                                               I. 

 

„KDO JSME“ 

 
                     1.OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 
HISTORIE: 
Historie sahá až do roku 1948,kdy byl ve Zdíkově zřízen dětský útulek v budově obecní 

školy. V téže budově je 1.2.1951 zřízena MŠ s celodenním provozem, která se roku 1957 

přemisťuje do zdejšího zámku. Prostory jsou však vlhké, nevyhovující, proto je 26. 11. 1966 

slavnostně otevřena nová MŠ, dvoutřídní se zahradou, bazénkem i kuchyní. Kapacita však 

nestačila a od 1.2. 1977 je otevřena provizorní třída ve zdejší ZŠ. K 11.9 1981 je slavnostně 

otevřena tato stávající budova MŠ a 14.9.1981 byl zahájen provoz v obou budovách pod 

názvem Společné zařízení jesle a mateřská škola a to až do roku 1991. 

Od 1.9. 1991 je v provozu pouze tato budova MŠ – Zdíkov 259. 

PROSTŘEDÍ: 

Jsme vesnická trojtřídní mateřská škola. Budovu, kde se nachází II. a III. třída, máme 

dvoupatrovou s prostornou zahradou v klidné části na konci obce, dobře vybavenou. I. třída se 

nachází nedaleko hlavní budovy v prostorách zdravotního střediska. Velkou výhodou naší MŠ 

je úzké sepětí s přírodou. Prostorná zahrada a okolní krajina nabízí velké možnosti 

 k pozorování přírody, k sezónním činnostem a k vycházkám. 

Tato budova však nemá vlastní kuchyni - pouze přípravnu, takže obědy dovážíme ze ZŠ. 

Přiváží je školník ZŠ. Taktéž do I. třídy se obědy dováží ze ZŠ a zároveň se sem přiváží i 

svačiny (ty si přináší provozní této třídy z hlavní budovy). 

Vlastní kotelnu také nemáme, rozvod tepla je zajišťován z kotelny OÚ. 

VELIKOST A USPOŘÁDÁNÍ BUDOVY: 

Provoz v MŠ probíhá dopoledne ve třech věkově diferencovaných třídách. Vzhledem 

k nárůstu počtu dětí v posledních letech, musela být rozšířena kapacita MŠ, a to vytvořením 

nové třídy mimo MŠ. 

I. třída je mimo hlavní budovu asi 100m a funguje jako téměř zcela samostatný objekt (krom 

svačin a obědů). 

Má vybavenou šatnu, sociály zvlášť pro holky a kluky. Třída je spojena s hernou (vybouráno 

půl zdiva). K tomu jsou připojeny dvě menší místnosti - herny, které zároveň slouží jako 

ložnice. Kapacita je pro 20 dětí. 

Hlavní budova MŠ má dvě patra. 

V přízemí hlavní budovy je II. třída a v patře III. třída.V obou patrech jsou prostory stejné. 

V přízemí je po rekonstrukci z bývalé lůžkové části ložnice, jako samostatná místnost a v 

patře/v III. třídě/ je v témže prostoru zřízena malá tělocvična. 

V přízemí je kuchyňka – přípravna a v patře je v těchto prostorách -  kancelář vedoucí 

pracovnice MŠ. V roce 2014 kancelář prošla rekonstrukcí ( zvětšení, renovace). V roce 2015 

prošla rekonstrukcí i kuchyně.  

Rekonstrukce budovy probíhají každým rokem. V roce 2011  – výměna oken, ve II. třídě 

nový nábytek, ve III. třídě byl nábytek opraven. V roce 2012 z venkovních úprav bylo 

zbouráno nevyhovující nouzové schodiště a nahrazeno novým pozinkovaným. V roce 2013 

bylo vyměněno ve třídách osvětlení a zahrada byla vybavena novými sestavami a průlezkami 

a- průběžně se stále dovybavuje. V roce 2014 kancelář prošla rekonstrukcí kancelář a v roce 

2015 kuchyně.  

V tomto roce jsme také pořídili do III. třídy interaktivní tabuli a pro zvýšení bezpečnosti byly 

nainstalován před budovu MŠ kamery. V roce 2016 proběhly pouze drobné opravy na budově 

a na zahradě přibyly nové průlezky a „stezka na boso“ 

V roce 2017 prošly rekonstrukcí všechny sociály a umývárny. V roce 2018 MŠ dostala nový 
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kabát – novou fasádu a od nového školního roku 2018 máme v obou třídách v hlavní budově 

nové šatny – lina i nábytek. V II. třídě bylo jedno stávající okno vyměněno za dveře, abychom 

dětem umožnily lepší a bezpečnější vstup do budovy ze zahrady na toalety.  

V únoru 2018 byla úspěšně podána projektová žádost na Magic Box, který budou využívat 

především děti v II. třídě.  

V roce 2019 prošla rekonstrukcí III. třída – nové lino a koberce, II. třídu toto čeká v příštím 

roce.  

Uspěli jsme také s žádostí na poskytnutí dotace na vybavení a úpravu školní zahrady. Za 

přidělené finanční prostředky máme na zahradě dvě nová pískoviště. 

Ve spolupráci s Obcí se začátkem srpna zahájilo budování slíbeného altánu. Základní deska je 

již hotova a k tomu ještě vydláždění dvou prostorů v rámci úpravy školní zahrady. Školní 

zahrada je zase o trochu krásnější. V jarních měsících příštího roku 2020 by měl altán stát. 

  

2.PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
 

2.1. Věcné podmínky 
 - využité jsou všechny prostory mateřské školy 

 - mateřská škola má dostatečně velké prostory, kapacita budovy byla projektována na 60 

dětí. Ač se od té doby měnily prostorové požadavky na 1 dítě, stále prostory odpovídají počtu 

dětí. Vzhledem k zvýšenému počtu dětí, byly prostory rozšířeny o třídu v místě „centra 

volného času“. Projekt na budovu byl v době její stavby v roce 1980 pozměněn, tudíž nám 

chybí skladové i půdní prostory. Budova je jinak celkem dobře řešena, první a druhé patro 

jsou prostorově stejně řešeny. V každém patře je velká místnost s hernou a jídelnou, kdy 

herna nabízí dětem možnost hrát si v tematických koutcích i prostoru. V dolním patře je  

po rekonstrukci místo ložnice a v těch samých prostorách ve druhém patře je malá tělocvična, 

kde je dbáno na pravidelnou revizi. Každé patro má samostatnou umývárnu i sociály, šatnu se 

skříňkami a věšáky. V každém patře jsou sociály a šatny pro učitele. 

 - I. třída mimo hlavní budovu je členěna do čtyř místností, které jsou ale propojeny přímo a 

jsou přehledné a prostorově přizpůsobené počtu až 20 dětí. Jen kuchyňka přímo na třídu 

nenavazuje a jídlo je dováženo na vozíku.  

 - co se týče vybavení ve všech třídách, nejsou zde žádné velké nedostatky. Nářadí a 

tělocvična jsou pravidelně kontrolovány.V II.třídě máme nový  nábytek , ve třídě III. byl 

opraven. Vhodně jsou zařízené i dětské kouty. 

 - do obou tříd v hlavní budově byly v roce 2015 pořízený velké skříně, abychom zvětšili 

skladovací prostor na výtvarný materiál, přírodniny apod. 

     - vybavení mateřské školy odpovídá jejím možnostem jak finančním tak prostorovým, ale 

vyhovujícím. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu 

dětí, jejich věku a zároveň jsou pro chlapce i dívky. Vše je průběžně doplňováno a 

obnovováno. Mladší děti mohou využívat velkou molitanovou sestavu na cvičení, TV a video 

(ale jen výjimečně). Starší děti mají více konstruktivních stavebnic, učebnu lega (legový 

koutek), využívají tělocvičnu a mají přístup k materiálům a pomůckám k tvořivým činnostem 

(též si samy uklízejí). Do III. třídy byla pořízena interaktivní tabule, která nám slouží ke 

zkvalitnění výchovně vzdělávacích činností. Děti se již v předškolním věku mohou s touto 

tabulí seznámit, pracovat s ní. Poté již mají první zkušenosti při vstupu do 1.třídy ZŠ. Dále 

pak byl v roce 2018 pořízen Magic Box, který je dalším prostředkem interaktivní výchovy 

v naše mateřské škole.  

     - v rámci logopedické prevence vyšla dotace na logopedické pomůcky. Zakoupili jsme 

notebook i pomůcky, které využívají děti při logopedických chvilkách.  

 - všechny hry a hračky jsou uložené na dostupném místě, zároveň starší děti, aby si je 

mohly samy brát a vyznaly se v jejich uložení 
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 - z hlediska materiálního nebrání učitelkám nic v kvalitní práci. Všechny pomůcky a 

literatura jsou na dostupném místě, jak pro učitelky, tak i pro děti (mohou si brát knihy – 

prohlížet si je) 

 - děti se samy podílejí na výzdobě mateřské školy svými výtvory, výrobky (šatna, 

schodiště, nástěnky, sítě), aby si je mohly prohlédnout i se svými rodiči, a ti mají možnost 

nahlédnout i do třídy 

 - na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje prostorná, celkem dobře vybavená 

zahrada. V zadní části zahrady máme i „stezku naboso“ a přibylo zde i pískoviště, které jsme 

získali z dotace. Obec nám letos vyšla vstříc a zahájila se stavba slibovaného altánu. Základní 

deska je již hotova a k tomu ještě vydláždění dvou prostorů v rámci úpravy školní zahrady.  

V jarních měsících příštího roku 2020 by měl altán stát.  

Všechny vnitřní i venkovní prostory všech tříd splňují bezpečnostní a hygienické normy, 

(regulovatelné vytápění, denní úklid, dostatečné přirozené větrání).  

I osvětlení máme již vyhovující. 

 

Záměry  - žádost o grant na dopravní hřiště  

                - postupně doplňovat, zajišťovat hračky a učební pomůcky 

 

 2.2. Životospráva 
Vhodná životospráva je nedílnou součástí podmínek mateřské školy. Proto by k tomu měla 

mateřská škola přistupovat zodpovědně a kontrolovat všechny související oblasti. 

 - jídlo se dováží ze školní jídelny, jídelníčky sestavuje vedoucí školní jídelny, ale  

dbá i na požadavky a připomínky vedoucí MŠ. 

Spolupráce s vedoucí školní jídelny p. Kornouškovou je velice dobrá! Vychází vstříc našim 

požadavkům i požadavkům rodičů. Děti mají nepravidelnou odpolední docházku a mohou si 

kdykoli odhlásit či přihlásit odpolední svačiny. 

 - dětem nabízíme plnohodnotnou a vyváženou stravu dle předpisů, snažíme se,        

aby jídelníček byl pestrý, rozmanitý, dětem chutnalo, ale zároveň aby i příprava           

těchto pokrmů byla v rámci předpisů. Náš jídelníček obsahuje hovězí, vepřové, drůbeží, rybí 

maso 

 - mezi jednotlivými jídly dodržujeme vhodné intervaly (max. 3 hodiny) 

 - děti do jídla nejsou v žádném případě nuceny, dbáme ale na to, aby alespoň zkusily 

ochutnat, případně sníst na čem se domluvíme – mohou si vybrat co sní (většina dětí je v MŠ 

celý den, a tak se snažíme, aby nebyly celý den o hladu), všechny děti mají možnost říct si, 

jak velkou porci chtějí 

  - ovoce nebo syrová zelenina nechybí žádný den v jídelníčku 

 - odpolední svačiny se dětem, které jdou po obědě domů nevydávají- na základě  

vyhlášky  107/2005 Sb. o školním stravování.  

 - velký důraz klademe na pitný režim, děti mají možnost kdykoliv se během dne napít 

(všechny děti mají své plastové hrnečky a mají možnost se obsloužit, či poprosit paní 

učitelku, a ta jim vždy vyhoví) 

 - děti jsou u jídla vedeny k samostatnosti a sebeobsluze (odnášení příboru, nošení pití, 

jídla…), umožňujeme i samostatné mazání pomazánek 

 - náš dění rytmus máme stanoven, ale nebráníme se organizaci dne přizpůsobit různým 

okolnostem, změnám, přání rodičů nebo jen momentálním představám dětí, je flexibilní 

 - velmi důležitý je i pobyt venku, který se snažíme zajišťovat dostatečný, ale zároveň ho 

přizpůsobujeme momentálním klimatickým podmínkám, případně vymýšlíme náhradní 

způsoby, kde budou mít děti možnost pohybu či aktivnějších způsobů práce. Máme 

prostornou zahradu, tak ji dost využíváme. 

Na vycházky chodí děti ve dvojicích a i venku dbáme na dostatek volného pohybu 

 - zároveň s tím souvisí dostatek volného pohybu, který mají děti nejen venku, ale kdykoliv 

během dne (III. třída má svou tělocvičnu, děti z I. i II třídy. se mohou kdykoliv domluvit a též 
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ji využít) – tělocvična, pohyb po třídě, kde je koberec, (daná pravidla bezpečnosti), skákací 

míče, obruče, švihadla - možnost využití i místní sokolovny! 

- veškeré odpočinkové činnosti se snažíme přizpůsobit jednotlivým dětem. Mladší děti jsou 

převážně zvyklé spát, kdo nechce, poslechne si pohádku, a poté má možnost prohlížet knihu, 

skládat puzzle, vykreslovat omalovánky atd. … Starší děti již po obědě nespí – máme pouze 

klidovou chvilku cca 30 minut – poté logopedické chvilky, využití interaktivních programů, 

klidové hry a činnosti, – pod námi spí mladší děti, je nutná ohleduplnost (knihy, puzzle, 

mozaiky, literární chvilky, kreslení u stolečků…) nebo máme nabídku zájmových kroužků. 

V odpoledních hodinách máme docházku vysokou, vzhledem k nabízeným činnostem a 

aktivitám, většině dětí se domů ani nechce chodit. 

 - pedagogové se snaží jít příkladem, být vzorem v oblasti zásad zdravého životního stylu 

 

Záměry  - dbát na to, aby děti alespoň zkusily ochutnat, případně sníst na čem se 

                 domluvíme  

                - umožnit dětem aby si samy namazaly pomazánku nebo určily velikost porce                 

 

 2.3. Psychosociální podmínky 
Psychosociální podmínky jsou klíčové, neboť vzdělání dětí, jejich rozvoj a učení je výrazně 

ovlivňováno tím, co děti pociťují a prožívají. Snažíme se o klima, v němž se děti cítí dobře, 

spokojeně a bezpečně. 

  - dbáme na individuální adaptační potřeby každého dítěte, rodiče mají možnost mateřskou 

školu spolu s dítětem i navštěvovat 

 - všechny učitelky respektují potřeby všech dětí, ať se jedná o potřeby vývojové, 

individuální nebo obecně lidské 

 - všechny děti mají dostatek času na všechny činnosti, nechceme podněcovat spěch a 

neúměrně děti zatěžovat, ovšem někdy se to ne úplně daří i vzhledem k počtu dětí na třídách 

 - ke všem dětem přistupují učitelky stejně, žádné dítě není zvýhodňováno a naopak 

 - učitelky dbají na dodržování pravidel (vytvořeným spolu s dětmi) a řádu mateřské školy, 

ale zároveň nechávají dětem osobní volnost a svobodu, zároveň pomáhají hledat dětem 

vhodné vztahové normy vedené prosociálním směrem 

 - učitelky jsou vstřícné a s dětmi jednáme nenásilně, nepoužíváme manipulaci 

 - dostává se jim jasných pokynů, které jsou vzhledem k jejich věku srozumitelné  

 - chceme se vyvarovat nezdravé soutěživosti dětí 

 - pracujeme s dítětem jako s aktivním partnerem, vytváříme nabídku činností a tyto 

činnosti jsou tematicky blízké všem dětem (pohádky + roční období) 

 - každá učitelka se samostatně snaží i vyhýbání se negativním komentářům či hodnocení a 

podporuje všechny děti v samostatnosti 

 - ve všech vztazích (ať mezi dospělými navzájem, či dětmi a dospělými, či učitelkami a 

rodiči) převládá vzájemná důvěra, tolerance, vzájemná pomoc a podpora 

 - děti mají možnost si při spontánních aktivitách vybrat z nabídky výtvarných, pracovních 

nebo hudebních aktivit 

 - děti jsou ve školce spokojené, mnohdy se jim ani nechce domů, učitelky jim vytvářejí 

širokou nabídku aktivit a činností 

 - učitelka si hraje s dětmi i na vycházce, pozoruje hru dětí venku, při vycházce si děti 

vybírají kamaráda samy 

 - soutěživých her používají učitelky méně, spíše zařazují hru rozvíjející spolupráci, pocit 

sounáležitosti 

 - učitelky jsou velmi všímavé a tolerantní – děti se nebojí říct svůj názor, že něco nechtějí, 

 - učitelka spolu s dětmi dbá na upravenost a výzdobu třídy 

 - na WC se děti dovolovat nemusí, ale pouze učitelku informují (předcházení úrazům, 

bezpečnost) 
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Záměry  - Svou všímavostí a nenásilností ovlivňovat chování dětí (prevence  

                   šikany, etnických jevů) 

              - Dbát na dodržování pravidel vzájemného soužití jak mezi dětmi 

                   ( Pravidla na třídách – TVP), tak mezi učitelkami ( Plán jednotného  

                         působení – TVP) 

 

 2.4. Organizace 
Provozní doba naší mateřské školy je od 6,00 – 16,15 hodin. 

Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě zápisu a dle kapacity tříd. Při naplňování 

tříd jsou přednostně přijímány děti dle kritérií. (Školní řád) 

Provoz je v letošním roce ve třech homogenních třídách - nejmladší děti – v budově střediska,  

v přízemí hlavní budovy děti mladší ( 3 – 4,5leté)) a v patře předškolní děti + děti starší 4,5let. 

Snažíme se však vycházet vstříc i žádostem rodičů na společné umístění sourozenců.  

Provoz tříd je celodenní, spojují se až v 15,00h 

 

 - veškerá organizace dne je pružná, aby se mohla přizpůsobovat individuální možnosti dětí 

či náhlým změnám (Organizace vzdělávání – uspořádání dne v MŠ) 

 - řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity nezařazujeme denně, ale snažíme se 

alespoň 2krát týdně (vhodné vícekrát), ale spontánní pohybové aktivity či pohybové chvilky a 

hry jsou zařazovány denně. (třídní tělocvična, zahrada)  

 - učitelky se věnují dětem v plném rozsahu a děti u nich nacházejí klid, pocit bezpečí a 

zázemí 

 - každé dítě má možnost individuálního adaptačního režimu (domluva s rodiči) 

 - spontánní a řízené aktivity zařazujeme vyváženě a to i v nadstandardních či pravidelných 

aktivitách školy 

 - dbáme, aby každé dítě mělo dostatek prostoru pro spontánní hru, neukončujeme 

předčasně hru, včasná informace o ukončení hry a hru nechá dokončit – pokud to okolnosti a 

následující činnosti dovolí, aktivity jsou vytvářeny tak, aby byly děti podněcovány k vlastní 

aktivitě a s radostí se zapojovaly do všech činností 

 - pokud potřebuje učitelka dětem něco říci, řekne jen pravidlo „oči“ – nemusí křičet a 

v klidu může říct dětem, co potřebuje (starší děti) 

 - učitelka na děti nekřičí, děti na to časem přestávají reagovat, vhodnější je pravidlo “pššt“ 

a dynamická práce s hlasem 

 - před řízenou činností se svolávají písní či jiným rituálem, na kterém se domluví učitelky 

na třídě 

 - kdo se nasvačí, či dokončí činnost, uklidí si svoje místo- pravidlo „kapička“ a odchází si 

hrát, prohlížet knihu či cvičit do tělocvičny (starší děti) – můžeme se na sebe spolehnout 

 - s dětmi pracujeme jak skupinově, frontálně tak i individuálně, je to závislé na momentální 

činnosti a vhodnosti 

 - pokud se však dítě nechce zapojit, chce být samo se sebou – tolerujeme to, když nemá 

možnost se někam „schovat“, možností klidu je při některých činnostech tělocvična, ale ne 

vždy - bohužel nám to neumožňují prostory, ale snažíme se nacházet kompromisy a schůdná 

řešení 

 - činnosti jsou naplánovány vzhledem k ročnímu období, k tomu co se děje, ale 

zohledňujeme i potřeby a momentální zájem a nápady dětí 

 - všechny pomůcky jsou připravovány včas a pro realizaci jednotlivých činností vytváříme 

vhodné materiální podmínky 

 - při pobytu venku, když učitelka chce děti svolat, stačí, když zvedne ruku nad hlavu 

 - pomůcky si učitelky připravují včas, někdy ovšem i těsně před začátkem pracovní doby, 

či v době spontánních aktivit - podle situace a přání dětí. 
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 - nejsou překračovány stanovené počty dětí na třídách (viz. „Povolení výjimky o vyšším 

počtu dětí na třídách“).  

Spojování tříd je maximálně omezeno (viz. směrnice  „Podmínky ke spojování tříd“) 

 

Záměry  - ve spolupráci s rodiči umožnit dětem větší prostor pro spontánní hru 

                  (včasný příchod do MŠ – do 8,00, pokud to možnosti rodičů umožňují) 

   - propojovat různé organizační formy, aby činnosti nebyly statické 

 

 

 

 

2.5. Řízení mateřské školy 
Ředitelem právního subjektu je Mgr. Zdeněk Kluibr a vedoucí pracovnicí  

MŠ je Míčková Zdena. 

Informační systém mezi vedením je vyhovující. Telefonické rozhovory, pracovní schůzky 

v MŠ nebo v ZŠ dle situace a potřeby. Dle možností účast p. ředitele na sezení s rodiči 

a na pedagogických radách v MŠ (srpen, září, červen + dle potřeby) 

Kompetence vedoucí MŠ jsou stanoveny v pracovní náplni vedoucí MŠ (příloha ŠVP). 

 

 - všechny učitelky znají své povinnosti, pravomoci a úkoly, které jsou vymezeny jako 

součást přílohy Školního vzdělávacího programu 

 - učitelky spolu pracují jako tým, vzájemně se informují o všech akcích a událostech, 

společně vytvářejí pravidla a mezi všemi zaměstnanci mateřské školy jsou pozitivní vztahy 

 - informační systém mezi zaměstnanci funguje a probíhá pravidelně jak na třídách, tak 

vždy poslední čtvrtek v měsíci na pedagogické poradě. Rodiče jsou informováni pomocí 

nástěnek a osobního kontaktu s učitelkami, i formou společných sezení rodičů (viz. ŠVP - 

pravidelné aktivity školy) 

 - vedoucí učitelka se snaží o příjemné ovzduší v celé mateřské škole, všechny učitelky jsou 

nápomocny při řízení MŠ, mají dostatek pravomocí a je respektován jejich názor 

 - vedoucí učitelka motivuje všechny učitelky pro tvorbu ŠVP 

 - vedoucí učitelka rozhoduje o osobním ohodnocení na základě vykonané práce, na plnění 

pracovních i mimopracovních povinností 

 - s vedoucí učitelkou jsou všichni zaměstnanci v dobrém vztahu, nebojí se říci svůj názor, 

svěřit se s problémem 

 - plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční, opírá se o předchozí 

analýzu a využívá zpětné vazby 

 - kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy a 

z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci 

 - z pedagogických porad pořizujeme vždy zápisy 

 - jelikož jsme v právním subjektu se základní školou, veškeré problémy řešíme přes vedení 

základní školy, ale i přesto máme s obecním úřadem velmi dobré vztahy (údržba zahrady- 

sečení, odvoz listí, společná příprava adventu, akademie, příspěvky do Zdíkovska – místní 

noviny) 

 - spolupracujeme i s lékaři (viz. příloha ŠVP „Spolupráce s lékaři“) 

 - celkově má naše mateřská škola v obci velmi „dobré jméno“   

 

 

Záměry  - Společně si vytvořit propojený informační systém a získat tak zpětnou vazbu  

                  o fungování ŠVP. 
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 2.6. Personální a pedagogické podmínky 
Provoz MŠ je zajišťován 6 pedagogickými pracovnicemi a třemi provozními pracovnicemi.  

Vedoucí učitelkou je Míčková Zdena a učitelkami jsou v tomto roce 2019-20: 

Froydová Jiřina, Tesařová Michaela, Mgr. Fuksová Iveta - zástup za Bc. Vozandychovou 

Michaelu, která nastoupila na mateřskou dovolenou ( jen částečný úvazek),  

Bc. Rysová Jana, Mgr. Vítovcová Alena. Školnicí a zároveň na částečný úvazek i pomocnou 

kuchařkou je Bartůšková Lucie, uklízečkou a provozní v I. třídě je Králová Jaroslava. Na 2h 

denně nám zajišťuje odpolední úklid Topičová Jana. 

V zimních měsících se o odklízení sněhu stará Švarc Silvestr - placen na dohodu. 

Údržbu zahrady zajišťuje svými pracovníky OÚ vždy podle potřeby- spolupráce velmi dobrá. 

 

 - všichni pracovníci, kteří pracují v mateřské škole jako pedagogové, mají předepsanou 

kvalifikaci. Všechny si zakládají na sebevzdělávání a k získávání nových informací a 

dovedností přistupují aktivně, účastní se odborných seminářů a ředitelka si o vzdělávání 

pedagogů vede záznamy - má zájem na profesionalizaci celého pracovního týmu  

 - učitelky spolu pracují jako tým, důležité aspekty řeší vždy společně, předávají si nově 

nabyté zkušenosti a vzájemně se tolerují a respektují 

 - služby všech učitelek jsou organizovány tak, aby byla vždy a při všech činnostech 

zajištěna dětem optimální péče (překrývání služeb) 

 - učitelky jsou vzorem dětem i v oblasti prosociálního chování, pracují vhodným 

způsobem, profesionálním způsobem, využívají pedagogické a metodické zásady vhodné pro 

práci s předškolními dětmi 

 - specializované služby jako  psychologická vyšetření, klinická logopedie  nebo  jiná 

speciální péče není uskutečňována učitelkami, jelikož k tomu nejsou kompetentní, ale máme 

velmi dobrou spolupráci s příslušnými odborníky (viz. příloha ŠVP – Spolupráce s lékaři).  

Paní učitelka Bc Vozandychová má kurs logopedické asistence a úzce spolupracuje s  

Mgr. Hajžmanovou. Přestože je nyní p. Vozandychová na MD, i nadále bude do MŠ docházet 

a 1x v měsíci bude provádět skupinové logopedické chvilky a 1x individuální logopedii. 

Mohou u toho být i rodiče (prostory kanceláře MŠ).  

 

 

 

Záměry - Další odborné vzdělávání pedagogických pracovníků 
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 2.7. Spoluúčast rodičů 
     Vzájemná spolupráce mateřské školy a rodičů je jednou z velmi významných částí 

předškolního vzdělávání. Pravidelně informujeme rodiče o prospívání jejich dítěte, jeho 

pokrocích a domlouváme se na společném postupu při výchově. Naším cílem je, aby mohli 

rodiče učitelkám věřit. Chceme je informovat o všem, co se týká jejich dítěte, ať už se jedná o 

stránku tělesnou (zdravotní), rozumovou, psychickou nebo o oblast sociálně 

jazykovou….atd.). Spolupráce funguje na základě partnerství. 

     Již několik let máme velmi dobré vztahy mezi kolektivem MŠ a rodiči (jak při 

rekonstrukcích a stěhování mateřské školy, při každoročním úklidu zahrady spojeným 

s táborákem, tak i při výletech a akcích školy - rodiče mají možnost podílet se na jakémkoli 

dění v MŠ, účastnit se jakýchkoli programů.)  

     Naše mateřská škola se snaží využívat spolupráce s rodiči ve velké míře, jelikož tak se 

můžeme o dítěti dozvědět co nejvíce - individuální pohovory s rodiči - řešení konkrétních 

problémů (činí tak všechny učitelky) - pozor ochrana soukromí- neřešit v šatnách! Učitelky 

jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. 

Nezasahují do soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. 

Podporujeme rodinnou výchovu, nabízíme radu, nebo pokud je to nutné poradenský servis – 

pomoc odborníků. 

                    

 - rodiče mají možnost nahlédnout do portfolia dítěte - uzamčené v kanceláři MŠ 

 - rodiče mají k nahlédnutí v šatně náš ŠVP, a na nástěnkách výčet toho, co se momentálně 

učíme, případně jaká tématika je pro nás aktuální (na vše mají možnost se zeptat a ke všemu 

vyjádřit, mohou se podílet na jeho tvorbě) 

 - mají možnost vznést jakákoli přání, požadavky či stížnosti k provozu MŠ, 

k dennímu režimu, ke stravování nebo k provozním či pedagogickým zaměstnancům (osobně, 

formou anket) 

 - mohou si prohlédnout výstavky prací dětí ve vstupních prostorách a šatnách, ale i v 

chodbách zdravotního střediska  

 - v září - schůzka rodičů s učitelkami - společně řešíme následující školní rok (změny, 

průběh, novinky, dotazy rodičů) + depistáž 

 - v lednu - organizujeme schůzku s odborníkem z pedagogicko-psychologické poradny na 

téma „školní zralost“ - kde se mohou rodiče dozvědět, co by mělo dítě zvládnout před 

nástupem do první třídy, jaká je legislativa pro odklad povinné školní docházky...atd. + 

následně možnost psychologického vyšetření  

 

Scházíme se 3x ročně – Klub předškoláků 

září  -1.sezení rodičů   - beseda s p.uč. Vozandychovou – logopedickou asistentkou 

               - logopedie individuální + kolektivní (s celou třídou)  

                     p.uč. Vozandychová (prostory MŠ)                   

                     - možnost klinické logopedky MUDr. Hajžmanová (Strakonice)   

                           MUDr. Hrubá (Prachatice), p.uč. Mgr. Klímová (ZŠ) 

leden  - Beseda s pracovníkem pedagogicko-psychol. poradny a učitelkami I. třídy 

            o školní zralosti - „Myslíte si, že je vaše dítě zralé pro vstup do I. tř. ZŠ?  

březen  - Beseda: co mé dítě již umí, co nám nejde 

            - možné odklady   

            - účast uč. I. třídy ZŠ + vyplňování tiskopisů k zápisu                            

            - diskuze, výstupní kompetence, předávání si poznatků - rady, nápady, dotazy…. 
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 - besídky, Masopust - maškarní veselice, Den babiček a dědečků, Den matek, soutěživý 

den k MDD na zahradě s rodiči nebo společné plavání, rozloučení s předškoláky, spaní v MŠ, 

šipkovaná + táborák, „Maminko, tatínku pomozte nám“- úklid naší zahrady + táborák, 

společně s rodiči chodíme na OÚ na vítání občánků, školní výlety - kdy využíváme pomoc 

rodičů…  

 - umožňujeme individuálně adaptační režim pro každé dítě nastupující do MŠ a na základě 

rozhovoru s rodiči hledáme nejlepší možnosti a cesty 

 - na druhou stranu je vhodné domluvit se s rodiči, že do MŠ patří děti pouze zdravé, měli 

by informovat učitelku např. o infekčním onemocnění a po opětovném nástupu dítěte do MŠ 

předložit potvrzení od lékaře, že dítě je již zdravé 

 - rodiče mají možnost nahlásit učitelkám na jednotlivých třídách uzpůsobení jídelníčku pro 

své dítě (pokud něco nejí a rodiče to nahlásí, učitelky to akceptují, či pokud se jedná o alergii) 

 - od dubna do června bude probíhat předplavecký výcvik v Sušici, ve spolupráci a  za 

pomoci některých rodičů. Při velkém zdražení jsme se s vedením plaveckého bazénu a MŠ 

Stachy dohodli jen pro 8 lekcí. 

 - Ve spolupráci s rodiči a panem Blechou natáčíme  DVD - spaní v MŠ, rozloučení...  

 

Záměry  - snažíme o co nejlepší spolupráci s rodiči, a po vyhodnocení anket pořádáme 

„Klub předškoláků“, který se osvědčil, a nadále budeme pokračovat. 3x v roce se budeme 

scházet a vzájemně si předávat informace a zkušenosti 

 - více zapojovat rodiče do vzdělávacího obsahu ŠVP MŠ + TVP jednotlivých   

                   tříd 

  - spolu s rodiči vytvořit spolupracující systém, který pomůže rozvíjet celou 

osobnost dítěte - zapojit rodiče do tvorby ŠVP formou ankety, jelikož ústní spolupráce se moc 

neosvědčila            

 

                 

 

 

 

 Spoluúčast dalších partnerů (ZŠ, odborníků, lékařů, Obce, Sokola) 

 
- každé pondělí odpoledne (od října do poloviny června) ve spolupráci se   

  Sokolem probíhá v místní sokolovně Cvičení Rodičů a dětí pod vedením Mgr. Vítovcové. 

 (+ další akce: jedeme do bazénu, výlet do lanového centra, mikulášská nadílka, rafty na  

      Ostrově, šipkovaná s táborákem, pohárové loučení, výlety tříd, výlety celé MŠ atd...) 

 

Spolupráce se ZŠ 

-  příprava předškoláků na vstup do školy, motivace 

- zajištění grafomotorické péče pro předškoláky formou uvolňovacích cviků 

- zajištění logopedické péče v MŠ – p. Vozandychová 

  v případě nutnosti, po telefonické dohodě – p. Klímová – ZŠ 

- návštěva prvňáků v MŠ – společný pobyt na zahradě MŠ 

- beseda v MŠ o školní zralosti, za účasti psychologa 

- účast učitelek 1. třídy na schůzce rodičů – Klub předškoláků - předání informací o nástupu 

  do školy, školní zralosti a o zápisu do 1. třídy 

- předání informací o dětech /Učitelka MŠ informuje o tom, jak se budoucí žáci projevují a 

  chovají v kolektivu, poté zpětná vazba. Učitelka 1. třídy informuje,  

  jak děti zvládají 1. třídu a v čem jsou nedostatky.) 

- účast vedoucí učitelky MŠ nebo učitelky MŠ u zápisu dětí do školy 

- návštěva předškoláků v ZŠ- prohlídka školy, školní družiny, školní jídelny, tělocvičny 

- 1x „na nečisto“ – návštěva předškoláků v 1. třídě – vyučovací hodina 
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- zajištění výuky angličtiny (v MŠ hravou formou) a návaznosti v 1. třídě ZŠ – Mgr. Machová 

  Markéta 

- společná účast dětí MŠ a ZŠ na kulturních a jiných akcích 

- pomoc žáků ZŠ při různých akcích v MŠ (Den dětí, soutěže apod.) 

- účast ředitele školy na sezení rodičů a slavnostních akcích v MŠ 

- účast ředitele školy na pedagogických radách v MŠ (srpen, září, červen + dle potřeby) 

 

 

Spolupráce s lékaři a odborníky 

1/S dětskou lékařkou MUDr. Slepičkovou 

- společné prohlídky neprovádíme, ale spolupráce je dobrá. Můžeme se kdykoli 

obrátit o radu či pomoc 

2/ Se stomatologem MUDr. Vokáčovou 

- provádíme 2x ročně společnou preventivní prohlídku a rodiče poté chodí   

individuálně podle zjištěných vad. 

3/ S logopedkou  

-  je zajištěna logopedická péče v ZŠ – M. Vozandychová  

- dobrá spolupráce s logopedkou MUDr. Hajžmanovou 

 

4/ S pracovníky PPP 

- spolupracujeme pravidelně již několik let 

- v lednu přednáška pro rodiče „O školní zralosti“, v rámci Klubu předškoláků  

- v návaznosti na to se provádí psychologické vyšetření dětí v pedagogicko- psychologické 

poradně v Prachaticích, dle objednání.   

 

Spolupráce s Obcí 

- zajištění sečení zahrady, odvoz listí dle našich požadavků 

- v případě nemoci školníka dovoz obědů ze školní jídelny 

- zajištění větších oprav budovy 

- spolupráce při adventním vystoupení u vánočního stromu, akademii 

- pravidelné vítání miminek na Obecním úřadě  

- zajišťujeme výzdobu chodeb ve zdravotním středisku 

- začleňujeme se do života obce, aby naše škola měla „dobré jméno“ 
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2.8. Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
         (Pojetí vzdělávání, systém péče dětí s PO, podmínky vzdělávání) 

 

Cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro všechny děti společné. 

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích 

možností potřebuje vytvoření optimálních podmínek, aby dosáhlo co největší samostatnosti. 

Integrovat dítě do běžného kolektivu  není jednoduché, potřebuje proto poskytnutí takzvaných 

podpůrných opatření.  

 

Zákon stanoví 5 stupňů podpůrných opatření při začleňování těchto dětí do kolektivu. 

Člení se do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti. 

 

 

1.stupeň podpory 

Poskytuje škola bez nároku na finanční prostředky 

Charakter dítěte je takový, že vykazuje mírné či přechodné obtíže a postačují na podporu jeho 

vzdělání jen individuální pedagogické postupy. 

Podpůrná opatření v tomto stupni identifikujeme sami.(znalost rodinné situace žáka, 

sociálního zázemí, aktuálního zdravotního stavu, pozorování – problémy ve vztazích, 

postavení dítěte ve třídě, rozbory prací, dlouhodobé hodnocení) 

Charakter obtíží: 1. problém ve vzdělání 

                            2. problém v chování a prožívání 

Pokud po 3 měsících zjistíme, že PO nestačí, nenastalo zlepšení, ba došlo ke zhoršení, 

kontaktujeme školské poradenské zařízení – PPP Prachatice 

 

Podpůrná opatření 2. až 5. stupně neurčuje škola, ale školské poradenské zařízení(PPP, SPC) 

PPP a SPC stanoví dítěti konkrétní podpůrná opatření, které odpovídá konkrétnímu stupni 

podpory. 

Podmínkou poskytování podpůrného opatření 2. až 5. stupně je nutný vždy písemný souhlas 

zákonného zástupce. 

 

 

2. stupeň podpory 

V tomto stupni jde o zařazování speciálně pedagogických metod a forem práce, které jsou 

možné realizovat v běžném prostředí třídy, aniž by to omezilo práci s ostatními dětmi.  

Tato opatření se realizují na základě doporučení ŠPZ – doporučení, identifikace podpůrných 

opatření. Dítě je v běžné třídě, kde většina činností probíhá společně, specifické činnosti poté 

ve skupině či zvlášť. Do tohoto výchovně vzdělávacího procesu může vstoupit další 

pedagogický pracovník (1 hodina týdně). 

Podstatné je, že podpůrná opatření vycházejí vždy z doporučení ŠPZ a zahrnují podpůrně 

efektivní opatření z 1. stupně podpory. Zde dochází i k navýšení finančních prostředků ze 

státního rozpočtu. 

 

3. stupeň podpory 

Tento stupeň již ovlivní práci se třídou, samotnou přípravu organizace a podmínek 

vzdělávání, přípravu doma. Opět se tato doporučení realizují na základě doporučení ŠPZ. 

Dítě má individuální vzdělávací plán. Pokud je dítě zařazeno do systému speciálního 

vzdělávání, pak se jeho vzdělávání uskutečňuje na základě upraveného RVP.  
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Možno je využívat jak běžné materiály, tak různé speciální učebnice, didaktické, 

kompenzační i rehabilitační pomůcky. Dle posouzení ŠPZ je možné snížit počet dětí na třídě. 

V odůvodněných případech již lze využít asistenta pedagoga či sdíleného asistenta. 

Podpůrná opatření vycházejí vždy z doporučení ŠPZ a zahrnují podpůrně efektivní opatření 

z 1. a 2. stupně podpory. Dochází k navýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu, dle 

potřeb dítěte. 

 

4. stupeň podpory 

Zde jsou potřeba podstatné úpravy v organizaci i průběhu vzdělávání, postupu při jejich 

nápravě i forem nápravy. Opět z posouzení ŠPZ. Dítě je zde vzděláváno s podporou IVP.  

Rozsáhlejší speciální výchovně vzdělávací pomůcky a rozsáhlejší úprava místa ve třídě. 

Zde je nutné, aby vykonával výchovně vzdělávací činnost pedagog s příslušnou kvalifikací. Je 

potřeba asistenta pedagoga s odbornou kvalifikací. Je využito snížení počtu dětí na třídě. 

Do podpory ve 4. stupni vstupují další pedagogičtí pracovníci (asistent pedagoga, další 

pedagogický pracovník, speciálně pedagogická péče).    

Podpůrná opatření vycházejí vždy z doporučení ŠPZ a zahrnují podpůrně efektivní opatření 

z 1., 2. a 3. stupně podpory. Dochází k navýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu, 

dle potřeb dítěte.  

 

5. stupeň podpory 

tento stupeň vyžaduje nejvyšší míru přizpůsobení organizace, obsahu, forem i metod 

vzdělávání vzdělávacím potřebám dítěte.  Je nutné i hodnocení provádět v jisté omezené míře, 

s přihlédnutím k individualitám konkrétního dítěte.  

Využíván je IVP. Je nezbytné využívat speciální učebnice, alternativní výukové materiály a 

další finančně náročné kompenzační či rehabilitační pomůcky. Práce by měla probíhat 

individuálně, případně ve skupině s podporou (další pedagogický pracovník). 

Podpůrná opatření vycházejí vždy z doporučení ŠPZ a zahrnují podpůrně efektivní opatření 

z 1., 2., 3. a 4. stupně podpory. Dochází k navýšení finančních prostředků ze státního 

rozpočtu, dle potřeb dítěte.  

 

 

Podmínky pro vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním a postižením 

Vždy musí odpovídat individuálním potřebám dítěte. 

 

U tělesně postižených 

- je zajištěno osvojení specifických dovedností v rozsahu individuálních možností dítěte 

- je zabezpečena možnost pohybu dítěte v prostorách školy pomocí dostupných technických 

  prostředků nebo lidských zdrojů 

- jsou vytvářeny podmínky pro náhradní tělovýchovné aktivity možné v rámci jeho postižení 

- jsou využívány kompenzační (technické a didaktické) pomůcky 

- počet dětí ve třídě je snížen 

 

(vytvořit podmínky pro rozvoj pohybových funkcí v rámci konkrétního druhu tělesného 

postižení, doteková terapie, reflexní a uvolňující masáže – jednoduchá stimulace konečky 

prstů, předplavecký výcvik...) 

 

U dětí se zrakovým postižením 

- je zajištěno osvojení specifických dítětem zvládnutelných dovedností zaměřených na 

  samostatnost a sebeobsluhu 

- prostředí je bezbariérové, s ohledem na zrakové postižení pro ně maximálně bezpečné 

- je dodržovaná předepsaná zraková hygiena 

- je vytvářena nabídka alternativních(zvládnutelných) aktivit 
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- jsou využívány vhodné kompenzační (technické, didaktické, optické)pomůcky a hračky 

- počet dětí ve třídě je snížen 

- je zajištěna přítomnost asistenta (podle míry a stupně postižení) 

 

(cvičení barvocitu- barvy a odstíny, cvičení zrakové paměti, relaxační cvičení očí, cvičení 

analyticko-syntetické činnosti-poznávání neúplných předmětů, detaily, související obrázky...) 

  

U dětí se sluchovým postižením 

- je zajištěno osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám 

  a možnostem dítěte 

- je dodržována sluchová hygiena 

- jsou zajištěny a využívány vhodné kompenzační (technické, didaktické) pomůcky 

- vzdělání dítěte probíhá ve vhodném komunikačním systému 

 

(Rozlišování zdrojů zvuků, intenzity zvukových podnětů, rozvíjení senzomotorických 

dovedností, rozvíjení zrakového vnímání jako základ pro nácvik odezírání, rozvíjení 

komunikačních dovedností- budování slovní zásoby, správné dýchání a artikulace, budování 

základů znakového jazyka, využívání pomocných metod při rozvíjení řeči- činnosti pohybové, 

rytmické, hudební) 

 

U dětí s mentální retardací  

- je zajištěno osvojení specifických dovedností zaměřených na zvládnutí sebeobsluhy 

 a základních hygienických návyků v úrovni odpovídající věku a stupni postižení 

- jsou využívány vhodné kompenzační pomůcky 

- je zajištěna přítomnost asistenta (podle míry a stupně postižení) 

- počet dětí na třídě je snížen 

 

(soustředit se na klasické výchovné metody: požadavků, přesvědčování, procvičování, 

povzbuzování, kladného vzoru, metody slovní, názorné, praktické, hodnotící, prvky terapie 

hrou) 

  

U dětí s poruchami pozornosti a vnímání (děti s poruchou učení a chování) 

- prostředí je pro dítě zklidňující 

- je zajištěn zvýšený bezpečnostní dohled 

- počet dětí ve třídě je snížen 

- je zajištěn důsledný individuální přístup pedagoga k dítěti 

- jsou využívány speciální didaktické pomůcky zaměřené na cvičení soustředění a pozornost 

 

(individuální péče: logopedická, pro rozvoj grafomotoriky, vizuomotoriky, nácvik větných 

stereotypů, rozvoj paměti, nácvik hlásek, nácvik očního kontaktu, nácvik společných her- 

dodržování jednoduchých pravidel, rozvíjení společenského chování, odbourávání 

negativních projevů- autoagrese....) 

 

U dětí s poruchami řeči 

- je zajištěna kvalitní průběžná logopedická péče 

- je zajištěna těsná spolupráce s odborníky a s rodiči dítěte 

 

( rozvoj slovní zásoby, rozvoj řeči, dechová a artikulační cvičení, procvičování jazyka před 

zrcadlem, trénink přirozených gramatických forem- homonyma, synonyma, antonyma, rozvoj 

jemné motoriky a grafomotoriky, rozvoj fonetického sluchu...., úzká spolupráce 

s logopedickou asistentkou a klinickým logopedem) 
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U dětí s více vadami a autismem 

- je zajištěno osvojení specifických dovedností, zaměřených na sebeobsluhu 

- vzdělávací prostředí je klidné a pro dítě podnětné 

- je zajištěna přítomnost asistenta 

- počet dětí ve třídě je snížen 

- jsou využívány vhodné kompenzační (technické a didaktické)pomůcky 

- jsou zajištěny další podmínky podle druhu a stupně postižení 

 

V případě, že by naše mateřská škola neměla odpovídající podmínky a personál, nebo bude 

postižení dítěte závažné, bude doporučena speciální péče v zařízeních odpovídajících tomuto 

druhu postižení dítěte. 

  

 

Spolupráce 

Podmínkou k realizaci integrace dítěte je vzájemná spolupráce s rodiči, školskými 

poradenskými zařízeními (PPP a SPC) a dalšími odborníky (pediatři, dětští psychologové, 

logopedové...atd.). Mezi školou a rodiči by mělo docházet k vzájemné spolupráci (aktuální 

informace o zdravotním stavu, výchovných a vzdělávacích pokrocích, o problémech 

z rodinného prostředí, o psychologických vyšetřeních). 

V případě závažnějších poruch je nutná spolupráce s dalšími odborníky. 

 

Naše škola reaguje na potřeby a požadavky rodičovské veřejnosti a plně respektuje děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Před přijetím k předškolnímu vzdělávání je nejprve 

nutná diagnóza odborným lékařem, aby bylo možno vytvořit podmínky pro daný typ speciální 

péče. V této oblasti spolupracujeme se Speciálně pedagogickým centrem ARPIDA České 

Budějovice, Speciálně pedagogickým centrem Klíč Praha, s foniatrickou klinikou Praha, s 

oddělením dětské psychologie Praha Motol, s PPP v Prachaticích, s klinickými logopedy 

v Prachaticích a Strakonicích. 

Máme vytvořeny podmínky pro intenzivní logopedickou prevenci. Máme pedagoga - 

logopedickou preventistku, která absolvovala logopedické kurzy a úzce spolupracuje 

s klinickou logopedkou MUDr. Hajžmanovoou. V rámci dotace jsme nakoupili větší množství 

logopedických pomůcek. 

Vzdělávací obsah je upraven dle potřeb v rámci individuálního plánu a opět konzultován 

s odborníky. V případě potřeby využíváme i asistenty pedagoga.  

 
Pokud dojde k souhře mezi asistentem dítěte, pedagogy a rodiči, může integrace přinést nejen 

starosti, ale i zkušenosti, dovednosti, pozitivní momenty a zejména pocit z dobře vykonané 

práce při pohledu na dobře se rozvíjející integrované dítě ve skupině svých zdravých 

vrstevníků. 
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2.9. Podmínky vzdělávání dětí nadaných 
Rozpoznat nadané děti nemusí být tak snadné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Existují 

seznamy charakteristik, které se běžně užívají jako projevy vysokého nadání v raném věku 

(neobvyklá živost, menší potřeba spánku, vysoká schopnost úrovni soustředit, zvýšená reakce 

na vnější podněty, velká potřeba nových podnětů, neobvyklá paměť, rychlost učení, rychlý 

rozvoj řeči, časný zájem o písmena či čísla a všeobecná zvídavost. 

Nadané dítě však nemusí být úspěšné ve všech oblastech, jeho schopnosti mohou být 

nerovnoměrně rozloženy i rozvinuty. V některých oblastech mohou podávat i podprůměrné 

výkony a nejsou to vždy děti bezproblémové. Dostávají se mnohdy do konfliktu s vrstevníky 

či autoritami a narušují vyučující proces. Je proto velmi důležité umět takové děti rozpoznat, 

správně diagnostikovat a poskytnout jim vhodné podmínky pro jejich rozvoj. 

Identifikace mimořádného nadání probíhá v současné době na žádost rodičů nebo z podnětů 

školy v síti PPP. U dětí předškolního věku je náročné jednoznačně stanovit, zda se jedná o 

mimořádné nadání nebo jen o zrychlený vývoj, který se může postupně vyrovnat s věkovou 

normou. 

 

Specifika nadaných dětí 

- dítě svými znalostmi přesahuje stanovené požadavky 

- problematický přístup k daným pravidlům 

- tendence k vytváření vlastních pravidel 

- vlastní pracovní tempo 

- sklon k perfekcionismu a s tím související způsob komunikace s učitelem 

- malá ochota ke spolupráci v kolektivu 

- rychlá orientace v postupech práce 

- kvalitní koncentrace, dobrá paměť a hledání kreativních postupů 

- potřeba projevení a uplatnění znalostí 

 

Dítě, které bude u nás v MŠ vykazovat známky nadání, bude dále podporováno 

I v této oblasti spolupracujeme s odborníky PPP. Nabízíme podporující pomůcky a hračky a 

vytváříme pro tyto děti vhodné podmínky – dle zájmů a nadání zařazujeme aktivity pro rozvoj 

jejich schopností. Blíže specifikovaná podpora těchto dětí je zpracována v TVP a upřesněna 

v portfoliu.  

Pedagogové získávají nové zkušenosti a znalosti pro práci s mimořádně nadanými dětmi na 

různých seminářích, kurzech...Všechny pedagogické pracovnice se budeme snažit proškolit 

v oblasti problematiky nadaných dětí, samostudium odborné literatury (např. Mertin, 

Gillermová: Psychologie pro učitelky mateřské školy) 
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3.ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

 
 

3.1.  Bližší charakteristika tříd, režim dne 
 

Provoz  MŠ je ve 3 věkově diferencovaných třídách   

Uvedené počty nepřesahují celkovou kapacitu mateřské školy, ale z kapacitního, 

prostorového a hygienického důvodu máme již dlouhodobě udělena výjimka z počtu dětí na 

třídách. Zvýšení nemá mít vliv na újmu kvality výchovně vzdělávací práce školy a jsou 

splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. 

 

I. třída -  „ Broučci“ - provoz od 6,00 – 16,15h (ve středisku od 7,30 – 15,00)  

V této třídě je zapsáno od září 2019 12 dětí od ve věkovém rozmezí 2 - 3,5 roku, další děti 

budou nastupovat průběžně.  

Tato třída je mimo hlavní budovu mateřské školy, v prostorách zdravotního střediska. 

Všechny děti jsou zdravé, bez speciálních vzdělávacích potřeb. Vycházíme z jejich vlastních 

potřeb a zájmů, preferujeme individualitu každého dítěte. 

     Též využíváme všech metod, ovšem vzhledem k tomu, že se jedná o nejmladší děti, 

některé přeci jen převažují - metoda založená na prožitku, na vzoru, na hře, na pohybu a na 

komunikaci. 

     Formy vzdělávání, které využíváme, jsou přizpůsobovány též dětem, jejich požadavkům, 

potřebám - volná hra, řízená činnost, stravování, odpočinek a hygiena, pobyt venku, rituály, 

cvičení a různé nepravidelné činnosti. Využíváme všech, ovšem kroužky u mladších dětí 

nezařazujeme. 

  

II. - „Berušky“ - provoz 6,00 -16,15h 

V této třídě je zapsáno od září 2019 22 dětí ve věkovém rozmezí 2,75 – 4,5 roku a všechny 

děti jsou zdravé, vyjma jednoho děvčete, které trpí větší potravinovou alergií. Jedná se o třídu 

věkově spíše homogenní a proto práce a všechna výchovně vzdělávací činnost musí být velmi 

dobře promyšlena a zorganizována. Většina dětí z této třídy má potřebu odpočinku na lehátku, 

avšak dbáme na individuální potřeby jednotlivých dětí a ke spánku je nenutíme (i domluva 

s rodiči. Využíváme zde různých metod, které máme rozepsány v organizaci vzdělávání, ale 

v této třídě také přeci jen některé více převažují – metoda založená na prožitku, na vzoru, na 

hře, na pohybu a na komunikaci. Všechny ostatní jsou využívány též. 

     Formy jsou též přizpůsobovány dětem, jejich potřebám, zájmům a tomu, nač jsou zvyklé. 

Využíváme všech, které máme v organizaci vzdělávání - volná hra, řízená činnost, stravování, 

odpočinek a hygiena, pobyt venku, rituály, cvičení a různé nepravidelné činnosti. Využíváme 

různých metod, aby poznávání a vzdělávání dětí bylo co nejefektivnější – jak metody 

prolínající celý den k naplňování obecných cílů, tak i metody k naplňování konkrétních cílů - 

metoda založená na prožitku, na vzoru, na hře, na pohybu, na manipulaci a experimentu, na 

komunikaci, na tvoření, na fantazii a magičnu, na myšlenkových operacích 

     Snažíme se hodně o činnosti, vycházející ze základních potřeb dětí, jejich zájmů a s 

ohledem na jejich věkové a individuální možnosti.  

 

III.  -  „ Motýlci“ - provoz od 6,00 – 16,15h (ve III.tř. 7,30-15,00) 

V této třídě je zapsáno od září 2019 22 dětí ve věkovém rozmezí 4,5 – 7 let. Jedná se též o 

třídu věkově spíše homogenní, ač jsou zde větší věkové rozdíly. Je zde velmi důležité 

plánovat všechny činnosti dle věkových a individuálních možností a potřeb dětí. Všechna 

výchovně vzdělávací činnost musí být řádně promyšlena a zorganizována. V této třídě je 17 

dětí předškolních, ostatní děti jsou mladší. V této třídě je 5 dětí s odloženou školní docházkou, 
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kterým je vypracován PLPP. Všechny děti jsou zdravé. V této třídě jsou děti mladší, které 

spánek nevyžadují dle rodičů, protože zde není k dispozici ložnice. 

     Využíváme různých metod, aby poznávání a vzdělávání dětí bylo co nejefektivnější – jak 

metody prolínající celý den k naplňování obecných cílů, tak i metody k naplňování 

konkrétních cílů - metoda založená na prožitku, na vzoru, na hře, na pohybu, na manipulaci a 

experimentu, na komunikaci, na tvoření, na fantazii a magičnu, na myšlenkových operacích 

(viz. Organizace vzdělávání – metody a formy). 

     Naše používané formy jsou přizpůsobovány dětem, vycházíme z toho, co znají z domova, 

na co jsou zvyklé – volná hra, řízená činnost, stravování, odpočinek a hygiena, pobyt venku, 

rituály, cvičení, kroužky a různé nepravidelné činnosti. Tyto činnosti se různě prolínají, 

vzájemně na sebe navazují, abychom byly schopny reagovat na momentální stav dětí ve třídě, 

jejich potřeby, zájmy nebo i na nenadále vzniklé situace (viz. Organizace vzdělávání – formy 

a vzdělávání)       

  

 

Provozní doba naší mateřské školy je od 6,00 – 16,15 hodin. 

Provoz všech tříd je celodenní. (I. třída 7,30 – 15,00), (II. třída 6,00 – 16,15), (III. třída 7,30 – 

15,00h) – poté spojovány v II. třídě - dolní třída - z provozních důvodů 

Provoz MŠ je zajišťován vzhledem k přání rodičů (dojíždění, pracovní doba) ale i z hlediska 

potřeb dítěte. Děti přicházejí do MŠ od 6,00 hod a po dohodě s rodiči kdykoli v průběhu dne a 

domů odcházejí kdykoli podle potřeby rodičů. 

V období letních prázdnin máme uzavřeno 5 týdnů, následující letní prázdniny 

pravděpodobně 6 týdnů a v období vánočních prázdnin dle dohody s rodiči a podle podmínek 

stanovených Obcí – o provozu při nízkém počtu.  

 

 

Uspořádání dne v MŠ 
(1.třída) 

6,00  - 7,30  : scházení dětí v hlavní budově MŠ, hravé činnosti, pohybová aktivita –    

                       spontánní i řízená 

7,30  - 7,45  : převádění dětí do 1. třídy mimo hlavní budovu MŠ 

7,45  - 8,30  : hravé činnosti, pohybová aktivita – spontánní i řízená 

                    : individuální práce s dětmi 

8,30 - 8,45  : hygiena, svačina (dle potřeby dětí či aktivit i dříve),hygiena 

9,00  - 9,45  : hravé činnosti, pohybové aktivity, didakticky cílené činnosti, soustředění dětí,  

                       skupinová i individuální práce s dětmi 

9,45  - 11,45 : pobyt venku (v případě nepřízně počasí krácen či nahrazen hravými nebo  

                      pohybovými aktivitami) 

11,45 - 12,15 : hygiena, oběd, hygiena 

12,15 - 14,15 : odpočinek na lehátku je při čtené pohádce a poté na chvilku při  

                       reprodukované. Děti, které usnou, spí dále na lehátku. Děti, které neusnou  

                       mohou postupně vstávat, oblékat se a vybírat si z klidových aktivit – prohlížení  

                       časopisů, kreslení, omalovánky, mozaikové stavebnice. Je dbáno na  

                       individuální potřebu odpočinku jednotlivých dětí.  

14,15 - 14,45 : hygiena, svačina, hygiena 

15,00            : převádění dětí do hlavní budovy MŠ (dochází ke spojení 1.,2. i 3. třídy) 

15,15 - 16,15 : odpolední zájmové činnosti  
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Uspořádání dne v MŠ 
(2. třída) 

6,00  - 8,30  : scházení dětí, hravé činnosti, pohybová aktivita – spontánní i řízená 

                     : individuální práce s dětmi 

8,15  - 8,45   : hygiena, svačina (dle potřeby dětí či aktivit i dříve), hygiena 

9,00  - 9,45   : hravé činnosti, pohybové aktivity, didakticky cílené činnosti, soustředění dětí,  

                       skupinová i individuální práce s dětmi 

9,45  - 11,45 : pobyt venku (v případě nepřízně počasí krácen či nahrazen hravými nebo  

                        pohybovými aktivitami ve třídě nebo v tělocvičně) 

11,45 - 12,15 : hygiena, oběd, hygiena 

12,15 - 14,15 : odpočinek na lehátku je při čtené pohádce a poté na chvilku při  

                       reprodukované. Děti, které usnou, spí dále na lehátku. Děti, které neusnou  

                       mohou postupně vstávat, oblékat se a vybírat si z klidových aktivit – prohlížení  

                       časopisů, knih, kreslení, omalovánky, mozaikové stavebnice,  pracovní a 

                      grafomotorické listy. Je dbáno na individuální potřebu odpočinku jednotlivých  

                     dětí.  

14,15 - 14,45 : hygiena, svačina, hygiena 

14,45 - 16,15 : odpolední zájmové činnosti  

 

 

Uspořádání dne v MŠ 
(3.  třída) 

6,00 - 8,30  : scházení dětí, hravé činnosti, pohybová aktivita – spontánní i řízená 

                     : individuální práce s dětmi 

8,30 - 8,45  : hygiena, svačina (dle potřeby dětí či aktivit i dříve), hygiena 

9,00  - 9,45  : hravé činnosti, pohybové aktivity, didakticky cílené činnosti, soustředění dětí,   

                       skupinová i individuální práce s dětmi 

9,45  - 11,45 : pobyt venku (v případě nepřízně počasí krácen či nahrazen hravými nebo  

                         pohybovými aktivitami ve třídě nebo v tělocvičně) 

11,45 - 12,30 : hygiena, oběd, hygiena 

12,30 - 14,00 : odpočinek s polštářkem a pohádkou 

                       odpočinek je poté nahrazen klidovými aktivitami – logopedické a literární  

                       chvilky, grafomotorické listy, chvilky nad dětskými časopisy, četba pohádek, 

                       řešení hádanek, individuální práce s pracovními listy, 

                       programy na interaktivní tabuli. 

                       Poté hry klidové- mozaiky, puzzle, kreslení, pexeso, společenské hry, 

                       výtvarně i hudební činnosti. 

14,00 - 14,30 : hygiena, svačina, hygiena 

14,30 - 15,00 : odpolední zájmové činnosti ve III.třídě 

15,00 - 16,15 : spojení dětí do II. třídy, odpolední zájmové činnosti v II.třídě 

 

Za pěkného počasí bude většina činností přenášena ven. 

Uspořádání dne je pouze orientační, podle potřeby se jednotlivé činnosti mohou měnit, ale 

musí být dodržovány max.3 hodinové intervaly mezi jídly.   

 

 

3.2.Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 
Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě zápisu – v určeném termínu. 

O přijetí se rozhoduje dle daných kritérií a bodového hodnocení (viz směrnice).  

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ (ve spolupráci: ředitel ZŠ + vedoucí MŠ)vydáváme do 30dnů 

od zápisu. Pod přiděleným registračním číslem zveřejňujeme přijaté děti. 
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3.3.Pravidla pro zařazování dětí do jednotlivých tříd, úplata,  
 

V letošním školním roce 2019 -2020 máme tři třídy homogenního typu. 

Zohledňujeme však sourozenecké a blízké rodinné vazby.  
 

Školné - úplata 

400 Kč -  pro všechny děti je stanovena ve stejné výši 

200 Kč  - snížená úplata (pro děti s odloženým nástupem nebo s přerušenou docházkou   

                 potvrzenou lékařem) 

0 Kč   - dětem, které dovrší v daném školním roce do 31.8. 6 let, tedy dětem předškolním 

ale i dětem s odloženou školní docházkou se školné nezapočítává 

                

- v případě přerušení provozu- letní omezení, bude úplata krácena. Děti, které nebudou v době 

letního provozu přihlášeny, budou od úplaty osvobozeny. 

Finanční stránku stravování i školného si zajišťuje ZŠ. Rodiče si obědy platí dle výběru- 

hotově osobně v ZŠ vedoucí stravování nebo přes účet. Obědy jsou přihlašovány i 

odhlašovány rodiči telefonicky přímo do ZŠ (možno kdykoli i na záznamník) 

 

 

3.4. Výchova ke zdraví 
Zdraví je nedílnou součástí našeho života. Proto již v raném věku by děti měly být 

seznamovány s možnými příčinami poškození zdraví. Jedná se jak o celkovou imunitu 

člověka, tak i o úrazové stavy, či jevy, které mohou dítě ohrozit. Jedná se tedy o celkovou 

problematiku zdraví a bezpečnost dětí (úrazová zábrana, šikana, etnické projevy, obezita, 

šikana, protidrogová prevence….). 
 

V rámci naší mateřské školy klademe na zdravotní prevenci velký důraz a to ve všech třech 

základních oblastech  – tělesné zdraví, psychické (duševní), sociální 

 

1.tělesné - mytí rukou před každým jídlem 

-  čištění zubů po obědě 

-  zdravotně preventivní cviky 

-  ranní cvičení a pohybové hry 

-  možnost volného vyžití 

-  cvičení „Rodičů + dětí“, kdykoli možnost využití místní sokolovny 

-  plavecký výcvik 

-  plnění hygienických norem a podmínek ve všech směrech a oblastech 

-  základy zdravé životosprávy (obezita) 

-  předcházení úrazů (poučení o bezpečnosti) 

-  viz. kompetence ŠVP „Dítě a jeho tělo“ 

 

2.psychické (duševní) – podporovat všechny oblasti psychiky rovnoměrně  

-  předcházení šikaně, etnickým projevům 

-  vnímat každé dítě jako jedinečnou bytost se svými pozitivy i chybami  

                  (děti nesrovnávat, neponižovat, neškatulkovat) 

               - viz. kompetence ŠVP „Dítě  a jeho psychika“ 

 

3. sociální - vnímání dítěte jako rovnocenného partnera 

  - vytváření harmonického vztahu mezi dětmi, příjemné prostředí MŠ 

  - vztah s učitelkou jako s partnerem, který pomůže, poradí 

 - viz. kompetence ŠVP „Dítě a ten druhý“ 
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Samozřejmě nalezneme možné kompetence i ve dvou zbývajících oblastech. 

Učitelky jdou dětem příkladem ve všech směrech péče o své zdraví. 

 

 

 

3.5. Logopedická prevence 
Řeč je jedním ze základních lidských dovedností. Pokud není řeč správně rozvíjena již 

v raném dětství, mohou nastat v pozdější době problémy komunikační, celkově problémy se 

začleňováním se do společnosti, případně v budoucnu i s hledáním zaměstnání. 

Proto by řeči měla být věnována velká pozornost. Nejprve samozřejmě v rodině, po nástupu 

do mateřské školy by to měly být i učitelky, které v rámci výchovně vzdělávací práce zařadí 

správnou logopedickou prevenci, a tím podpoří správný vývoj řeči, případně podchytí včas 

nežádoucí odchylky. 

     V naší mateřské škole se snažíme o logopedickou prevenci v rámci literárních chvilek, 

povídání, vyprávění, správného mluvního vzoru, celkového výchovně vzdělávacího 

programu. Kde řeč ovlivňují především prostředí, pohyb a sluchové a zrakové vnímání. 

Logopedická prevence by měla být naprosto přirozenou součástí celého výchovného 

programu předškolního vzdělávání. 

V rámci zdravého rozvoje řeči patří nejen čistá výslovnost, tempo a obsah mluveného slova. 

Také pak dechová cvičení, rozvíjení obratnosti mluvidel, nebo i jen „obyčejné“ povídání nad 

obrázky, hry na rozvoj pravolevé orientace, motorika ruky, hry na rozvoj slovní zásoby… 

máme spoustu pomůcek z grantu. 

     Abychom nic nepodcenili, máme logopedickou asistentku , která úzce spolupracujeme 

s klinickým logopedem – Mgr Hajžmanovou. Případné možné problémy konzultujeme s ní, 

s rodiči a logopedickou asistentkou, která v naší mateřské škole zároveň pracuje jako učitelka 

MŠ.(t.č. na MD)2x měsíčně však provádí ve třídách skupinové logopedické chvilky, na které 

navazují ostatní učitelky a 1x měsíčně provádí individuální logopedii ve spolupráci  s rodiči. 

Správným přístupem učitelek, spoluprací s rodiči, radami a odbornou pomocí logopedické 

asistentky i klinického logopeda můžeme zajistit tu správnou logopedickou prevenci a nic tím 

nepodcenit. Napomáhá tomu i dostatečné vybavení logopedickými pomůckami(z grantu) 

 

Logopedická prevence zahrnuje - 

- rozcvičení mluvidel a správné dýchání 

- rozvoj správné výslovnosti 

- rozšiřování pasivní i aktivní slovní zásoby 

- správnou skladbu vět 

- gramatickou správnost řeči 

- rozvíjení souvislého vyjadřování a vedení dialogu 

- rozvíjení fonematického vnímání 

- posilování sluchové a zrakové analýzy, syntézy, diferenciace a paměti 

- rozvoj hrubé a jemné motoriky a grafomotoriky 
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II. 

 

„KAM SMĚŘUJEME“ 

 
 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

 
1. NAŠE ZÁMĚRY 

 

 
Naše vize - „Učit děti žít tak, aby si uvědomovaly co je správné a co špatné nejen 

v současnosti, ale i v budoucnosti.“ 

 

 

 

Z naší vize vyplývá i motto naší mateřské školy: 

 

„Máme se tu všichni rádi, 

Jsme tu samí kamarádi.“ 

 

 

Filozofie naší školy - „Chceme, aby děti byly u nás v mateřské škole šťastné, chodily sem 

rády a měly na ni hezké vzpomínky. Formou příkladu, prožitkového učení, učení hrou a 

činností chceme, aby dítě získalo osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako 

samostatná osobnost. Poskytujeme základy pro zdravou sebeúctu a sebejistotu a chceme tak 

ovlivnit celou osobnost dítěte.“   

 

 

 

 

Základy vychází ze čtvera ročních období, 

z přírody a zdrojů, které nás obklopují, 

čímž umožníme dětem vnímat všemi smysly, protože jen tak je jejich 

poznání nejkvalitnější 
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2. NAŠE CÍLE                

 

 
     „CVIČÍME„    
Chceme podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost a                             

pohybovou dovedností vést ke zdravým životním návykům. (Dítě a jeho tělo) 

 

 
„ŘÍKÁME SI A BUDEME CHYTŘEJŠÍ„ 

Chceme podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost, rozvíjet intelekt, správnou řeč, 

přecházet vadám řeči, řešit prevenci vad řeči a případně na problém včas upozornit, rozvíjet 

vůli a povzbuzovat děti k poznávání a učení. (Dítě a jeho psychika) 

 

 
„MY KAMARÁDI„  
Chceme utvářet pěkné vztahy dítěte k jinému dítěti i k dospělému, obohacovat jejich 

vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. (Dítě a ten druhý) 

 

 

„MY  MALÝ UMĚLCI„  
Chceme pomoci dítěti osvojit si dovednosti, návyky, přijmout základní všeobecně uznávané 

společenské, morální, estetické hodnoty. (Dítě a společnost) 

 

 

„PRACUJEME A TVOŘÍME„  
Chceme vytvořit základy a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. (Dítě a svět) 

  

 

 

 
S těmito cíli je úzce spjato motto naší školy. 

 

 

„Máme se tu všichni rádi, jsme tu samí kamarádi“ 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 
3. MEDOTY A FORMY VZDĚLÁVACÍ PRÁCE 

 
Metody a formy jsou jedněmi z důležitých součástí předškolního vzdělávání, využíváme je 

každý den při jakékoli činnosti s dětmi. 

Každá učitelka má u sebe soubor používaných metod a forem, které využívá při své práci, 

inspiruje se jimi a hledá nové možnosti jejich uplatnění. 

 

Metody bychom mohly uplatňovat v rovině obecných cílů, kde vyjdeme-li z toho, že obecné 

cíle by měly být naplňovány v průběhu celého dne v mateřské škole, potom metodami na této 

úrovni je vše, co se v mateřské škole děje (veškerá komunikace, interakce, činnosti, 

organizace…..) 

Metody v rovině naplňování konkrétních cílů založené:  

- na prožitku (improvizace, hra s přírodninami, pozorování přírody…) 

- na vzoru (učitelka je vzorem ve všech oblastech – jídlo, komunikace..) 

- na hře (pohybové, námětové, konstruktivní, společenské, didaktické) 

- na pohybu (pohybová hra, běh, plavecký výcvik, tělocvična…) 

- na manipulaci a experimentu (barvy, stavebnice, přírodniny, s rostlinami, vodou, se sovy, 

s čísly…) 

- na komunikaci (komunitní kruh, četba pohádek, řešení problému, prosociální hry…) 

- na tvoření (tvoření z papíru, vyrábění draků, modelování, hry se sněhem, hudební a taneční 

tvorba, tvoření z textilu…) 

- na fantazii a magičnu (co by se stalo kdyby?...fantazijní práce s materiály, kreslení, 

malování, modelování, improvizace a dramatizace…) 

- na myšlenkových operacích (diskuse, konstruování, řešení hádanek a hlavolamů, řešení 

běžných problémů, stanovování pravidel…) 

 

Formy, které využíváme v mateřské škole, by se měly co nejvíce přibližovat životu dítěte 

doma a rodině a současně vytvářet podmínky k jeho optimálnímu rozvoji.  

 

Příklady forem: 

- volná hra (možný výběr, neomezujeme děti, nepřerušujeme hru, obohacujeme ji, vše 

v dosahu dětí….) 

- řízená činnost (ne příliš řízených činností, nenutíme do činností, nesrovnáváme děti, 

pochválíme je, činnosti podněcující aktivitu dětí…) 

- stravování (nenutíme děti do jídla, vhodné vzory učitelek, pestrá a chutná strava, možnost 

výběru…) 

- odpočinek a hygiena (nenutíme do spánku, alternativní klidové činnosti, vzor učitelek i při 

hygieně…) 

- pobyt venku (pobyt na zahradě, vycházky, možnost volného vyžití…) 

- rituály (svoláváme se před činností např. písní, pozdravení básní, spočítání, oslava 

narozenin a svátků, pravidla společného soužití...) 

- cvičení (umožníme dost spontánního pohybu, pohybové hry, dodržujeme hygienické a 

bezpečnostní podmínky…) 

- kroužky (každé pondělí se střídají ob týden výtvarný a hudebně - dramatický  kroužek, 1x 

za 14 dnů je angličtina, cvičení R+D vždy v pondělí…) 

- nepravidelné činnosti (Mikulášská ,Vánoční besídka a ke Dni maminek, rozloučení 

s předškoláky, Dětský den, maškarní ples, návštěvy kina, knihovny, ZŠ, divadla… 

Jednotlivé metody i formy se mohou mezi sebou vzájemně prolínat, kombinovat a využívat 

způsobem, který vyhovuje nejen učitelce, ale i dětem 
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4. ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI 

POTŘEBAMI, DĚTÍ NADANÝCH 
 

 

4.1. Vzdělávání dětí se speciálními potřebami 
V naší škole se mohou vzdělávat také děti s rozlišnými specifickými vzdělávacími potřebami. 

Zákon stanoví 5 stupňů podpůrných opatření při začleňování těchto dětí do kolektivu. 

 

1. stupeň podpory 

 - poskytuje škola bez nároku na finanční prostředky 

Charakter dítěte je takový, že vykazuje mírné či přechodné obtíže a postačují na podporu jeho 

vzdělání jen individuální pedagogické postupy. 

Podpůrná opatření v tomto stupni identifikujeme sami.(znalost rodinné situace žáka, 

sociálního zázemí, aktuálního zdravotního stavu, pozorování – problémy ve vztazích, 

postavení dítěte ve třídě, rozbory prací, dlouhodobé hodnocení) 

Charakter obtíží: 1. problém ve vzdělání 

                            2. problém v chování a prožívání 

Opravdová a ne povrchová znalost dítěte je nutnou podmínkou pro včasné nastavení opatření 

(mírné úpravy v režimu, úpravy v zasedacím pořádku, úprava metod výuky, změny 

v organizaci, v délce soustředění, v nastavení jiných limitů pro práci daného dítěte, změny 

v plánování) 

Vytvoříme si PLÁN PEDAGOGICKÉ PODPORY. 

- navržení - dítě + problém 

- realizace – promítnutí do metod práce + organizace vzdělávání  

- hodnocení 

Pokud po 3 měsících zjistíme, že PO nestačí, nenastalo zlepšení ba naopak došlo ke zhoršení, 

kontaktujeme školské pedagogické zařízení – PPP Prachatice a 

vypracujeme zprávu  - jaký problém nastal ve vzdělávání 

                                   - jaká PO byla uplatňována 

                                   - jak jsou vyhodnocena 

Poté PPP provede diagnostiku a určí zda je potřeba využít PO z vyšších stupňů podpory. 

 

Podpůrná opatření 2. až 5. stupně neurčuje škola, ale školské poradenské zařízení(PPP,SPC) 

Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční 

náročnosti. PPP a SPC stanoví dítěti konkrétní podpůrná opatření, které odpovídá 

konkrétnímu stupni podpory. 

Podmínkou poskytování podpůrného opatření 2. až 5. stupně je nutný vždy písemný souhlas 

zákonného zástupce. 

 

Podpůrná opatření spočívají v  

- poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení 

- úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání 

- úpravě podmínek přijímání ke vzdělání a ukončení školní docházky 

- použití kompenzačních a speciálních učebních pomůcek 

- vzdělávání podle IVP 

- využití asistenta pedagoga 

 

 

Vždy musí být dobře zvážen a stanoven způsob vzdělávání nejvhodnější pro dítě, dle jeho 

druhu a stupně postižení a předpokládaného efektu jeho začlenění do kolektivu dětí. 

V případě, že by naše mateřská škola neměla odpovídající podmínky a personál, nebo bude 
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postižení dítěte závažné, bude doporučena speciální péče v zařízeních odpovídajících tomuto 

druhu postižení dítěte. 

Proto před nástupem musí být mateřské škole předaná a řádně prostudovaná veškerá zdravotní 

dokumentace dítěte. 

Příprava na nástup integrovaného dítěte 

- veškerý personál školy musí být seznámen s organizačními změnami, omezeními a 

opatřeními, které bude nástup dítěte vyžadovat 

- personál školní jídelny musí být seznámen se specifickými stravovacími návyky, 

s případnými omezeními či potravinovými alergiemi 

- úpravy prostoru ve třídách dle postižení 

- na dostupné místo ve třídě by měla být umístěna karta s informacemi o zdravotním stavu 

dítěte (způsob první pomoci, telefonní kontakty na zákonné zástupce, ošetřujícího lékaře) – 

Pozor! Musí být uložena tak, aby byla zajištěna ochrana osobních dat 

Vlastní nástup dítěte 

- seznámení rodičů se třídou v časovém předstihu 

- seznámení rodičů s omezeními i pozitivy integrace 

- musí být předána veškerá dokumentace (evidenční list s potvrzením lékaře, zpráva o 

aktuálním zdravotním stavu a omezeních s ním související, dohoda o docházce podepsaná 

oběma stranami, vyjádření PPP nebo SPC, případně další dokumentace) 

- rodiče předají veškeré zdravotní a osobní pomůcky s náležitými instrukcemi k použití 

v písemné formě (např. invalidní vozík, osobní léky, respirátor, vložky do bot...atd.) 

                                - vymezení odpovědnosti za ztrátu či poškození věcí, pomůcek 

                                - v případě podávání léků písemný souhlas lékaře  

                                - vymezení pracovníka, který bude léky dítěti podávat a zapisovat 

- seznámení dítěte se třídou, s dětmi, postupně celou školou i jejími zaměstnanci 

- dítěti je umožněna aklimatizace dle osobních potřeb, postupné seznámení s režimem dne 

- dítěti určíme stálé místo 

- asistent pedagoga i pedagogický personál by měl zpočátku vyhodnotit každý den a domluvit 

případné změny a další postupy 

- vše je součástí TVP dané třídy 

Forma a metodika práce 

- musí být zvoleny individuálně, na základě zvláštností dítěte a specifik jeho znevýhodnění. Je 

potřeba vytvořit IVP 

- vše plánují společně pedagog i asistent - spolupráce pedagogů, asistenta i personálu probíhá 

denně, na společných poradách, či dle individuální potřeby 

 

 

Plán pedagogické podpory (PLPP) zpracovává škola od 1. stupně podpůrných opatření na 

základě úprav ve vzdělání nebo zapojení do kolektivu. 

Obsahuje popis potíží žáka, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování. 

PLPP škola vyhodnocuje nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytovaných PO 

Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola pro dítě od 2. stupně podpůrných 

opatření a to na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonného 

zástupce dítěte. 

Naplňování  IVP vyhodnocuje školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou nejméně 

1x ročně. 

V případě že se v naší MŠ bude vzdělávat dítě se speciálními vzdělávacími , budou stanovené 

cíle podpory a způsoby vyhodnocování rozpracovány v TVP jednotlivých tříd. 
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4.2. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných 
 

Většina mimořádně nadaných dětí projevuje již od útlého věku atypickou schopnost 

poznávání (paměť, myšlení, pozornost...atd.). Rozpoznat nadané děti nemusí být tak snadné, 

jak by se na první pohled mohlo zdát. 

Za nadané dítě se považuje to, které vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň 

v jedné či více oblastech – rozumových, pohybových, manuálních, uměleckých nebo 

sociálních dovednostech.  

 

Specifika nadaných dětí – dítě svými znalostmi přesahuje stanovené požadavky 

- problematický přístup k daným pravidlům 

- tendence k vytváření vlastních pravidel 

- vlastní pracovní tempo 

- sklon k perfekcionismu a s tím související způsob komunikace s učitelem 

- malá ochota ke spolupráci v kolektivu 

- rychlá orientace v postupech práce 

- kvalitní koncentrace, dobrá paměť a hledání kreativních postupů 

- potřeba projevení a uplatnění znalostí 

 

Má-li být práce s nadanými předškolními dětmi efektivní a úspěšná, je třeba věnovat 

pozornost komunikaci a dodržování určitých pravidel: 

- budeme uplatňovat neautoritativní komunikaci a pozorně naslouchat co dítě říká 

- nebudeme nutit dítě do dalších činností, pokud je plně zaujato jinou 

- budeme provádět společně hodnocení činností a diskutovat a přednostech a nedostatcích 

 

Stále musíme mít na mysli, že budeme pravděpodobně pracovat s celou dětskou skupinou, 

v níž nadané dítě je. Máme tudíž několik možností, jak budeme pracovat. 

1. Vybírat úkoly s možností variace obtížnosti 

2. Úkoly dávat příležitostně v situacích, kdy zbývá v režimu dne čas  

3. Nebát se zadat „práci“ dětem domů 

 

Vzdělávací obsah budou učitelky tudíž upravovat tak, aby děti nebyly přetěžovány a byla 

zajištěna pestrost vzdělávací nabídky.  

Všechny pedagogické pracovnice se budeme snažit proškolit v oblasti problematiky nadaných 

dětí, samostudium odborné literatury (např. Mertin, Gillermová: Psychologie pro učitelky 

mateřské školy) 

 

 

 

V případě že se v naší MŠ bude vzdělávat  dítě nadané, budou stanovené cíle podpory a 

způsoby vyhodnocování rozpracovány v TVP jednotlivých tříd. 
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III. 

 

„JAK TOHO DOSÁHNEME“ 

 
VZDĚLÁVACÍ OBSAH 

 
1. INTEGROVANÉ BLOKY 

 
Vzdělávání dítěte bude uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, 

které se v průběhu dne vyskytnou. Chceme, aby veškeré učení, ať spontánní nebo řízené, bylo 

prožitkové, založeno na smyslovém vnímání. 

Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti! 

 

Vzdělávací obsah je vytvořen na celý rok a skládá se z 5 základních integrovaných bloků – 1 

adaptační a 4 vázané k ročním obdobím a propojovány pohádkami, příběhy... atd. Bloky 

spojené s ročním obdobím máme rozdělené do několika tematických celků a celý rok je ještě 

situován do pohádkového, nadpřirozeného světa, který je dětem velmi blízký.  

Tato základní nabídka je daná pro všechny třídy. 

 

 

I. JÁ A MOJI KAMARÁDI  

II. KOUZELNÝ PODZIM (Dary podzimu, Co umí vítr, Podzimní loučení) 

III. POHÁDKOVÁ ZIMA (Pohádkové vánoce, Zimní radovánky, Pohádkový svět)  

IV. ČARUJÍCÍ JARO (Jarní probuzení, Jaro už je tu)  

V. LÉTO PLNÉ KOUZEL  

 
 

V třídních vzdělávacích plánech budou tato základní témata rozpracována do podtémat, které 

si každá třída tvoří sama, na základě věku, potřeb, zájmu a přání dětí. Na motivaci ke 

každému podtématu si vybírají učitelky pohádky, příběhy či jinou vhodnou motivaci dle 

momentálních potřeb, situace a mohou vycházet i z přání dětí. V případě vybrané pohádky či 

příběhu je konkrétní text uveden v týdenních plánech každé učitelky a mohou se měnit dle 

okolností. Ve smíšených třídách (III. A a III. B – předškolní a mladší) učitelky vychází ze 

zadaného rámce, avšak se společně domlouvají na tématu daného týdne či období a na 

konkrétním plnění daných cílů, úkolů a předpokládaných výstupů – toto budou mít obě 

smíšené třídy společné. Motivační část již je na třídních učitelkách v dané třídě. Cíle daného 

týdne a témata budou uvedeny vždy v třídním vzdělávacím plánu a v plánu učitelky na třídě 

na dané období.  
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2. KONKRÉTNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA   

(dílčí témata, obsahy, záměry, klíčové kompetence) 

 
I. JÁ A MOJI KAMARÁDI  

 

Délka trvání adaptačního bloku záleží na tom, jak rychle se nové děti v mateřské škole 

zadaptují, proto je možné, že budeme i v následujícím integrovaném bloku u některých dětí 

klást větší váhu na adaptační cíle, než na vzdělávací cíle dalšího bloku. 

     Preferovat budeme spontánní hry dětí, které doplníme nabídkou tvořivých aktivit, kterých 

se děti mohou, ale nemusí účastnit. Naučíme se každý den vzájemně pozdravit, pohladit, říct 

si něco pěkného a naučíme se báseň pro dobrou náladu. Seznámíme se s prostředím mateřské 

školy, tělocvičnou a zahradou a s pravidly bezpečného pohybu. 

     Navštívíme tradičně pouť a povíme si, co všechno by se mohlo při nesprávném chování 

přihodit. Zavzpomínáme si na prázdniny a na kamarády, kteří s námi teď nemohou být, neboť 

jsou s rodiči u moře a připravíme pro ně překvapení – zrealizujeme si moře u nás v mateřské 

škole (sítě, malba a vystřihování mořských živočichů, modelování chobotnic, hry 

s mušlemi…) 

 

Vzdělávací cíle: 

- vytvořit dětem vhodné prostředí pro adaptaci v MŠ a vytvořit společně základní 

    pravidla našeho soužití. 

- rozvíjet pozitivní vztahy k sobě i k okolí - citová samostatnost, osobní pohoda, sebedůvěra 

- posilovat chování ve vztahu k druhému - tolerance, respekt, přizpůsobivost 

- vést k osvojování poznatků o světě, ve kterém žiji a o životě ve všech jeho formách 

 

Kompetence:  

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 dění v prostředí, 

ve kterém žije. 

Kompetence k řešení problému – všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí. 

Přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj aktivní odezva a zájem. 

- nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 

Kompetence komunikativní – v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi 

i s dospělými. Chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhoda 

Kompetence sociální a personální – dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost 

druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, 

agresivitu i lhostejnost 

- spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, 

dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim 

Kompetence činnostní a občanské – zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené 

aktuálnímu dění 

- spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe 

potřebu je zachovávat 

- uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se hájit a respektovat, chápe, že všichni lidé 

mají stejnou hodnotu 

- dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se s ohledem na životní prostředí 
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II. KOUZELNÝ PODZIM 

 

V této oblasti se budou děti seznamovat se čtyřmi ročními obdobími, společně zjistíme v čem 

je podzim jiný. Budeme chodit na vycházky, pozorovat přírodu, ujasňovat si základní 

charakteristiky tohoto ročního období. 

     Zajímat se budeme o celý svět jako takový, jeho rozmanitosti a posilovat zvídavost, 

fantazii, tvořivost a zájem o učení a poznávání směrem k přírodě, kamarádům a i k sobě 

samému (různé praktické činnosti, prožitkové učení). Ovšem si budeme povídat, utvářet 

komunitní kruhy a rozvíjet samostatné vyjadřování. Zjistíme, proč máme chránit své zdraví 

(ovoce, zelenina, čištění zoubků, předcházení nemocem, úrazům). 

     Cvičit budeme s hudbou, s draky, rozvíjet budeme hrubou i jemnou motoriku (ranní 

cvičení, pohybové hry, grafomotorika, volný pohyb v přírodě, pouštění draků…..). 

     Nakonec se s podzimem rozloučíme, a to i se zvířátky, která si dělají zásoby na zimu a 

některá se ukládají se ke spánku. Ukážeme se i stromy, které se připravují na příchod zimy 

(listnaté, jehličnaté, tvary listů, obrázkové hry, pozorování přírody). 

 

Dílčí témata  -        -    Dary podzimu 

- Co umí vítr 

- Podzimní loučení 

 

Vzdělávací cíle: 

- osvojujeme si poznatky o světě, přírodě, její rozmanitosti, proměnách 

- vytváříme podvědomí o správném chování v přírodě 

- abychom měly poznatky o lesních plodech – houbách, ovoci, zelenině  

- učíme se vnímat všemi smysly 

- rozvíjíme řečové schopnosti a jazykové dovednosti, samostatné vyjadřování 

- rozvíjíme tvořivost, posilujeme zájem, zvídavost a radost z objevování 

- klademe velký důraz na jemnou motoriku 

- posilujeme chování ve vztahu k sobě, abychom si uvědomily potřebu chránit své zdraví 

- osvojení si poznatků o světě a přírodě 

- vytvářet povědomí a přírodních jevech, o rozmanitosti světa, jako jsou řeky, hory, země 

světadíly 

- přistupovat ke světu z estetického hlediska 

- rozvíjet tvořivost, představivost a fantazii 

- vytvářet zájem o učení, poznání jako takové 

- uvědomovat si, že člověk má velký vliv na přírodu – může ji chránit, ale i ničit 

- rozvoj pohybového aparátu a jeho ovládání 

- připomenout si co vše již víme o přírodě, jejích proměnách, vztahu k ní a rozšířit o     

  poznatky živé a neživé přírody – o stromech, zvířatech připravujících se na zimu 

- učit se vážit svého života a zdraví a zároveň i života v přírodě 

- více se zaměřit na rozvíjení koordinace ruky, zraku a veškerých grafických schopností 

- rozvíjet všechny jazykové schopnosti 
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Kompetence: 

Kompetence k učení – soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, 

experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

- získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení 

- klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, 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 

Kompetence k řešení problému – problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, 

postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení 

problému. Hledá vlastní možnosti, je originální, využívá dosavadních zkušeností a fantazie. 

- rozlišuje funkční řešení a ta, která k cíli nevedou – dokáže mezi nimi volit 

Kompetence komunikativní – ovládá řeč, využívá vhodně formulované věty, samostatně 

vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi. Rozumí tomu co slyší, dokáže vést dialog 

- dokáže vyjadřovat své pocity, nálady, prožitky různými prostředky (výtvarné, řečové, 

hudební, dramatické….) 

- dokáže se domluvit slovy i gesty, rozlišuje některé symboly a rozumí co znamenají 

Kompetence sociální a personální – je samostatné při svých činnostech, dokáže vyjádřit svůj 

názor a vyjádřit ho 

- ve skupině se dokáže jak prosadit tak i podřídit, dokáže se domluvit i spolupracovat, 

uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského chování. Respektuje druhé. 

Kompetence činnostní a občanské – své vlastní činnosti si umí organizovat, plánovat, řídit i 

hodnotit 

- dokáže odhadnout své vlastní silné a slabé stránky – dokáže toho využít 

- má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, přistupuje k úkolům odpovědně 

- váží si práce a úsilí druhých 

- dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se s ohledem na životní prostředí 
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III. POHÁDKOVÁ ZIMA 

 

V tomto integrovaném bloku si budeme užívat vánoční i zimní čas se všemi radostmi,které 

zima nabízí. Seznámíme se z tradicemi (Barborky, Lucie, Mikuláš, Vánoce) a společně se 

připravíme na příchod Mikuláše, anděla a čertů. 

Aktivně se budeme podílet na vánočních přípravách. Budeme si sdělovat svá přání, 

připravovat dárky, výzdobu, zdobit perníčky, zpívat koledy a připravíme společné vystoupení 

(básně, písně, dramatizace) na vánoční posezení s rodiči. 

Pokud nám paní Zima dovolí, budeme stavět sněhuláky, bobovat, klouzat a užívat si krás 

zimy. Ale musíme být zdraví, jen tak nás všechno baví. Řekneme si co je bacil, co je zdraví a 

jak si ho chránit. Budeme pozorovat stopy ve sněhu, krmit ptáčky i zvířátka. Společně si 

užijeme na Maškarním bále a nebudeme zapomínat ani na pohádky, které nám přinášejí naději 

na vítězství dobra nad zlem, poučení a poselství o tom, že se vyplácí být pracovitý, pomáhat 

druhým, nelhat, nekrást… Pohádky nás dovedou i k tomu, jak jsou důležité knihy a jak se 

k nim chovat. Půjdeme se podívat do knihovny a ve školce si uděláme vlastní výstavu 

knih.(st. děti) 

Malováním a kresbou budeme rozvíjet představivost, fantazii i jemnou motoriku. 

Společně se rozloučíme se zimou, se vším co nám přinesla a začneme vítat jaro. 

 

Dílčí témata  - Pohádkové vánoce 

                      - Zimní radovánky 

                      - Pohádkový svět 

 

 

Vzdělávací cíle: 

- osvojit si základní společenské, morální a etické hodnoty, celkově budovat estetický vztah 

k životu (společná příprava slavností) 

- rozvíjet kulturně estetické dovednosti , rozvíjet mravní a estetické cítění či prožívání 

- celkový rozvoj psychické i fyzické zdatnosti, rozvoj jemné motoriky ruky 

- rozvíjet řečové a jazykové dovednosti a schopnosti, posilovat zvídavost, radost a zájem 

z poznání a objevování 

- rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii 

- vytvářet prosociální postoje k druhému 

- osvojovat si poznatky o světě jako takovém, mít povědomí o rozmanitosti přírody a všech 

jejích proměnách 

- rozvíjet pohyb ve všech oblastech (hrubá i jemná motorika), rozvíjet fyzickou zdatnost, 

osvojovat si poznatky o sportech 

- vytvářet pocit sounáležitosti s přírodou (živá i neživá) 

- osvojovat si dovednosti k podpoře zdraví, bezpečnosti a chránit sebe i druhé, podpoře 

zdravého životního stylu, poznatky o svém těle 

- vážit si života ve všech jeho formách 

- utvářet pozitivní vztah k místu kde žiji – Šumava 

- podporovat rozvoj paměti, pozornosti, soustředěnosti, představivosti a fantazie 

- upevňovat znalosti o lidových tradicích – Masopust a posilovat zvídavost a zájem 

- rozvíjet estetické vnímání světa, fantazii, představivost (i v tvořivých činnostech) 

- poznávat lidské vlastnosti, rozlišovat co je zlo x dobro, správné x špatné 

- naučit děti pracovat s knihou 

- mít pozitivní vztah k intelektovým činnostem a k učení 

- upevňovat a rozvíjet výslovnost a vyjadřovací schopnosti 

- rozvoj smyslového vnímání (především zrak a sluch) 

- prodlužovat dobu soustředěnosti 
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- osvojit si číselné pojmy 

- rozvíjet schopnost úmyslně si zapamatovat a vybavit si 

- posilovat zájem o knihy, pohádky + rozvoj diskuze 

- rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka 

- rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky 

 

 

Kompetence: 

Kompetence k učení – učí se již nejen spontánně, ale i vědomě, dokáže vyvinout úsilí, 

soustředit se na činnost a záměrně si zapamatovat. Dokončí co započne, je schopné pracovat 

dle pokynů a dojít k cíli, výsledku 

- pokud vidí kladnou odezvu (ocenění a uznání), učí se s chutí 

Kompetence k řešení problému – řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace 

se snaží řešit samostatně, na základě předchozích zkušeností, náročnější s pomocí dospělého 

- při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických a 

empirických postupů, pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá 

je v dalších situacích 

- zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární 

matematické souvislosti 

Kompetence komunikativní – průběžně rozšiřuje slovní zásobu a aktivně ji používá 

k dokonalejší komunikaci 

- ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

- dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává 

(televize, knihy, encyklopedie…..) 

Kompetence sociální a personální – uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese 

důsledky 

- napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém 

okolí 

- chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí 

a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou, dokáže se bránit projevům násilí cizího dítěte 

Kompetence činnostní a občanské – chápe, že může o tom, co dělá, rozhodovat svobodně, 

ale že za svá rozhodnutí také odpovídá 

- chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, podnikavost a pracovitost jsou přínosem 

a naopak 

- 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 

- dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se s ohledem na životní prostředí 
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IV. ČARUJÍCÍ JARO 

 

Společně probudíme jaro a vyzdobíme si školku sluníčky. Budeme pozorovat změny 

v přírodě, probouzení hmyzu, kytiček i zvířátek a poznávat i jejich mláďátka. Připomeneme si 

jak se k nim chovat a jak se o ně můžeme starat my, aniž bychom jim ublížily.  

Budeme si  hrát i na školáky, čarovné jaro nás zavolá do velké školy k zápisu.  

Nezapomeneme ani na lidové tradice, které nás budou čekat. O Velikonocích si nebudeme jen 

povídat, ale namalujeme si i kraslice, zajíčky nebo kuřátka různými výtvarnými technikami. 

Řekneme si něco o stavění májky a nesmíme zapomenout ani na čarodějnice, na které se 

každým rokem moc těšíme. 

 Povíme si, jak je důležité mít svůj domov a svoji rodinu, a kdo má „nejkrásnější“ maminku. 

Ovšem nezapomene ani na tatínky, babičky, dědečky, sourozence a všechny ostatní, kteří do 

naší velké rodiny patří, a máme je rádi. 

Babičky a dědečkové nám přijdou číst pohádky a my jim za to předneseme společně básně –  

- besídka ke Dni babiček a dědečků 

Ke Dni matek společně s dětmi připravíme velkou oslavu, protože naše maminky si to jistě 

zaslouží. 

Jaro ale uteče jako voda, sluníčko začne více hřát, my se budeme moci chodit koupat a těšit se 

z příchodu léta. 

 

Dílčí témata  - Jarní probuzení 

          - Jaro už je tu 

                      - Už se těším do školy 

 

Vzdělávací cíle: 

- osvojení si poznatků o těle o jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě – co 

našemu tělu prospívá a co škodí 

- osvojit si dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody a pohody prostředí 

- pozitivní postoje ke všemu živému i neživému, k přírodě jako takové 

- podporovat estetický vztah ke světu, ke kultuře k umění 

- posilování přirozených citů, jakými jsou např. zvídavost, radost z objevování, radost ze 

zvládnutého a poznaného 

- posilovat vnímání všemi smysly 

- osvojit si poznatky o tradicích – Velikonoce, vytvářet pozitivní vztah k místu, kde žiji 

- rozvoj psychické a fyzické zdatnosti 

- podporovat stále dokonalejší chápání světa 

- vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije, budovat citový vztah k lidem, 

zvířatům a k přírodě 

- rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k celému svému okolí a udržovat je 

- rozvoj artikulačního, řečového a s tím souvisejícího sluchového vnímání 

- vytvářet základy slušného chování k dospělým, dětem, vážit si jejich práce a úsilí 

- osvojení si dovedností, které potřebujeme k péči o okolí 

- vytvářet povědomí a sounáležitosti se světem 

- vytvářet kladný vztah k přírodě v oblasti pěstitelské a chovatelské činnosti 

- posilovat vnímání všemi smysly 

- rozvoj dovedností v oblasti jemné motoriky 

- rozvoj dovedností předcházejících čtení a psaní 

- podněcovat tvořivost a estetické vnímání 

- vytvářet povědomí o lidových tradicích a májových svátcích 

- mít pozitivní vztah k intelektovým činnostem a k učení 

- upevňovat a rozvíjet výslovnost a vyjadřovací schopnosti 

- rozvoj smyslového vnímání (především zrak a sluch) 
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- prodlužovat dobu soustředěnosti 

- osvojit si číselné pojmy 

- rozvíjet schopnost úmyslně si zapamatovat a vybavit si 

- posilovat zájem o knihy, pohádky + rozvoj diskuze 

- rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka 

- rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky 

 

 

 

Kompetence: 

Kompetence k učení – klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem 

něho děje, 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 

Kompetence k řešení problému – všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí. 

Přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj aktivní odezva a zájem. 

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

naopak výhodou, uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit 

Kompetence komunikativní – dokáže vyjadřovat své pocity, nálady, prožitky různými 

prostředky (výtvarné, řečové, hudební, dramatické….) 

- dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává 

(televize, knihy, encyklopedie…..) 

Kompetence sociální a personální – ve skupině se dokáže jak prosadit tak i podřídit, dokáže 

se domluvit i spolupracovat, uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského 

chování. Respektuje druhé. 

- využívá modelů prosociálního chování, které vidí ve svém okolí 

Kompetence činnostní a občanské – odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, 

ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se okolnostem 

- zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění 

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

že je může ovlivnit 

 

 

V. LÉTO PLNÉ KOUZEL 

 

Léto je plné překvapení, sluníčka a kouzelných her. Budeme se seznamovat s místem, kde 

žijeme, co vše nás obklopuje, jaké tu máme památky a jiná pro nás zajímavá místa. 

Podnikneme vycházky, hry v přírodě a budeme využívat pěkného počasí, které nám s sebou 

snad léto přinese. Rozmanitou formou se naučíme orientovat se ve známem i méně známém 

prostředí, odhadnout své schopnosti, připravit se na možná nebezpečí, která nás mohou potkat 

a stejně tak i v tomto posledním bloku, by nám s tím měly pomoci pohádky, které nám poradí 

či ukáží ponaučení. 

     Léto nám s sebou přináší ale také rozloučení budoucími školáky (III. třída). Chtěly 

bychom si vyzkoušet jak už nám jdou matematické a číselné představy, jazykové a pamětní 

hry nebo schopnost ovlivňovat své chování. Využívat budeme samozřejmě situační a 

prožitkové učení, metodu hry a určitě si na školu i zahrajeme. 

     Až nám léto odejde a přijde podzim, budeme tu mít už „novou“ třídu, se kterou snad 

budeme prožívat další krásný rok. 

 

Dílčí témata  - Jedeme na výlet 

          - Brzy budu školákem 
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 Vzdělávací cíle: 

- vytvářet povědomí a rozmanitém a pozoruhodném světě 

- osvojovat si poznatky o místě kde žijeme, zemi, zeměkouli 

- osvojit si poznatky o lidech, dětech na celém světě 

- rozvoj komunikativních dovedností 

- podporovat tělesný rozvoj, rozvíjet základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci 

v jiném, než známém prostředí 

- rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii 

- vytvářet základy pro práci s informacemi 

- vytvářet pozitivní vztah k učení, k práci 

- osvojit si dovednosti, které předcházejí čtení a psaní 

- rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka 

- rozvíjet schopnost řídit své chování vůlí 

- osvojit si číselné a matematické pojmy 

- rozvíjet sluchové a zrakové rozlišování 

- rozvíjet paměť a soustředěnost 

 

 

Kompetence: 

Kompetence k učení – odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat 

výkony druhých 

- získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení 

Kompetence k řešení problému – při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá 

logických, matematických a empirických postupů, pochopí jednoduché algoritmy řešení 

různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích 

- nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 

Kompetence komunikativní – ovládá řeč, využívá vhodně formulované věty, samostatně 

vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi. Rozumí tomu co slyší, dokáže vést dialog 

- ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

- ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit, má vytvořeny 

elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku 

Kompetence sociální a personální – při setkání s cizími lidmi či v neznámých situacích se 

chová obezřetně, nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 

- je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem 

Kompetence činnostní a občanské - uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se hájit a 

respektovat, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu 

- dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se s ohledem na životní prostředí 

 

  

 

V třídních plánech jsou z klíčových kompetencí vypracovány kompetence dílčí. 
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IV. 

 

„CO NABÍZÍME“ 

 
1. PRAVIDELNÉ NADSTANDARDNÍ AKTIVITY ŠKOLY 

 

 
- zájmové činnosti každé pondělí (12,45 – 14,00 hod) 

                              1x za 14 dnů ve středu  angličtina  (12,45 – 14,15) 

- předplavecký výcvik v Sušici od dubna do června. 

- maškarní týdenní rej -únor, zakončený maškarním plesem v místní sokolovně 

                                     odpoledne i s rodiči - v rámci cvičení R+D 

- ke Dni dětí: Výlety i pěší, divadla, soutěže dětí na zahradě 

- využíváme nabídek divadel a  kulturních akcí pořádaných ZŠ, ZUŠ Stachy 

- mikulášská nadílka za možné účasti rodičů /9,00 – 11,00hod./ 

- slavnostní besídky (Vánoce, Den babiček a dědečků, Den matek) 

- den v MŠ bez maminek + noční spaní + natáčení, možnost zakoupení DVD 

- slavnostní rozloučení předškoláků + natáčení, možnost zakoupení DVD 

- cvičení „Rodiče a děti“ - každé pondělí od 15,30 do 16,30...hod. 

Probíhá v místní Sokolovně a dle zájmu možnost i sezónních činností. 

V rámci cvičení je i Mikulášská nadílka, Maškarní ples, šipkovaná s táborákem a pohárové 

rozloučení. 

 

Slavnostní sezení rodičů a dětí/s besídkou-ukázka práce s dětmi/ 

prosinec - „Předvánoční společné sezení“ s ochutnávkou cukroví . 

březen    - „ Posezení s babičkami a dědečky“ 

květen    - „Posezení ke Dni matek“ : vystoupení dětí s pohoštěním 

červen    - „Slavnostní rozloučení dětí s MŠ“ 

                   ( slavnostní tabule, malá maturita, soutěže pro děti i rodiče) 

Sezení rodičů bez dětí             

září: Sezení s rodiči „Je tu nový školní rok“- organizační a finanční stránka provozu 

3x sezení Klubu předškoláků (září, leden, březen) 

 

březen x duben : akce „ Mami, tati, pomozte nám!“ 

                Velký společný úklid zahrady spojený s táborákem, občerstvením a hrami 

                                   „ Babičko, dědečku, přečti mi pohádku“ 
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Spolupráce s OÚ -   vítaní občánků: vždy v pátek odpoledne – dle potřeby OÚ, 

                            -   spoluúčast na programu u rozsvěcování vánočního stromu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 
1.“Cvičíme“ /Dítě a jeho tělo/ 

V rámci zvyšování tělesné zdatnosti nabízíme: 

- předplavecký výcvik v Sušici/jaro/ 

- cvičení „Rodičů a dětí“-ve spolupráci se Sokolem Zdíkov /1x týdně/  

- možnost využití místní tělocvičny Sokola /kdykoli/ 

- co největší využití naší malé tělocvičny ve 3.třídě a cvičení na rehabil. míčích 

 

 

2.“Říkáme si a budeme chytřejší“/Dítě a psychika/ 

Logopedickou depistáž provádí klinická logopedka Mgr. Hajžmanová – vždy v září.  

Ve spolupráci s klinickou logopedkou Mgr. Hajžmanová bude provádět logopedické chvilky 

s dětmi i rodiči v MŠ paní učitelka (logopedická asistentka) – Vozandychová.   

 

Pro zájemce o anglický jazyk je zařazen kroužek angličtiny, který zajišťuje Mgr. Markéta 

Machová (učitelka ZŠ)  

 

 

3.“My umělci, pracujeme a tvoříme“  / Dítě a ten druhý,  Dítě a svět,  Dítě a společnost / 

Chceme podchytit děti talentované  a nadané – zájmová činnost -kroužky 

 

 

 

Pravidelně každý týden po adaptačním bloku od října do konce května 

 

 

PO   -  Kroužky - Výtvarný - Míčková (12,45 -14,15) 

                            - Hudebně - dramatický -Rysová (12,45 - 14,00) 

         -  Cvičení Rodiče + děti  - Vítovcová Alena 

ÚT    -  Angličtina – Machová (2 skupiny -12,45 -13,30/ 13,30 - 14,15)  

ST     - Polytechnický kroužek – Míčková, Vítovcová (1x 14 dnů) 
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V. 

 

„ JAK HODNOTÍME “ 

 

Evaluace  

 
Smyslem evaluace je zlepšovat naší práci, odstraňovat nežádoucí návyky a neefektivní způsob 

práce. 

 

 

 

1. PŘEHLED EVALUAČNÍ ČINNOSTI 
     1. na úrovni jednotlivců  -  záznamy o dětech a  sebehodnocení učitelky  

     2. na úrovni Třídního vzdělávacího programu (TVP) 

     3. na úrovni Školního vzdělávacího programu (ŠVP) 

 

 
 

2. OBLASTI EVALUACE (metody, techniky, časový plán, odpovědnost) 
 

2.1. Na úrovni jednotlivců  
a)  Záznamy o dětech 
Pedagog sleduje rozvoj a osobní vzdělávací pokroky u každého dítěte. Důležité informace 

vyhodnocuje a dokumentuje. Tyto záznamy jsou zcela důvěrné a přístupné pouze pedagogům 

MŠ a na požádání i rodičům 

- individuální záznam o dítěti – zápis 2x (leden,duben) 

- důležitá pozorování, postřehy – kdykoli, průběžně (záznamový sešit ve třídě) 

- portfolia – kresba, malba, grafické cviky - průběžně 

- individuální plán (dětí s odloženou školní docházkou, děti nadané, děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami) - říjen 

(prostředky: hra,pozorování,rozhovory,výtvory dětí,rozhovory s rodiči) 

provádí třídní učitelky 

 

b)Sebehodnocení 

Učitelka sleduje výsledky své práce, pravdivě hodnotí a do záznamového sešitu ve třídě 

zapisuje co se povedlo a co ne.  
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(prostředky:pozorování,rozhovor,hospitace) 

 Provádí každá učitelka průběžně 

 

 

 

 

 

 

2. Na úrovni TVP 
a) hodnocení tematických částí 

podle pozorování a průběžných poznámek – co se povedlo, co se nepodařilo, učitelky 

společně vyvodí závěry pro další práci 

(prostředky: hra, pozorování, rozhovory, výtvory dětí) 

Provádí obě třídní učitelky na konci tematické části 

 

b) společná hodnocení s dětmi 

prostřednictvím rozhovoru, diskuze, vyprávění či kresbou dojmů se společně snažíme 

hodnotit, jak na nás činnost působí, co se podařilo, kdo nás překvapil, 

hodnotíme statečnost, odvahu i konkrétní situace. Shrnujeme co jsme se dozvěděli a co 

bychom ještě chtěli vědět. Vzpomínáme co jsme dělali včera, co se nám líbilo, co bychom si 

chtěli zopakovat. 

Provádí třídní učitelky s dětmi průběžně 

 

c) hodnocení tematických celků 

-podařilo se dosáhnout daných cílů? 

-které tematické části děti zaujaly a které ne? 

-podílely se děti ne tvorbě tematických částí? (neplánovaně, využití situace) 

-jaká byla tvořivost, aktivita dětí 

-zapojily se do činností všechny děti (aktivně, pasivně, individuální přistup) 

-co činnosti dětem daly, co se naučily?(prožitek, zkušenost, dovednost…) 

-zapojili se rodiče? 

(Prostředky: zápisy do portfolia a záznamového sešitu, pozorování, rozhovory, činnosti, hra) 

Provádí třídní učitelky na konci tematických celků 

 

Hodnocení tematických celků a předání zkušeností a poznatků provádí všechny učitelky 

na poradách v posledním týdnu v měsíci! 

 

d) hodnocení třídního vzdělávacího programu 

- charakteristika třídy 

- podařilo se dosáhnout daných záměrů 

- plnění očekávaných kompetencí 

- jak se dařila a co nám přinesla evaluační činnost 

- jaká byla spolupráce s rodiči 

- jaká je vzájemná spolupráce a domluva učitelek na třídě 

- náměty a připomínky pro další činnost 

(prostředky: hra, pozorování, rozhovory, hospitace, evaluační záznamy, diskuze) 

Provádí všechny učitelky na konci školního roku, na pedagogické radě! 
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3. Na úrovni ŠVP 
 

a) Kontrolní a hospitační činnosti 

Provádí vedoucí mateřské škol – (viz plán kontrolní a hospitační činnosti – přílohy ŠVP)  

 

b)  hodnocení tematických bloků 

-podařilo se dosáhnout daných cílů? 

-jaká byla tvořivost a co činnosti dětem daly 

-spolupráce rodičů? 

(Prostředky: evaluační záznamy, pozorování , rozhovory, diskuze) 

Provádí všechny učitelky na konci tematických bloků a shrnují tak poznatky, zkušenosti 

z evaluace tematických celků ( viz. plán evaluace ) 

 

 

c) hodnocení školního vzdělávacího programu 

 

 I. Cíle a záměry ŠVP- naplňování 

II. Podmínky -  Jak kvalitně se nám je podařilo nastavit, tak kvalitní a efektní bylo vzdělání 

dětí. 

III. Procesy – zahrnují   - práci pedagogů a jejich odborné dovednosti 

                                       - styl pedagogů a klima školy 

                                       - způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání (integrované 

bloky) 

IV. Výsledky  - sebehodnocení 

                        - hodnocení jednotlivých dětí 

                        - hodnocení tříd 

                        - hodnocení roku 

                        - úroveň výsledků vzdělává + opatření 

 

Pomocí otázek a odpovědí  porovnat skutečný stav se záměry a obsahem programu a zjistit, 

kde jsou naše silné stránky, kde máme slabiny a na co si dát pozor. 

Provádí všechny učitelky na pedagogické poradě na konci školního roku 

 

 
1x měsíčně, vždy poslední týden v měsíci máme pracovní porady. Nejprve je část provozní a 

poté pedagogická, kde si průběžně všechny učitelky plánují, předávají poznatky, zkušenosti a 

stále zdokonalují, tvoří a doplňují náš vzdělávací program. Provozních porad se účastní i 

provozní zaměstnanci MŠ. 

2x ročně máme pedagogickou radu pouze za účasti vedení ZŠ a MŠ. 
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3. PLÁN EVALUACE  

     +plánování 

SRPEN  

Hodnocení, evaluace: 

- hodnocení prázdninového provozu 

- věcné podmínky - je zahrada dostatečně a bezpečně vybavena? 

                              - je dostatečné vybavení tříd? 

- vlastní hodnocení školy,projednání struktury 

(prostředky: diskuze,rozhovor,pozorování, analýza podle podmínek) 

 Provádí všechny učitelky +  

-- organizační zajištění nového školního roku  

- míra vyučovacích povinností, nové pracovní doby 

- povinnosti a úkoly učitelek a provoz.zaměstnanců 

- pracovní řád a proškolení pracovníků k bezpečnosti práce, proškolení k PO 

- provozní řád- školní řád, řád školy pro zaměstnance 

- plán akcí školy na září  

 

ZÁŘÍ +  pedagogická rada 

Hodnocení,evaluace: 

- řízení MŠ - ví každý zaměstnanec co je jeho povinností? 

                   - osobní ohodnocení  

                   - zaměstnanci řeší zásadní problémy společně? 

- životospráva – funguje pitný režim? 

(prostředky: diskuze,rozhovor,pozorování, analýza podle podmínek) 

 Provádí všechny učitelky a p. ředitel + 

- schválení nového ŠVP 

- plánování: zájmové činnosti dětí – kroužky,angličtina, cvičení R+D, 

- plány dětí s odloženou školní docházkou 

- plán svátků a narozenin, telefonní seznamy 

- plán akcí na říjen 

 

ŘÍJEN 

Hodnocení,evaluace: 

- evaluace adaptačního bloku 

- psychosociální podmínky – volnost a osobní svoboda? 

(prostředky: diskuze,rozhovor,pozorování, analýza podle podmínek) 

 Provádí všechny učitelky + 

- zjišťování výslovnosti,zajištění logopedické péče 

- charakteristika tříd, pravidla tříd 

- kontrola povinné dokumentace – pracovní doby, třídnice, plánování a  

  spolupráce uč. na třídách 

- plány akcí školy na listopad 
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LISTOPAD  

Hodnocení,evaluace: 

- organizace – je pružný řád? 

- jsou vytvořeny podmínky pro individuální,skupinové i frontální činnosti? 

- máme znamení pro upoutání pozornosti při spontánní hře? 

-evaluace podzimního bloku 

-hodnocení jednotlivců –zápisy,portfolio 

(prostředky: diskuze,rozhovor,pozorování, analýza podle podmínek) 

 Provádí všechny učitelky + 

- kontrola TVP 

- plán akcí na prosinec + zajištění organizace mikulášské besídky v MŠ 

                                         zajištění organizace vánočního sezení s rodiči  

                                         zajištění vánočních dárků (pro děti i rodiče) 

- organizace vánočního provozu 

 

PROSINEC 

Hodnocení,evaluace: 

- hodnocení vánočních akcí, sebeevaluace 

 (prostředky: diskuze,rozhovor,pozorování) 

 Provádí všechny učitelky + 

- plán akcí na leden 

- kontrola povinné dokumentace + sebeevaluace 

- zajištění přednášky pro rodiče „O školní zralosti“ 

 

LEDEN 

Hodnocení,evaluace: 

-  spoluúčast rodičů – finanční pomoc rodičů ? 

                                   - podílí se rodiče na dění v MŠ? 

- hodnocení  dětí –  zápisy – portfolio dítěte, - návrhy na odklady školní docházky – zápis do 

ZŠ                                           

(prostředky: diskuze,rozhovor,pozorování,hospitace, analýza podle podmínek) 

 Provádí všechny učitelky + 

- výsledky zájmových,kontrolních činností, poznatky ze vzdělávacích akcí 

- zjištění nedostatků - na prověrku bezpečnosti  

- plány akcí na únor 

- organizační plán jarních prázdnin 

 

ÚNOR 

Hodnocení,evaluace: 

-  spoluúčast rodičů – jsou rodiče dostatečně informovaní ,je jim nabízen pora- 

                                   denský servis? 

                                 - diskrétnost a ohleduplnost při jednání? 

- životospráva – mají všechny děti míru odpočinku alespoň 30 minut ? 

- evaluace  zimního bloku 

(prostředky: diskuze,rozhovor,pozorování,hospitace, analýza podle podmínek) 

 Provádí všechny učitelky + 

- organizační zajištění předplaveckého výcviku 

- plány akcí březen 

 

BŘEZEN 

Hodnocení,evaluace: 

- personální a pedagogické zajištění  - překrývání,organizace služeb? 
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                                                           - máme poznatky ze seminářů ? 

                                                           - chováme se profesionálně ?   

(prostředky: diskuze,rozhovor,pozorování, analýza podle podmínek) 

 Provádí všechny učitelky + 

- organizace zápisu do MŠ – výpisy dětí z matriky+ žádosti,pozvánky 

                                            - zajištění organizace  

- plán akcí na duben, dárky a činnosti na Velikonoce 

 

DUBEN  

Hodnocení,evaluace: 

- evaluace jarního bloku 

- Věcné podmínky – jak se podílíme na výzdobě MŠ( děti i učitelky) 

(prostředky: diskuze,rozhovor,pozorování, hospitace,analýza podle podmínek) 

Provádí všechny učitelky + 

- plán akcí a výletů, zajištění organizace  

- zajištění organizace zápisu dětí do MŠ / pravděpodobně-5-6.května/ 

- prověrka bezpečnosti práce 

- připravit nová Rozhodnutí o přijetí pro termínované děti ! 

- zajištění ukázky policejní práce 

- zajištění dětského dne (soutěživý den na zahradě s rodiči X maškarní bál) 

- zajištění Dne matek 

- příprava programu na Akademii 

 

KVĚTEN 

Hodnocení,evaluace: 

- hodnocení akcí (Den dětí, Den matek, Akademie) 

- věcné podmínky – je zahrada vhodně a bezpečně vybavena a připravena 

                                pro letní činností? 

- řízení MŠ – jaká je v MŠ atmosféra,kolektiv, pracovní podmínky? 

Provádí všechny učitelky + 

- organizace výletů a pomoc rodičů 

- plán akcí na červen 

- plánování dovolených 

- organizace rozloučení s předškoláky 

 

ČERVEN  + pedagogická rada 

Hodnocení,evaluace: 

- Jak byla dodržována bezpečnost? (při práci,uzamykání objektu..) 

- Jak byly dodržovány hygienické zásady? (praní ručníků,prádla,vytírání,luxování..) 

- šetření elektrickou energií? 

- jak byla dodržovaná pracovní doba? 

- hodnocení plaveckého výcviku a zájmových činností 

- vyhodnocení práce zaměstnanců – podle kritérií 

-evaluace letního bloku 

- hodnocení školního vzdělávacího programu –  vlastní hodnocení školy 

 

                  - máme správnou vizi? 

                  - má naše mateřská škola vliv na kladné formování osobnosti dítěte? 

                  - dáváme dostatek prostoru ke komunikaci? 

                  - podařilo se splnit podmínky a záměry? 

                  - je informovanost a spolupráce s rodiči dostačující?- ankety? 

                  - co by se dalo zlepšit? 
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Prostředky:(pozorování,rozhovor,diskuze.hospitace,pedag.porady,ankeky,dotazníky,sezení 

rodičů a akce dětí) 

Provádí všechny učitelky a provozní pracovnice a p. ředitel+ 

- organizační plán na příští rok 

- plán dovolených 

- prázdninový provoz a jeho zabezpečení 
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