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1. Identifikační údaje o mateřské škole 

1.1 Základní informace o škole 

Název:   Mateřská škola Jablonec nad Nisou příspěvková organizace, Slunečná 9 

Sídlo:     PSČ  466 01, Jablonec nad Nisou, Slunečná 9 

Právní postavení:  příspěvková organizace 

Identifikační číslo (IČ): 72550406  

Kontakty: 

Telefon:    

Ředitelka Mš 608 600 051 

Vedoucí stravování 608 600 071 

Žlutá třída 608 600 488 

Zelená třída 608 600 778 

Modrá třída 608 600 180 

 

 E-mail:  slunecna @ materska-skola.com 

Webové stránky: http://www.materska-skola.com/slunecna/ 

Statutární zástupce: Iveta Jeriová 

Kapacita mateřské školy: 70 dětí 

Provozní doba: 6:30 – 16:30 

Zřizovatel: město Jablonec nad Nisou 

Platnost dokumentu od: 1.9.2018 

Zpracovatelé programu: Iveta Jeriová 

 

mailto:slunecna@materska-skola.com
http://www.materska-skola.com/slunecna/
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2. Obecná charakteristika školy 

Provoz mateřské školy Jablonec nad Nisou Slunečná 9, příspěvkové organizace (dále 

jen MŠ Slunečnice) byl zahájen na jaře v roce 1980.  Celková kapacita mateřské školy je 70 

dětí, které jsou rozděleny do tří tříd. Počet pracovníků je obvyklý. Škola je tvořena dvěma 

budovami, které jsou navzájem propojeny chodbou. Ve spodní budově se nachází dvě třídy 

(modrá a zelená), sociální zařízení, šatny dětí a učitelů, dále kuchyňky k přípravě jídla. 

V budově vrchní se nachází ředitelna, žlutá třída, šatna dětí a sociální zázemí. V chodbě, jež 

spojuje obě budovy, se nachází provozní zázemí mateřské školy (vlastní kuchyně, prádelna, 

mandl, sklady, kotelna), kancelář vedoucí stravování a barevná učebna, vybavena promítacím 

zařízením, jako doplněk  ke vzdělávání dětí.  

Poloha školy 

Mateřská škola se nachází nedaleko centra města. V okolí mateřské školy jsou  četná hřiště, 

lesík a nedaleký rybník. 

Zahrada  

K budově přiléhá rozlehlá školní zahrada s členitým terénem, který je vhodný jak ke 

společným akcím s rodiči, tak i k rozmanitým sportovním aktivitám. Vybavení školní zahrady 

odpovídá věkovým specifikům dětí. Děti mají k dispozici pískoviště, zařízené domečky,  

houpačky. Školní zahrada je vybavena množstvím herních prvků z dílny Tomových parků, 

které jsou financovány Norskými Fondy. Část zahrady je vyčleněna pro pěstitelskou činnost 

dětí - několik záhonů, kompostér. Ze zahrady je přímý vstup na WC,  umyvadla s tekoucí 

vodou jsou dětem k dispozici. 

2.2 Koncepce rozvoje mateřské školy (vize MŠ) 

Zapojením všech složek rámcového plánu prožitkovým učením vytvořit dětem prostředí        

pro přirozený všestranný rozvoj, podporu prosociální cítění, pomoc dětem při osvojování 

pocitu odpovědnosti a sebekontroly a hravou formou připravovat na školu. 

 Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 

 podporovat tělesný rozvoj, spokojenost a pohodu, podporovat chápání okolního světa, 

motivovat dítě k aktivnímu poznávání 
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 povzbuzovat jeho chuť k učení, rozvíjet řeč, zájem poznávat nové, rozvíjet schopnost 

přemýšlet a rozhodovat se, objevovat a porozumět věcem kolem sebe. 

 Osvojení si sociálního cítění, osvojení základů hodnot, na nichž je založena 

naše společnost 

-  poskytnout dítěti možnost poznávat hodnoty - svoboda, rovnost všech lidí, lidská práva, 

péče o druhé, solidarita 

  - předávat kulturní dědictví- hodnoty , tradice, rozvíjet schopnost komunikovat, 

spolupracovat, vést děti k sociální soudržnosti, připravit je pro život ve společnosti 

 Získání nezávislosti, odpovědnosti a sebekontroly  

- rozvíjet poznání sebe sama, vlastních zájmů možností a potřeb, vytvářet příležitosti k rozvoji 

sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry, vést dítě k zájmu podílet se na společenském životě, 

činnostech ve škole i v rodině, učit je spolupracovat, akceptovat a tolerovat druhé, vést dítě     

k poznání, že může svou  situaci ovlivňovat, jednat svobodně, ale odpovídá zároveň  za svá 

rozhodnutí a své činy 

 Vytvořit podmínky pro tělesnou pohodu, zdraví a bezpečnost 

- denní režim - umožnit rodičům docházet do MŠ v průběhu dopoledne (po předchozí 

domluvě s učitelkou) 

 zdravá výživa - pitný režim - snadný přístup k pití po celý den 

 postupné svačiny- v kuchyňce připravené jídlo, děti se postupně samy najedí 

 zapojit děti do přípravy jídla - pečení cukroví, ovocné   saláty 

 dostatek volného pohybu - nábytek uspořádat tak, aby děti mohly pracovat  jednotlivě 

i ve skupinách a mohly se po třídě bezpečně pohybovat 

 odpočinek - u předškolních dětí nabídnout odpočinek relaxací při hudbě či pohádce, 

pak klidné hry, dokončení výtvarných  prací nebo pobyt na školní zahradě 

 sportovní dny 

 turistické výlety polo i celodenní (spolupráce s rodiči) 

 dostatečné využití nářadí a náčiní pro přirozený pohyb dětí 

 upevňování zdravých stravovacích návyků 

Strategický záměr: 

Střednědobý plánu rozvoje mateřské školy a školní zahrady je: ve spolupráci 

s projektantem a p. Antošem (tvůrcem a majitelem Mirákula) vytvořit projekt, který propojí 
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zahradu s novými herními prvky, s pěstitelskou činnosti dětí, prožitkovou zahradou a 

sportovním miniareálem se zázemím. Zahrada je do r. 2019 pod dotacemi. 

3. Podmínky předškolního vzdělávání 

3.1 Věcné podmínky 

 Mateřská škola má přiměřeně velké prostory, které vyhovují nejrůznějším skupinovým 

i individuálním činnostem dětí.   

 Vybavení školy hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí          

i jejich specifickým potřebám v konkrétních třídách. 

 Veškeré vybavení jak hračky, tak pomůcky (didaktické) jsou postupně doplňovány      

a obnovovány, dle aktuálních potřeb.  

 Na výzdobě prostředí  MŠ se podílejí děti svými pracemi, také výrobky vyrobenými 

při výtvarných aktivitách, které si mohou prohlížet rodiče, veřejnost.   

 Kolem budovy MŠ je krásná, velká zahrada. Umožňuje dětem pohybové i další 

aktivity 

 Všechny prostory jak vnitřní tak i venkovní splňují bezpečnostní a hygienické normy. 

Máme v plánu dle finančních, organizačních, personálních a časových možností 

změnit či zlepšit:  

 Nákup keramické pece, postupně dotvářet velké pískoviště, malé zlikvidovat a 

vytvořit plochu pro kreslení křídou. 

 Vystavět přístřeší pro hračky na zahradu 

3.2  Životospráva a hygienické podmínky 

 Mateřská škola podporuje a propaguje zdravý životní styl, jehož součástí je nejenom 

vyvážená, pestrá strava, ale také celková pohoda prostředí, zdravé a smysluplné učení. 



 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, Slunečná 9, 466 01 Jablonec nad Nisou 

8 

 

 Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů. 

Zachováváme vhodnou skladbu jídelníčku, dodržujeme zdravou technologii přípravy 

pokrmů a nápojů. 

 

 Děti nikdy nenutíme do jídla, ale vyžadujeme, aby pokrm ochutnaly a naučily se tak 

zdravému stravování. Děti mají na konzumaci jídla dostatek času, místa. 

 

 Děti mají možnost obsloužit se samy, podílet se na přípravě i sklízení ze stolu. 

 

 Při stravování jsou respektována individuální zdravotní hlediska dětí. 

 

 Dohlížíme na správné sezení u stolu, správné držení lžíce, používání příboru. 

 

 Pitný režim je zajištěn prostřednictvím pitných koutků ve třídách, ke kterým mají děti 

volný přístup. Pitný režim je zajištěn i při pobytu na školní zahradě. Preferujeme 

neslazené nápoje – ovocné, bylinné čaje, mošty, zařazujeme také čistou vodu. 

 

Máme v plánu dle finančních, organizačních, personálních a časových možností 

změnit či zlepšit: 

  

 Nákup nových barelů pro pitný režim do tříd, stávající využívat pro zahradu 

 Zlepšovat spolupráci s vedoucí školní jídelny – využít k motivaci ke stravování 

dětí projekty učitelek. 

 

 

3.3 Psychosociální podmínky  

 Všichni zaměstnanci školy vytvářejí harmonické, estetické a bezpečné prostředí. 

 Cílem je utvářet příznivé prostředí jak pro děti, tak i pro dospělé. 

 Nově příchozím dětem nabízíme postupnou adaptaci na cizí prostředí a díky 

individuálnímu přístupu učitelek tak vytváříme přátelské, pro děti bezpečné prostředí. 
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 Děti se účastní kooperativních, skupinových a frontálních činností, jsou zařazovány 

prvky prožitkového učení. 

 Převažuje pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme u dítěte nebát se, pracovat 

samostatně ale i spolupracovat, důvěřovat si. 

 V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád s důrazem na střídání 

aktivit a odpočinku. Důraz je dále kladen zejména na individuální potřeby jak skupiny, 

tak jednotlivců.  

 Režim dne je volný a natolik flexibilní, aby umožňoval přizpůsobit organizaci denních 

činností potřebám dětí a aktuální situaci.  

Máme v plánu dle finančních, organizačních, personálních a časových možností 

změnit či zlepšit:  

 

3.4 Organizace  

 Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na 

jejich aktuální potřeby.  

  Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní 

pohybové aktivity.  

  Učitelé se plně věnují dětem a jejich vzdělávání.  

 Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí.  

  Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený 

adaptační režim. Pokud to finanční podmínky dovolují, mají učitelky k dispozici 

asistenta pro zvládání adaptace dětí, pro pomoc se sebeobsluhou. 

  Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní 

později pokračovat.  

 Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a 

experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem. 
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  Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. 

  Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost 

uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností. 

  Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním 

vzdělávacím potřebám a možnostem dětí.  

  Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. 

  Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě (22,24), spojování tříd je 

maximálně omezeno (pouze při nemocnosti pedagogů, ke spojování však dochází 

zpravidla až po spaní. 

Máme v plánu dle finančních, organizačních, personálních a časových možností změnit 

či zlepšit: 

 Nastavení, aby učitelky mohly být ve svých třídách maximálně, ideálně na ranní a 

odpolední směnu. 

3.5. Řízení mateřské školy 

 Řízení školy je založeno na demokratických principech s vnitřní hierarchií a určenými 

 kompetencemi. 

 Povinnosti i kompetence pracovnic jsou jasně vymezené a respektované.  

 Řízení mateřské školy je postaveno především na otevřené komunikaci, osobních 

kontaktech a vzájemném akceptování. 

 Ředitelka podporuje příznivé prostředí v mateřské škole, častým pobytem mezi 

zaměstnanci vnímá klima a reaguje za účelem zlepšení. 

 Ředitelka školy podporuje kooperativní styl práce, motivuje jednotlivce, podporuje 

účast na dalším vzdělávání pracovnic. 

 Zapojuje spolupracovnice do řízení mateřské školy, uděluje kompetence, zajímá se     

o názor.  

 Vyzývá pedagogické pracovnice ke spoluúčasti na tvorbě školního programu, 

popřípadě řešení některých otázek.  

 Pedagogický sbor spolupracuje jako tým, vzájemně si pomáhá, neprodleně a flexibilně 

řeší vzniklé překážky v práci (zastupování, …) 
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 MŠ má funkční informační systém, rodiče jsou pravidelně informováni 

prostřednictvím každodenního styku s učitelkami, vyvěšováním na nástěnky v šatnách 

dětí, ve vstupních prostorách a v neposlední řadě pomocí webových stránek a 

facebooku,  které jsou pravidelně aktualizovány. 

 Rodiče jsou oslovováni ke spolupráci. 

 Všechny stránky chodu mateřské školy jsou kontrolovány a evaluovány. Z výsledků 

kontrolních a evaluačních činností vyvozujeme závěry pro další chod a práci MŠ. 

Máme v plánu dle finančních, organizačních, personálních a časových možností 

změnit či zlepšit:  

 Hospitace ředitelky, vzájemné učitelek 

 

3.6. Personální a pedagogické zajištění 

 Pracovní kolektiv školy je ženský, ve skladbě ředitelka, učitelky, asistentky, 2 

kuchařky, školnice a uklízečka.  Pedagogické pracovnice jsou plně kvalifikované  dle 

platné legislativy.  

 Předškolní vzdělávání  je zajištěno rozpisem přímé vzdělávací činnosti učitelek. Je 

podle možností a podmínek školy zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti 

učitelů ve třídě, optimálně alespoň v rozsahu dvou a půl hodiny (vyjímkou je třída se 

službou učitelka-ředitelka) Činnosti, při kterých se učitelky zejména překrývají, jsou: 

vycházky do okolí MŠ, pobyt na školní zahradě, výlety do okolí MŠ, návštěvy akcí 

pro děti, práce s dětmi s nižší potřebou spánku. 

  Ředitelka školy podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další 

růst profesních znalostí všech učitelů. 

 Ředitelka školy má vypracovaný plán vzdělávání pedagogických pracovníků. Cílem je 

rozvoj kvality pedagogické práce, zvýšení odbornosti pedagogů a čerpání nových 

námětů pro práci   s dětmi. Základem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  

je účast na vzdělávacích seminářích, četba odborné literatury a v rámci samostudia 

vyhledávání informací potřebných pro pedagogickou práci. Specializované služby jsou 
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zajišťovány specializovanými odborníky (logopedie – těžší vady, rehabilitace, 

psycholog, …). 

 

Máme v plánu dle finančních, organizačních, personálních a časových možností 

změnit či zlepšit:  

 

3.7.Spoluúčast rodičů   

 Naším cílem je získat si důvěru rodičů prostřednictvím individuálních rozhovorů o 

dětech, osobní přítomností při výchovných činnostech, informativními nástěnkami o 

chodu MŠ. Sledovat konkrétní potřeby jednotlivých dětí, snažit se jim porozumět a 

vyhovět.  Mateřská škola informuje rodiče o prospívání jejich dětí. Ve vztahu s 

rodičem nabízí škola oboustrannou důvěru, otevřenost, vstřícnost, porozumění a 

ochotu spolupráce. Domlouvá se společně o postupu při jeho výchově a vzdělávání. 

Škola chrání soukromí rodiny, zachovává patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních 

záležitostech. Učitelky jednotlivých oddělení jsou s rodiči v pravidelném kontaktu a 

dle zájmu poskytují informace o dění ve skupině a o pokrocích dítěte v jednotlivých 

činnostech. Jednání s rodiči probíhá ohleduplně a taktně. Pedagogové nijak nezasahují 

do života a soukromí rodiny. Nabízíme rodičům odbornou literaturu a poskytujeme 

poradenský servis. 

Máme v plánu dle finančních, organizačních, personálních a časových možností 

změnit či zlepšit:  

 Zapojování rodičů do pomoci péče o budovu mateřské školy, udržení provozu, využití 

profesí rodičů prospěšných pro chod mateřské školy. 

3.8.  Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami  

 Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí 

společné, u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami přihlížíme k stupni 

podpůrného opatření, které bylo dítěti stanoveno.  

  Podpůrných opatření je pět stupňů. První stupeň podpůrného opatření si stanovuje 

mateřská škola sama a je vypracován plán pedagogické podpory (PLPP). Od druhého 
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stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována školským poradenským 

zařízením po projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte. Následné podklady 

jsou zaslány do datové schránky školy a pověřený pedagog je povinen na základě 

doporučení vypracovat individuální vzdělávací plán (IVP). 

 Je nutné vytvořit podmínky pro jejich pozitivní přijetí. K tomu je nutné, mimo jiné, 

navázat úzkou spolupráci s rodiči všech dětí, citlivě s nimi komunikovat a předávat 

potřebné informace.  Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

spolupracuje učitel s dalšími odborníky, využívá služby školských poradenských 

zařízení 

5.6.1 Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory   

(PLPP)  

 První stupeň podpůrného opatření si stanovuje mateřská škola sama. Jedná se o podpůrná 

opatření mateřské školy, která mají podpořit dítě, pokud z pozorování dítěte při práci a při hře 

vyplývá, že má drobné problémy např. s:  

• motorickou obratností  

• špatnou koncentrací pozornosti  

• špatným úchopem pomůcek  

• rozvojem vnímání, řečí 

• verbální obratností 

Plán pedagogické podpory (dále jen PLPP) sestavuje třídní učitel dítěte. PLPP má písemnou 

podobu v předem připraveném formuláři. Před zpracování PLPP se učitel může poradit 

s ostatními učiteli s cílem stanovení např. metod práce s dítětem, způsobů kontroly 

osvojených dovedností, návyků a postojů. Pedagog taktéž využívá odborné literatury, která 

slouží jako podpora k vypracování PLPP. Učitel, který vypracuje PLPP zorganizuje schůzku 

se zákonným zástupcem dítěte, kde ho s obsahem PLPP prokazatelně seznámí. 

Vyhodnocení PLPP probíhá průběžně a písemně do samostatného formuláře. Hodnocení 

PLPP probíhá nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření. Pokud 
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podpůrná opatření nevyhovují, pedagog doporučí zákonnému zástupci dítěte využití pomoci 

školského poradenského zařízení.  

5.6.2 Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího 

plánu (IVP) 

Pravidla a průběh tvorby individuálně vzdělávacího plánu jsou stanoveny v § 16 vyhlášky     

č. 27/2016 Sb. (v platném znění následných novel a upravujících vyhlášek). Tvorbu 

individuálně vzdělávacího plánu provádí pověřená učitelka mateřské školy. Nejprve pedagog 

vypracuje plán pedagogické podpory a pokud tento plán nestačí, doporučí učitel zákonnému 

zástupci návštěvu školského poradenského zařízení – pedagogicko psychologickou poradnu, 

speciální poradenské centrum. Školské poradenské zařízení určí stupeň podpůrného opatření, 

dle kterého se dítě bude nadále vzdělávat. Podpůrná opatření jsou poskytována bezodkladně 

po obdržení doporučení  a udělení písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce 

dítěte. Pověřený učitel vypracuje individuální vzdělávací plán do jednoho měsíce od doručení 

doporučení pedagogicko psychologické poradny. Následně jej nechá podepsat pracovníkem 

z poradny  a seznámí s jeho obsahem zákonné zástupce dítěte. Délku účinnosti individuálního 

vzdělávacího plánu stanovuje školské pedagogické zařízení, jeho vyhodnocování probíhá 

jednou ročně.  

 

Vzdělávání cizinců  

 Děti osob se státní příslušností jiného členského státu EU mají přístup k předškolnímu 

vzdělávání
1
 za stejných podmínek jako občané ČR.  

 Mateřská škola vytváří příznivé prostředí pro vzdělávání osob s jinou státní 

příslušností .Podle možností a nabídky využívá dotačních programů na podporu 

vzdělávání cizinců, nákupu potřebných pomůcek. 

 

Při vzdělávání klademe důraz na: 

 Začlenění dítěte do kolektivu třídy 

 Umožnit dítěti první setkání s českým prostředím a českým jazykem  

                                                 
1
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 Zvýšit šance dítěte při vstupu do základní školy 

  Naučit dítě kooperovat s vrstevníky 

 Osvojení si základních komunikačních a jazykových pravidel českého jazyka 

  Vytváření tzv.: vizualizace (tj. obrázky, piktogramy), gesta, mimika, pomocí níž 

s dítětem komunikujeme. 

 Povzbuzení a pochvalu, která je důležitá pro další úspěch dítěte. 

 

 

 

Zásady práce s dětmi cizinců při výuce: 

 Začít pomalu 

 Od jednoduchého ke složitému 

 Střídání činností 

 Individuální přístup střídat se skupinovou činností 

 Plán práce, vedení záznamů 

 Pasivní nad aktivní složkou řeči = nenutit mluvit, komentovat 

 Využít dotací pro vzdělávání dětí cizinců 

 

Máme v plánu dle finančních, organizačních, personálních a časových možností změnit 

či zlepšit:  

 Personální zajištění ( asistence) 

 

3.9. Podmínky  vzdělávání dětí nadaných   

 Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) 

a individuálního vzdělávacího plánu (IVP) nadaného dítěte nebo mimořádně nadaného 

dítěte. 

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

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

ohledem na individuální možnosti dětí jsou jim v rámci pestré nabídky aktivit 

předkládány činnosti, které umožňují tento potenciál projevit a v co největší míře 
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využít. Nečekáme na potvrzení a identifikaci nadání, či mimořádného nadání, 

podporujeme všechny projevy a známky nadání. Dětem, které projevují 

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

dětí v rozmanitých oblastech činnosti smysluplně uplatnily a s ohledem na 

individuální možnosti dětí dále rozvíjely. V případě, že se jedná o velmi výrazné 

projevy nadání, zejména v situacích vyžadujících značnou spolupráci a koordinaci s 

rodiči dětí, zpracováváme plán pedagogické podpory. 

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

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

vyšetření proběhne a škole je školským poradenským zařízením doručeno doporučení 

ke vzdělávání dítěte, postupujeme při vzdělávání takového dítěte zpravidla podle 

plánu pedagogické podpory. Pokud školské poradenské zařízení identifikuje 

mimořádné nadání dítěte a doporučí vypracování individuálního vzdělávacího plánu, 

postupujeme při jeho zpracování, realizaci a vyhodnocování v úzké spolupráci s rodiči 

dítěte a školským poradenským zařízením. 

Máme v plánu dle finančních, organizačních, personálních a časových možností 

změnit či zlepšit:  

 Spolupráci se speciálním pedagogem, odborným logopedem 

 

3.10. Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let 

 V mateřské škole jsou přijímány děti mladší tří let, pokud to kapacita školy umožňuje. 

Vzdělávání dětí mladších dvou let má svá specifika, v některých otázkách vzdělávání 

není mateřská škola ještě připravena. 

Mateřská škola splňujeme podmínky v otázkách: 

 zajištění hygieny dítěte 

  dostatečného prostoru pro volný pohyb a hru dětí 

  bezpečnosti - ohrožující předměty nejsou dětem zpřístupněny  
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 šatny poskytují dostatečný prostor pro náhradní oblečení 

 poskytují prostor na náhradní oblečení 

 

V případě zařazení dvouletých dětí je škola schopna zajistit:  

- vyhovující režim dne, respektující potřeby dětí 

- vytvořit podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami 

- specifické pomůcky pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty 

- podněcování pozitivních vztahů vedoucích k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou 

 

Za předpokladu personálního zajištění bude škola schopna realizovat vzdělávací činnosti  

v menších skupinkách či individuálně podle potřeb a volby dětí. 

Při vzdělávání dětí mladších tří let převažují spontánní činnosti nad řízenými a důraz je 

kladen na volnou hru. Voleny jsou individuální i skupinové formy činností a v plné míře  

jsou akceptována vývojová specifika. 

 

Při plánování činností vycházíme zejména: 

 

 z jednoduchosti 

 z časové nenáročnosti 

 z dostatku času a prostoru pro hru a pohyb dítěte 

 ze známého prostředí 

 z podnětnosti a smysluplnosti 

Při vzdělávání těchto dětí využíváme tyto metody práce jako je situační učení, učení 

nápodobou, prožitkové učení a učení činnostmi a hrou. 

Hračky a pomůcky jsou umístěny pro tyto děti ve spodních skříňkách. Drobný materiál je 

umístěn mimo dosah těchto dětí, také pomůcky, které jsou pro ně nebezpečné, jsou uloženy 

tak, aby k nim děti neměly přístup. 

Pokud se tyto děti účastní činností s celou skupinou, tyto aktivity jsou pouze na kratší dobu. 



 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, Slunečná 9, 466 01 Jablonec nad Nisou 

18 

 

Tyto děti mají dostatek času i na odpočinek. 

 

Máme v plánu dle finančních, organizačních, personálních a časových možností změnit 

či zlepšit:  

 vybavení vyhovujícím nábytkem 

 vybavení hračkami odpovídajícími věkové kategorii 

 přijetí chůvy 

 

3.11 Spolupráce s jinými organizacemi    

Spolupráce s dalším organizacemi a institucemi je součástí plnění koncepce mateřské školy. 

Mateřská škola spolupracuje s: 

 Odbor úklidu a údržby města Jablonce nad Nisou (využívání služeb pracovníků ve 

veřejně prospěšných pracích) 

 Základní škola 5. května Jablonec nad Nisou, Základní škola Šumava 

 Dětské centrum „Jablíčko“ 

 Dům seniorů Anavita v Jablonci nad Nisou, Domov seniorů Velké Hamry 

 Pedagogicko ppsychologická poradna Jablonec nad Nisou, LIRA – poradenství pro 

děti s poruchou autistického spektra, speciální poradenské centrum v Jablonci nad 

Nisou a v Liberci 

 Město Jablonec nad Nisou 

 Oddělení pro ochranu a péči o dítě Jablonec nad Nisou 

 Diakonie 

 Chráněná dílna LAMA 

 



 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, Slunečná 9, 466 01 Jablonec nad Nisou 

19 

 

 

 



 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, Slunečná 9, 466 01 Jablonec nad Nisou 

20 

 

4. Organizace vzdělávání 

Mateřská škola je tvořena dvěma budovami, které jsou navzájem propojeny chodbou. 

Prostory mateřské školy tvoří tři třídy. 

V první budově se nachází početně menší třída určená pro 22 dětí, sociální zařízení a šatny 

pro děti a pedagogický personál, přípravná kuchyňka pro výdej stravy a ředitelna.  

Ve druhé budově se nachází dvě kapacitně větší třídy pro 24 dětí.  Nachází se zde nejenom 

prostory pro děti, ale také sociální zařízení a šatny pro děti a pedagogický personál, přípravné 

kuchyňky pro výdej stravy, příruční kabinety na didaktický materiál a hračky.  

V přízemí horní budovy se nachází provozní zázemí mateřské školy: kuchyň, sklady potravin, 

sklad čistících prostředků, prádla;  prádelna, kotelna, kancelář vedoucí školní jídelny, sociální 

zázemí a šatny provozních zaměstnanců školy, dílna. 

 Rozdělení tříd 

V mateřské škole jsou celkem tři třídy, z nichž dvě jsou heterogenní a jedna homogenní. Děti 

v heterogenních třídách jsou rozřazovány do tříd tak, aby byly obě třídy věkově vyrovnány a 

byly respektovány individuální požadavky a potřeby dětí, rodičů či doporučení učitelek.      

Do třídy s homogenním uspořádáním jsou  zařazovány děti předškolního věku. 

 

 Žlutá třída – kapacita 22 dětí, heterogenní třída, věkové rozdělení dětí je zpravidla    

2,5 - 5 let. 

 Zelená třída – kapacita 24 dětí, heterogenní třída, věkové rozdělení dětí je zpravidla 

2,5 - 5 let. 

 Modrá třída – kapacita 24 dětí, homogenní třída, věkové rozdělení dětí  5-7 let, 

předškolní třída 

 Harmonogram dne v mateřské škole 

Provozní doba mateřské školy je od 6:30 do 16:30 hodin. 

Režim dne: 

6:30-8:30 
Příchod dětí do mateřské školy (ranní hry, komunikace s rodiči, 

individuální práce, postupné odcházení dětí do kmenových tříd) 
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8:30- 8:45 

 

 

 

 

            Komunikační kruh, pozdravení se, ranní cvičení 

8:45- 9:00 Svačina, hygiena 

9:00-9:30 
 Hlavní program, didakticky cílené činnosti, řízené a spontánní 

činnosti, skupinové hry 

9:30- 11:30 Pobyt venku (řízená i volná hra) 

11:30- 12:00 Oběd, hygiena, příprava na odpolední klid 

12:00-14:00 Odpolední klid, odpočinek 

13:00 – 14:00 Klidové činnosti pro děti s  menší potřebou spánku 

14:00-14:30 Svačina, hygiena 

14:30-16:30 
Odpolední program (spontánní i řízená činnost, hra, pobyt 

venku, postupné odcházení dětí) 

 

 Režim dne se liší v jednotlivých třídách dle stravování během dne a dle programu 

jednotlivých tříd. 

 Odpolední klid u dětí předškolního věku: do 13h odpočinek na lůžku, poslech 

pohádky. S dětmi, které nemají potřebu spánku, probíhá předškolní příprava či klidově 

zaměřené činnosti. 

 Denní program je dostatečně pružný a umožňuje rodičům (po předchozí domluvě) 

předat nebo vyzvednout dítě kdykoli během dne. 

 Činnosti, při nichž je zajištěno souběžné působení dvou učitelek ve třídě: část 

výchovně vzdělávacích činností, pobyt venku, činnosti pro děti s nižší potřebou 

spánku 
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 Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  

Do mateřské školy se přijímají děti s trvalým pobytem v ČR a s bydlištěm ve spádové oblasti. 

1) Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího 

kalendářního roku. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti 

k povinnému předškolnímu vzdělávání a děti v posledním roce před zahájením 

povinné školní docházky).  

2) Děti k pravidelné docházce od 1.9.  kalendářního roku, které k 31.8. dovrší věku     

4 let , budou od 1.9.2018 přednostně přijaty k docházce do  mateřské školy. 

3) Děti k pravidelné docházce od 1.9. kalendářního roku, které do 31.8. dovrší věku 3 

let, budou od 1.9.2019 přednostně přijaty. 

4) Zpravidla-v mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec.  

  Adaptační program 

 Před vstupem do MŠ mají rodiče s dětmi možnost navštívit mateřskou školu  v  Den 

otevřených dveří, seznámit se s prostředím školy v ranních a odpoledních hodinách, 

vždy po dohodě s ředitelkou školy. 

 Rodiče a děti se mohou účastnit činností a zapojit se do nich. 

 Nově příchozím dětem je nabídnut adaptační režim dle individuálních potřeb dítěte. 

 Děti i rodiče jsou seznámeni s prostředím školy, zaměstnanci, režimem dne. 

 Dítěti je ponechán čas na adaptaci při odloučení  od rodiny. 

 Všichni zaměstnanci školy se snaží svým přístupem dítěti usnadnit adaptaci. 

 Dítěti je věnována individuální péče, dle jeho potřeb. 

 Dětem vytváříme takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. 

 

 

5. Charakteristika  vzdělávacího programu 

Vzdělávací obsah je uspořádán do integrovaných bloků, které vycházejí z přirozeného vývoje 

života dítěte v předškolním věku, a které vedou k naplňování vzdělávacích záměrů a cílů 
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stanovených RVP PV. Integrované bloky zasahují do všech pěti vzdělávacích oblastí RVP PV 

– (Dítě a jeho tělo; Dítě a jeho psychika; Dítě a ten druhý; Dítě a společnost; Dítě a svět). 

Integrované bloky tvoří východisko pro plánování na úrovni tříd. Učitelky dále zpracovávají 

třídní vzdělávací programy s ohledem na skladbu dětí v jednotlivých třídách, možnosti 

zejména individuální potřeby jednotlivců.  

 Hlavní téma naší mateřské školy: 

Vzdělávací program naší školy nese název: „Rozkvetlá slunečnice aneb od semínka ke kráse, 

zdraví a síle“ vystihuje filozofii práce naší školy.  

5.1 Zaměření školy 

Předškolní období chápeme jako celoživotní základ, uvědomujeme si, že vše, co do dítěte 

vložíme, dává prostor pro jeho budoucí rozvoj. Proto každé dítě, které máme v naší škole, 

vnímáme jako malé, křehké „semínko“, které je plné síly a chutě poznávat a rozvíjet se a 

utvářet svou osobnost. Mateřská škola je půda, která semínku dá vše potřebné a důležité, aby 

mohlo vyrůst v krásnou velikou a silnou slunečnici a takto opustit mateřskou školu jako 

předškolák připravený na vstup do základní školy. Než se naše dítě stane silnou a krásnou 

slunečnicí, musíme se o něj pečlivě starat, abychom z něj vychovali citlivého a vzdělaného 

jedince. 

5.2 Dlouhodobé cíle 

  Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické  i 

sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně 

samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, 

takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v 

prostředí rodiny a školy), a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají. Mateřská 

škola, poskytující předškolní vzdělávání, resp. jejich učitelé, sledují při své práci tyto rámcové 

cíle :  

1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 

 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost  
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3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost     

působící na své okolí. 

 Tyto rámcové cíle ve svém celku vyjadřují základní orientaci pro předškolní vzdělávání i 

každodenní práci učitele. Tyto cíle je třeba vnímat tak, že pokud jsou naplňovány, směřuje 

vzdělávání k utváření základů klíčových kompetencí, neboť zasahuje-li vzdělávání zároveň 

oblast poznatků, hodnot a postojů, získává dítě dovednosti mnohostrannější, dokonalejší a 

prakticky využitelnější. Učitel postupuje s plným vědomím, že tyto cíle jsou svým způsobem 

univerzální, přirozené a všudypřítomné; znamená to, že nejen při činnostech plánovaných, ale 

při nejrůznějších činnostech, situacích a za různých okolností působí učitel na dítě ve shodě se 

všemi rámcovými cíli, a že svým chováním, jednáním i svými postoji dítě ovlivňuje. Má na 

zřeteli, že tak může záměrné naplňování těchto cílů podporovat a že tomu zároveň také může 

– třeba i bezděčně – naopak bránit. 

 

5.3 Metody a formy vzdělávání 

Vzdělávání dětí se snažíme přizpůsobovat potřebám dětí. Respektujeme individualitu dětí. 

Každému dítěti poskytujeme ve vzdělávání podporu diferencovanou podle individuálních 

potřeb. K realizaci našich cílů využíváme metod prožitkového a kooperativního učení hrou i 

aktivní zapojení dětí do nabídky činností. Snažíme se uplatňovat přímé zážitky dětí, 

podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat. Volíme aktivity řízené i spontánní a 

snažíme se o jejich vyváženost. Připravujeme prostředí a nabízíme dítěti příležitosti, jak 

poznávat, přemýšlet, chápat a porozumět sobě i všemu kolem sebe. Snažíme se o to, abychom 

i my byli tím nejlepším příkladem pro děti. 

5.4 Popis zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí 

nadaných  

  Řídí se platnou legislativou. 

 Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí 

společné, u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami přihlížíme k stupni 

podpůrného opatření, které bylo dítěti stanoveno.  
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  Podpůrných opatření je pět stupňů. První stupeň podpůrného opatření si stanovuje 

mateřská škola sama a je vypracován plán pedagogické podpory (PLPP). Od druhého 

stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována školským poradenským 

zařízením po projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte. Následné podklady 

jsou zaslány do datové schránky školy a pověřený pedagog je povinen na základě 

doporučení vypracovat individuální vzdělávací plán (IVP). 

 Je nutné vytvořit podmínky pro jejich pozitivní přijetí. K tomu je nutné, mimo jiné, 

navázat úzkou spolupráci s rodiči všech dětí, citlivě s nimi komunikovat a předávat 

potřebné informace.  Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

spolupracuje učitel s dalšími odborníky, využívá služby školských poradenských 

zařízení 

 Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory   (PLPP)  

 První stupeň podpůrného opatření si stanovuje mateřská škola sama. Jedná se o podpůrná 

opatření mateřské školy, která mají podpořit dítě, pokud z pozorování dítěte při práci a při hře 

vyplývá, že má drobné problémy např. s:  

• motorickou obratností  

• špatnou koncentrací pozornosti  

•  špatným úchopem pomůcek  

• rozvojem vnímání, řečí 

• verbální obratností 

Plán pedagogické podpory (dále jen PLPP) sestavuje třídní učitel dítěte. PLPP má písemnou 

podobu v předem připraveném formuláři. Před zpracování PLPP se učitel může poradit 

s ostatními učiteli s cílem stanovení např. metod práce s dítětem, způsobů kontroly 

osvojených dovedností, návyků a postojů. Pedagog taktéž využívá odborné literatury, která 

slouží jako podpora k vypracování PLPP. Učitel, který vypracuje PLPP zorganizuje schůzku 

se zákonným zástupcem dítěte, kde ho s obsahem PLPP prokazatelně seznámí. 

Vyhodnocení PLPP probíhá průběžně a písemně do samostatného formuláře. Hodnocení 

PLPP probíhá nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření. Pokud 
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podpůrná opatření nevyhovují, pedagog doporučí zákonnému zástupci dítěte využití pomoci 

školského poradenského zařízení.  

 

 Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu 

(IVP) 

Pravidla a průběh tvorby individuálně vzdělávacího plánu jsou stanoveny v § 16 vyhlášky     

č. 27/2016 Sb. (v platném znění následných novel a upravujících vyhlášek). Tvorbu 

individuálně vzdělávacího plánu provádí pověřená učitelka mateřské školy. Nejprve pedagog 

vypracuje plán pedagogické podpory a pokud tento plán nestačí, doporučí učitel zákonnému 

zástupci návštěvu školského poradenského zařízení – pedagogicko psychologickou poradnu, 

speciální poradenské centrum. Školské poradenské zařízení určí stupeň podpůrného opatření, 

dle kterého se dítě bude nadále vzdělávat. Podpůrná opatření jsou poskytována bezodkladně 

po obdržení doporučení  a udělení písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce 

dítěte. Pověřený učitel vypracuje individuální vzdělávací plán do jednoho měsíce od doručení 

doporučení pedagogicko psychologické poradny. Následně jej nechá podepsat pracovníkem 

z poradny  a seznámí s jeho obsahem zákonné zástupce dítěte. Délku účinnosti individuálního 

vzdělávacího plánu stanovuje školské pedagogické zařízení, jeho vyhodnocování probíhá 

jednou ročně.  

 

Děti nadané 

  S ohledem na individuální možnosti dětí jsou jim v rámci pestré nabídky aktivit 

předkládány činnosti, které umožňují tento potenciál projevit a v co největší míře 

využít. Nečekáme na potvrzení a identifikaci nadání, či mimořádného nadání, 

podporujeme všechny projevy a známky nadání. Dětem, které projevují 

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

dětí v rozmanitých oblastech činnosti smysluplně uplatnily a s ohledem na 

individuální možnosti dětí dále rozvíjely. V případě, že se jedná o velmi výrazné 

projevy nadání, zejména v situacích vyžadujících značnou spolupráci a koordinaci s 

rodiči dětí, zpracováváme plán pedagogické podpory. 
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 Pokud se u dítěte projeví potencionální nadání v jedné nebo více oblastech, 

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

vyšetření proběhne a škole je školským poradenským zařízením doručeno doporučení 

ke vzdělávání dítěte, postupujeme při vzdělávání takového dítěte zpravidla podle 

plánu pedagogické podpory. Pokud školské poradenské zařízení identifikuje 

mimořádné nadání dítěte a doporučí vypracování individuálního vzdělávacího plánu, 

postupujeme při jeho zpracování, realizaci a vyhodnocování v úzké spolupráci s rodiči 

dítěte a školským poradenským zařízením. 

 

 

5.5. Popis zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let 

 Pozvolná adaptace na prostředí mateřské školy (seznámení s prostorami mateřské 

školy, s personálem, ostatními dětmi, s hračkami, s režimem dne) 

 Učení zvládání sebeobsluhy ( oblékání, svlékání, hygiena-mytí rukou, říci si na 

toaletu, napití, najedení) 

 Individuální přístup (pomoc při sebeobsluze, společná hra, reakce na potřeby dítěte – 

smutek, radost-podpořit, utěšit..) 

 Dopomoc při pobytu venku  

 

6. Vzdělávací obsah 

Vzdělávací obsah ŠVP je zpracován do šesti rámcových integrovaných bloků, které stanovují 

cíle či záměry a stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky. Některé integrované bloky se 

mohou navzájem prolínat. Integrované bloky obsahují tematické celky, které jsou tvořivě 

rozváděny do podtémat. Podtémata mohou mít různou délku, která se odvíjí od námětu, 

charakteru činností a hlavně zájmu dětí. Usilujeme o co největší propojení vzdělávacích 

oblastí tak, aby naše pedagogické působení bylo přirozené a účinné. Naše práce se opírá o 

znalost RVP PV. K plánování na úrovni tříd slouží třídní vzdělávací plány. Vzdělávací obsah 

doplňuje realizace projektů a doplňkových programů. Celoškolní doplňkové projekty směřují 
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především na oblast zdraví a na uplatňování regionálních prvků. Celoškolní projekt, který je 

zaměřen na oblast zdraví – rozvíjí v dětech povědomost o našem těle a jeho chodu se jmenuje: 

“ Lidské tělo malého předškoláka aneb s Chytrolínem školním rokem“. Dalším celoškolním 

projektem je projekt pod názvem „Středověk“, který je zařazen na konec školního roku,  další 

projekt reaguje na výzvu zřizovatele zapojit se do oslav povýšení Jablonce na město: „150 let 

od povýšení Jablonce na  město“, plánujeme celoškolkový retro projekt „Jak žily naše 

babičky a maminky“, jehož součástí je loučení s předškoláky, připravujeme „Western 

country“ projekt… 

 

6.1 Základní integrované bloky, to jest „učivo“ a jejich orientační rozložení:   

 I. Integrovaný blok - Slunečnice se představuje dětem a děti slunečnici.  

 II. Integrovaný blok - Podzimní slunečnice 

 III. Integrovaný blok - Zimní slunečnice 

 IV. Integrovaný blok - Jarní slunečnice  

 V. Integrovaný blok - Letní slunečnice  

 VI. Integrovaný blok - Slunečnice se loučí s předškoláky 
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 6.2 I. Integrovaný blok , to jest „učivo“ 

Slunečnice se představuje dětem  

Tematické celky (např.): 

 Poprvé ve školce 

 Vítejte po prázdninách 

 Vyprávím kamarádům  

 V lese na houbách  

 Kde jsem doma  

 

Projekt: „ Jak to, že se lidé dokáží domluvit“ 

Charakteristika: 

Integrovaný blok je spojen s problematikou adaptačního období dětí nově příchozích do MŠ a 

dětí vracejících se po dlouhých prázdninách. Chceme děti seznámit s novým prostředím, 

naučit je základní hygienické, společenské a zdvořilostní návyky, poznat samo sebe, vytvářet 

pravidla společného soužití a osvojit si pravidla vzájemné komunikace. Děti dále seznámit 

s novým prostředím a utvářet vztah k místu, ve kterém se děti budou setkávat. Děti se dále 

seznamují se svojí značkou, starší děti i se značkou kamaráda. Seznámíme se také s pravidly 

bezpečného chování na školní zahradě. 

 

Klíčové kompetence  

 

Kompetence k učení 

Soustředěně pozoruje, objevuje, užívá jednoduchých pojmů, dle možností znaků, symbolů, 

všímá si souvislostí, experimentuje.  

 

Kompetence k řešení problémů 

Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, má zájem na jejich řešení.  

 

Komunikativní kompetence 

Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách.  

 

Sociální a personální kompetence 

Spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, 

dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim.  

 

 

Činnostní a občanské kompetence 

Samostatně rozhoduje o svých činnostech (chápe, že může o tom, co udělá, rozhodovat 

svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá). Spoluvytváří pravidla společného soužití, 

chápe jejich smysl a potřebnost.  
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Dítě a jeho tělo 
 Dílčí vzdělávací cíle   

 uvědomění si svého těla 

 ovládání pohybového aparátu a pohybové aktivity 

 rozvoj pohybových schopností  

 koordinace ruky a oka 

 osvojit si dovednosti důležité k podpoře osobní pohody 

 vytváření zdravých životních návyků 

 

Očekávané výstupy 

 Zvládnout běžné způsoby pohybu v různém prostředí . 

 Zvládnout základní pohybové dovednosti. 

 Ovládat koordinaci ruky a oka. 

 Zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně 

preventivní návyky (osobní hygiena, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, 

sebeobslužné činnosti).  

 Zachovávat správné držení těla.  

 Naučit se zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami a pomůckami.  

 Zvládnout jednoduchý grafický projev.  

 

Dítě a jeho psychika 

Dílčí vzdělávací cíle 

a) rozvoj řečových schopností receptivních  

 vnímání, naslouchání, porozumění  

  snažit se souvisleji komunikovat  

  získávání informací a práce s nimi, hledat souvislosti 

b)  rozvoj paměti a pozornosti 

 posilování přirozených poznávacích citů 

 kultivace a rozvoj smyslového vnímání 

c) uvědomování si vlastního já  

 rozvoj schopnosti sebeovládání 

 získání relativní citové samostatnosti 

Očekávané výstupy 

 Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno.  

  Domluvit se slovy i gesty.  

  Učit se nová slova a aktivně je používat.  

 Vědomě využívat všech smyslů.  

 Poznávat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno.  

 Naučit se správně dýchat a ovládat tempo řeči (výslovnost a intonace řeči).  

 Sledovat děj pohádky či jednoduchého příběhu.  

 Odloučit se na určitou dobu od rodičů.  
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Dítě a ten druhý 

Dílčí vzdělávací cíle 

 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému  

  uplatňování individuálních potřeb, přání s ohledem na druhé 

 

Očekávané výstupy 

  navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, respektovat ho 

 dodržovat dohodnutá, pochopená pravidla  

 vnímat, co si druhý přeje a potřebuje, vycházet mu vstříc  

Dítě a společnost 

Dílčí vzdělávací cíle 

 poznávání pravidel společenského soužití  

  rozvoj schopností přináležet ke skupině, spolupracovat  

  učit se být citlivým a vnímavým pozorovatelem, posluchačem a divákem 

 

Očekávané výstupy 

  začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky  

  zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy  

  dodržovat pravidla her i jiných činností  

 zacházet šetrně s pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby  

  soustředit se k poslechu dramatického, literárního, hudebního představení  

Dítě a svět 

Dílčí vzdělávací cíle 

 seznamování se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije  

  vytváření povědomí o přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, neustálých 

proměnách 

 rozvoj úcty k životu ve všech formách  

Očekávané výstupy 

   orientovat se bezpečně ve známém prostředí 

  osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, 

smysluplné a přínosné  

  vnímat a poznávat různá přírodní prostředí  

  chovat se tak, abych nepoškozoval okolní prostředí  
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II. Integrovaný blok - Podzimní slunečnice  

Tematické celky (např.): 

 Jablíčkový týden 

 Zdraví ze zahrádky 

 Co se děje na poli? 

 Podzimní příroda    

 Listopad se mlhou šatí  

 Létající dráčci  

 Loučení s vlaštovkou  

 Svatomartinská pouť 

Projekt: „Kdo jsme my- my jsme kostra a klouby“ 

   „Zuby“ 

 

Charakteristika Integrovaný blok: 

 

Tento integrovaný blok je zaměřen na přírodu živou i neživou, na její proměnlivost od konce 

léta do začátku zimy. Děti se seznamují s podzimními svátky Památka zesnulých, Sv. Martin) 

a každoročně probíhá Jablíčková slavnost či jinak podzimně zaměřená slavnost, 

Svatomartinská pouť. 

 Klíčové kompetence
 
 

Kompetence k učení 

Získat elementární poznatky o přírodě, kterou je dítě obklopeno, její rozmanitosti a 

proměnách.  

 

Kompetence k řešení problémů 

Řeší problémy, na které stačí i na základě bezprostřední zkušenosti.  

 

Komunikativní kompetence 

Umí naslouchat a slovně reagovat na slyšené.  

 

Sociální a personální kompetence 

Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k ostatním, pomoc slabším.  

Rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost. 

 

Činnostní a občanské kompetence 

Dokáže rozpoznat své silné i slabší stránky, odhaduje rizika svých nápadů.  
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Dítě a jeho tělo 

Vzdělávací cíle 

 uvědomění si svého la ovládání pohybového aparátu a pohybové aktivity 

 rozvoj pohybových schopností  

  koordinace ruky a oka 

  osvojit si dovednosti důležité k podpoře osobní pohody 

  vytváření zdravých životních návyků 

 

Očekávané výstupy 

 Pohybovat se ve skupině dětí, umět chodit a běhat v rovném terénu, pohyb za 

vedoucím dítětem, určeným směrem. 

 Vědomě napodobit jednoduchý pohyb dle vzoru a přizpůsobit se podle pokynu.  

 zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické návyky (starat 

se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu) 

 vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru – ovládat koordinaci ruky a 

oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, náčiním, 

výtvarným materiálem) – rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí – mít 

povědomí o významu péče o zdraví 

 

Dítě a jeho psychika 

Vzdělávací cíle 

a) rozvoj řečových schopností receptivních 

 vnímání, naslouchání, porozumění  

 snažit se souvisleji komunikovat  

 získávání informací a práce s nimi, hledat souvislosti  

 rozvoj komunikativních dovedností 

b) rozvoj paměti a pozornosti  

 posilování přirozených poznávacích citů 

c) rozvoj schopnosti city plně prožívat  

 poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě 

 

Očekávané výstupy 

 pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

  domluvit se slovy i gesty  

 učit se nová slova a aktivně je používat 

  porozumět slyšenému soustředěně poslouchat, projevovat zájem o knížky  

  zaměřovat se na věci důležité z poznávacího hlediska  

  vyjadřovat vlastní názory a postoje  

  snažit se soustředit na činnost a její dokončení  

  být citlivé ve vztahu k živým bytostem, přírodě, věcem 

 záměrně pozorovat, užívat všech smyslů 
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  udržovat pozornost, snažit se soustředit na činnost  

  být citlivé k přírodě, ve vztahu k živým bytostem 

 

Dítě a ten druhý 

 

Vzdělávací cíle 

 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému  

  uplatňování individuálních potřeb, přání s ohledem na druhé 

 osvojení si schopností pro navazování vztahu dítěte k druhým osobám  

  vytváření prosociálních postojů (přizpůsobivost, respekt) 

 

Očekávané výstupy 

 navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, respektovat ho 

  dodržovat dohodnutá, pochopená pravidla  

  vnímat, co si druhý přeje a potřebuje, vycházet mu vstříc bez zábran 

komunikovat s druhým dítětem  

  odmítnout nepříjemnou komunikaci  

  spolupracovat s ostatními, vznik dětských přátelství  

  respektovat potřeby jiných dětí 

  

Dítě a společnost 

Vzdělávací cíle 

 poznávání pravidel společenského soužití  

  rozvoj schopností přináležet ke skupině, spolupracovat  

 učit se být citlivým a vnímavým pozorovatelem, posluchačem a divákem, 

porozumění základním pravidlům neverbální komunikace  

  rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat)  

  osvojování si základních poznatků v prostředí v němž dítě žije  

 

Očekávané výstupy 

 začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky  

  zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy  

 dodržovat pravidla her i jiných činností  

  soustředit se k poslechu dramatického, literárního, hudebního představení, 

pochopit, že každý má ve svém společenství (rodině, třídě, …) svou roli, podle 

které je třeba se chovat  

  chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a s ohledem na druhé  

  zachycovat skutečnosti ze svého okolí pomocí výtvarných, pracovních a 

hudebních činností. 

Dítě a svět 

Vzdělávací cíle 

 seznamování se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije  
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  vytváření povědomí o přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, neustálých 

proměnách 

  rozvoj úcty k životu ve všech formách 

 schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostřed 

Očekávané výstupy 

 orientovat se bezpečně ve známém prostředí  

  osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, 

smysluplné a přínosné  

  vnímat a poznávat různá přírodní prostředí  

  chovat se tak, abych nepoškozoval okolní prostředí osvojovat si různé způsoby 

seznamování se s přírodním prostředím  

 všímat si změn a dění v nejbližším okolí  

  vnímat a poznávat různá přírodní prostředí  
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III. Integrovaný blok - Zimní slunečnice  

Časové období: prosinec, leden, únor 

Tematické celky (např.): 

 Adventní čas 

 Bububu…ČERTI už jsou tu! 

 Čekáme na ježíška 

 Co nám nadělil Ježíšek?  

 Jak se v zimě oblékáme 

 Dvanáct měsíčků  

 Zimní radovánky a sporty  

 Masopust  

 Čím chci být  

 Když slunečnice chřadne 

 Jdeme k zápisu 

Projekt: „ Čím to je, že se hýbeme?“ 

„ Co máme uvnitř těla?- vnitřní orgány“ 

„Soustava vylučovací“ 

 

Charakteristika Integrovaný blok: 

Seznamujeme děti se změnami v zimní přírodě a navazuje přitom na pozorování a  péči o 

přírodu. Provádíme pokusy se sněhem a ledem a rychlením větviček, vytváříme dekorativní 

vzory vyšlapáváním cestiček ve sněhu. Radostnými přípravami a očekáváním je naplněno 

období Adventu. Děti se seznamují se starými zvyky, tradicemi a obyčeji (adventní slavnost, 

mikulášská nadílka, strojení stromečku, pouštění lodiček, vánoční vystoupení). Rozvíjíme 

estetické cítění (poslech koled a vánočních příběhů, výroba ozdob, svícínků, dárečků, 

návštěva výstavy Betlémů). Vedeme děti ke kultivovanému projevu (vánoční vystoupení) a k 

vyjadřování svých prožitků (slovně, výtvarně, pomocí hudby). Seznamujeme děti se zimními 

hrami a sporty, částmi lidského těla a péči o zdraví.  

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení 

Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něj děje, chce porozumět 

věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí.  

 

Kompetence k řešení problémů 

Problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, využívá 

dosavadní zkušenosti, fantazie a představivost. Spontánně vymýšlí nová řešení.  
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Komunikativní kompetence 

V běžných situacích komunikuje bez ostychu s dětmi i s dospělými.  

 

Sociální a personální kompetence 

Ve skupině se dokáže projevit i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a 

spolupracuje. Je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy. 

 

Činnostní a občanské kompetence 

Má smysl pro povinnost ve hře i v učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váží 

si práce i úsilí druhých.  

 

Dítě a jeho tělo 

Vzdělávací cíle 

 ovládání pohybového aparátu rozvoj a užívání všech smyslů 

  osvojení si věku přiměřených dovedností 

  osvojení si dovedností k podpoře osobní pohody i pohody prostředí 

 rozvíjení fyzické i psychické zdatnosti 

 osvojení poznatků důležitých k podpoře zdraví, bezpečí 

  vytváření zdravých životních návyků a postojů 

 

Očekávané výstupy 

 ovládat druhové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem  

 vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (vůně, chutě, hmat, …)  

 zvládat jemnou motoriku (zacházet s výtvarným a grafickým materiálem, hudebními 

nástroji, …)  

  spoluvytvářet pohodu osobní i prostředí 

 zvládnout běžné způsoby pohybu v různém prostředí (pohybovat se ve skupině dětí, na 

sněhu, na ledu)  

 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem  

  vědomě napodobit jednoduchý pohyb  

  zacházet s běžnými předměty denní potřeby, sportovním náčiním a nářadím 

 pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich základní funkce  

  rozlišovat co prospívá zdraví a co mu škodí  

 

Dítě a jeho psychika 

Vzdělávací cíle 

a) rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (vytváření pojmů)  

 rozvoj jazykových dovedností produktivních 

  rozvoj komunikativních dovedností 

  rozvoj zájmu o další formy sdělení  
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 rozvoj kultivovaného projevu 

b) rozvoj tvořivého řešení problémů 

 rozvoj, zpřesňování smyslového vnímání  

  rozvoj tvořivosti a fantazie 

 rozvoj tvořivého sebevyjádření  

 posilování zvídavosti, radosti z objevování 

 rozvoj tvořivého sebevyjádření 

c) získání relevantní citové samostatnosti 

 získání schopnosti ovlivňovat vlastní situaci 

 poznávání sebe sama 

 rozvoj schopností vytvářet citové vztahy 

  získání schopnosti záměrně řídit svoje chování 

Očekávané výstupy 

 vyjadřovat smysluplné myšlenky, pocity ve vhodně formulovaných větách  

  porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu) – naučit se zpaměti krátké 

texty (říkanky, písničky, pohádky, …)  

  zaměřovat se na to, co je důležité z poznávacího hlediska  

 prožívat radost se zvládnutého a poznaného  

  uvědomovat si příjemné citové prožitky (lásku, radost, …)  

  zachytit a vyjádřit citové prožitky (slovně, výtvarně, hudebně pohybovou činností či 

dramatickou improvizací) 

 popsat situaci (skutečnou i podle obrázku)  

  vést rozhovor (naslouchat a ptát se) 

 rozvíjet pocit, že je příjemné a zajímavé dozvídat se nové věci  

  uvědomovat si své vlastní já – rozhodovat o svých činnostech 

 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech i výpovědích k nim  

  formulovat otázky a odpovídat  

  vyjadřovat souhlas i nesouhlas, říci „NE“ v situacích, které to vyžadují  

 

Dítě a ten druhý 

Vzdělávací cíle 

 osvojení si schopností pro navazování vztahů k druhým lidem  

  posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (rodina, MŠ, herní 

skupina, …) 

 vytváření prosociálních postojů (přizpůsobivost, tolerance, respekt)   

Očekávané výstupy 

 znát svá práva a práva jiných 

  přijmout základní smysl pro rovné jednání a projevovat ho ve svém jednání s druhými 

 uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému  
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 spolupracovat s ostatními  

 vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, být vstřícný 

 uplatňovat své potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, přijímat a uzavírat 

kompromisy  

  bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, …  

 chovat se obezřetně s neznámými, v případě potřeby požádat druhého o pomoc 

 

Dítě a společnost 

Vzdělávací cíle 

 aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny 

  osvojení si základních poznatků o prostředí v němž dítě žije 

 vnímat a přijímat základní hodnoty uznávané ve společnosti lidí (dětí)  

  vytvoření základů aktivních postojů ke světu, životu 

 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách  

  seznamování se světem lidí, kultury, umění 

Očekávané výstupy 

 chovat se zdvořile, přijmout základní pravidla kulturního chování  

  vnímat základy dědictví vyjádřené v lidové slovesnosti, literatuře, hudbě  

  osvojovat si tradice a zvyky  

  vnímat umělecké a kulturní podněty  

  vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností 

 znát svá práva a práva jiných  

 přijmout základní smysl pro rovné jednání a projevovat ho ve svém jednání s druhými 

 utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách  

 chovat se na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé 

  porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých  

Dítě a svět 

Vzdělávací cíle 

 vytváření povědomí o přírodním prostředí a jeho rozmanitosti 

 vytváření povědomí o kulturním prostředí a jeho proměnách  

  vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem 

 osvojení poznatků a dovedností při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a 

k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy 

 

Očekávané výstupy 

 mít povědomí o společenském, kulturním prostředí i jeho dění z dostupných 

praktických ukázek v okolí dětí  

  všímat si změn a dění v nejbližším okolí  
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 orientovat se bezpečně ve známém prostředí i životě tohoto prostředí (domov, MŠ, 

okolí, …)  

 uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat a mít povědomí o 

tom, jak se prakticky chránit – porozumět, že všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje 

a proměňuje  

  uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují 

vlastní zdraví 
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IV. Integrovaný blok - Jarní slunečnice  

Časové období: březen, duben, květen 

Tematické celky (např.): 

 Veselé Velikonoce  

 Hřej sluníčko, hřej 

 Pohádková knížka 

 Moje škola 

  Cesta do školky a domů 

 Čáry, máry…. 

 Na dvorečku, mláďátka  

 Maminka má svátek 

 Má rodina naše domácnost   

 

Projekt: „Čím to je, že jsme zdraví“ 

„Čím to je, že cítím, vidím?“ 

„Jak jsem přišel na svět?“ 

 

Charakteristika Integrovaný blok: 

Seznámení dětí s lidovými říkadly- velikonoční koledy a pranostiky jara. Učíme děti všímat si 

prvních příznaků jara (teplý vítr a déšť rozpouští sníh, přilétají ptáci, na stromech se objevují 

pupeny). Pozorujeme květiny a seznamujeme se s cyklem růstu květin a rostlin (sázení osení 

na Velikonoce).Rodí se mláďata. Maminky mají svátek.  Seznamujeme děti s Velikonočními 

tradicemi. Oslavujeme příchod jara.  

 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení 

Dovede postupovat dle slovních instrukcí.  

 

Kompetence k řešení problémů 

Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá  

elementární matematické souvislosti.  

 

Komunikativní kompetence 

Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci.  

 

Sociální a personální kompetence 

Samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej.  

Uvědomuje si, že za své jednání odpovídá a nese důsledky.  

 

Činnostní a občanské kompetence 
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Má základní dětskou představu o tom, co je v souladu s lidskými hodnotami a normami, i co 

je v rozporu a snaží se podle toho chovat.  

 

Dítě a jeho tělo 

Vzdělávací cíle 

 rozvoj koordinace a rozsahu pohybu, dýchání   

 rozvoj a užívání všech smyslů 

   zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky 

  rozvoj fyzické a psychické zdatnosti 

 ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí   

   vytváření zdravých životních návyků a postojů 

Očekávané výstupy 

 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem  

  vnímat a rozlišovat pomocí smyslů  

  zvukově rozlišovat zvuky a tóny  

  koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla (sebeobsluha, jednoduchá obsluha, 

pracovní úkony zacházení s běžnými předměty, pomůckami, …) – zvládnout různé 

druhy pohybů v běžném prostředí 

 vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 

 rozlišovat zvuky a tóny, zrakově tvary předmětů, vnímat hmatem  

 

Dítě a jeho psychika 

Vzdělávací cíle 

a) rozvoj řečových a jazykových dovedností (porozumění, mluvní projev)  

 osvojování si dalších forem sdělení (dramatické, hudební)  

 rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka  

  osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní 

b)  podpora a rozvoj zájmu o učení  

 přechod od konkrétně názorného myšlení k slovně-logickému (pojmovému)  

 kultivace smyslového vnímání  

 vytváření základů pro práci s informacemi 

c) rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání  

 rozvoj schopností citové vztahy vytvářet, rozvíjet a city prožívat 

 rozvoj schopnosti sebeovládání  

 získávání schopnosti záměrně řídit svoje chování 

Očekávané výstupy 

 porozumět slyšenému, zachytit hlavní myšlenku příběhu  

  formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat  
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  sledovat a vyprávět příběh, pohádku  

 soustředěně sledovat divadlo, film, poslech z CD  

 vnímat, že je zajímavé dovídat se nové věci, využívat zkušenosti z učení  

  chápat elementární časové pojmy (změny: jaro, …)  

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

   učit se zpaměti krátké texty (písničky, básně, říkadla, …) 

  projevovat zájem o knížky  

  sluchově rozlišovat začáteční slabiku, hlásku ve slovech 

  postupovat a učit se podle pohybů a instrukcí  

  záměrně se soustředit a udržet pozornost  

  chápat základní číselné a matematické pojmy (porovnávat, třídit, uspořádávat, …)  

 prožívat radost ze zvládnutelného a poznaného  

  rozhodovat o svých činnostech  

  snažit se ovládat své afektivní chování (tlumit vztek, zlost, nedočkavost, …)  

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

 

Dítě a ten druhý 

Vzdělávací cíle 

 vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, 

přizpůsobivosti)  

 rozvoj kooperativních dovedností 

 osvojení si elementárních poznatků, dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení 

vztahů dítěte k druhým lidem  

 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

Očekávané výstupy 

 uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého  

  spolupracovat s ostatními  

  respektovat potřeby jiného dítěte, podělit se o hračky, pomůcky, rozdělit si úkol s 

jiným dítětem 

 komunikovat s dospělým vhodným způsobem, respektovat ho  

 porozumět běžným projevům emocí a nálad  

  vnímat, co si druhý přeje či co potřebuje, vycházet mu vstříc, být ohleduplné 

 

Dítě a společnost 

Vzdělávací cíle 

 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu  

  osvojení si základních poznatků o prostředí v němž dítě žije 

 přináležet k danému společenství (třídě, rodině, ostatním dětem)  

  vytvoření základů pozitivních vztahů ke kultuře a umění  

  rozvoj společenského a estetického vkusu 
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Očekávané výstupy 

 pochopit, že každý má v určitém společenství svou roli, podle které je třeba se chovat  

 zachycovat skutečnosti ze svého okolí (tvořením, konstruováním, estetickými 

činnostmi) 

 začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky  

  aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy – vnímat umělecké a kulturní 

podněty, hodnotit svoje zážitky  

  sledovat se zájmem představení a hodnotit svoje zážitky – literární, hudební 

 

Dítě a svět 

Vzdělávací cíle 

 vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, 

společností  

 rozvoj úcty k životu ve všech formách 

 vytváření povědomí o rozmanitosti, vývoji, neustálých proměnách přírodního 

prostředí  

Očekávané výstupy 

 osvojit si elementární poznatky dítěti blízké, smysluplné, přínosné  

 všímat si změn a dění v nejbližším okolí  

  porozumět, že změny v přírodě jsou přirozené a samozřejmé 

 mít povědomí o širším přírodním prostředí a jeho dění v rozsahu praktických ukázek v 

okolí dítěte  

  vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a 

různorodý pomáhat a pečovat o okolní životní prostředí  
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V. Integrovaný blok - Letní slunečnice  

Časové období: květen, červen, červenec 

Tematické celky (např.): 

 Děti mají svátek 

 Jedeme na výlet 

 Těšíme se do školy 

 Exotická zvířata aneb návštěva v ZOO 

 Cestujeme po světě, prstem po mapě  

Projekt: „Jak se vidím já“ 

Charakteristika Integrovaný blok: 

V tomto integrovaném bloku se většina činností odehrává na školní zahradě, na louce, nebo v 

lese. Připravujeme se především na Sen dětí a věnujeme mu celý týden.  Tento blok se dle 

potřeby upravuje do činností, které lze přizpůsobit danému počasí. Využívá se letní slunečné 

počasí k pobytu na zahradě MŠ, v lese. Připravujeme se na besídku ke dni matek, školní výlet 

a loučení s předškoláky. 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení 

Pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí.  

 

Kompetence k řešení problémů 

Nebojí se pochybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu.  

 

Komunikativní kompetence 

Dokáže se vyjadřovat a sdělovat prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými,  

výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) Samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, 

otázky i odpovědi.  

 

Sociální a personální kompetence 

Chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí 

a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou. Dokáže se bránit.  

 

Činnostní a občanské kompetence  
Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na  

zdravé a bezpečné prostředí (přírodní i společenské).  

 

 



 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, Slunečná 9, 466 01 Jablonec nad Nisou 

46 

 

 

Dítě a jeho tělo 

Vzdělávací cíle 

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti osvojení si poznatků o pohybových činnostech a 

jejich kvalitě 

 osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře osobní pohody i pohody 

prostředí 

Očekávané výstupy 

 zvládnout běžné způsoby pohybu v různém prostředí  

  ve skupině dětí, ve vodě, v písku  

  koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla  

  ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku  

  zacházet s pomůckami, náčiním, různým materiálem, s hudebními nástroji  

  zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony  

  zvládat jednoduché úklidové práce, udržovat pořádek 

  mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, zdravé výživě 

 

Dítě a jeho psychika 

Vzdělávací cíle 

a) rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností 

 vyjadřování, rozvoj kultivovaného projevu  

 rozvoj zájmu o další formy sdělování 

 b) přechod od konkrétně názorového myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému)  

c) rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a city prožívat  

 získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 

Očekávané výstupy 

 domluvit se slovy i gesty, improvizovat  

  správně vyslovovat  

  porozumět slyšenému  

  chápat slovní vtip a humor  

 sluchově rozlišovat začáteční slabiku, hlásku ve slovech  



 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, Slunečná 9, 466 01 Jablonec nad Nisou 

47 

 

 poznat a vymyslet jednoduchá antonyma, homonyma  

 poznat většinu toho, čím je dítě obklopeno  

  chápat základní číselné a matematické pojmy  

  chápat elementární časové pojmy – jaro, léto, …  

Dítě a ten druhý 

Vzdělávací cíle 

 vytváření prosociálních postojů (sociální citlivost, respekt, tolerance, …)  

  rozvoj kooperativních dovedností 

Očekávané výstupy 

 přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, udržovat dětská přátelství  

 uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat 

svůj názor, respektovat jiný)  

Dítě a společnost 

Vzdělávací cíle 

 přináležet k danému společenství (ke třídě, rodině, k dětem)  

 vytvoření základů pozitivních vztahů ke kultuře a umění 

Očekávané výstupy 

 pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat  

 chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé  

 aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy, spoluvytvářet prostředí pohody  

  vnímat umělecké a kulturní podněty  

 zachycovat skutečnosti ze svého okolí pomocí různých výtvarných technik a 

dovedností (tvořit a vyrábět z přírodnin)  

  zvládat základní hudební dovednosti 
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Dítě a svět 

Vzdělávací cíle 

 vytváření pozitivního vztahu k prostředí, ve kterém dítě žije  

  vytváření povědomí o širším přírodním prostředí  

  poznávání jiných kultur  

 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem 

Očekávané výstupy 

 osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně 

zajímavé, pochopitelné  

 mít povědomí o širším přírodním prostředí i jeho dění v rozsahu praktických 

zkušeností  

 vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý, pozoruhodný, pestrý (různé národy, kultury, 

země, …)  

 rozlišovat aktivity, které mohou zdraví podporovat anebo poškozovat – pomáhat 

chránit přírodu 
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VI. Integrovaný blok  

Časové období: červen, červenec 

Tematické celky (např.): 

 Cestujeme do minulosti  

 Stavba středověkého hradu 

 Středověký rytíř a dáma….. 

 Loučení se středověkým rytířem a dámou 

 

Projekt: „Středověk“ 

Charakteristika Integrovaný blok: 

 

 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení 
 soustředěně pozoruje a zkoumá; má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i 

techniky, které dítě obklopují; klade otázky a hledá na ně odpovědi; učí se spontánně, ale i 

vědomě a vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje. 

 

Kompetence k řešení problémů 

 všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; při řešení myšlenkových i praktických 

problémů užívá logických, empirických postupu; nebojí se chybovat. 

 

Komunikativní kompetence 

ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, dokáže se vyjadřovat a sdělovat své 

prožitky, pocity a nálady pomocí hudebních prostředků; rozšiřuje svoji slovní zásobu, 

komunikuje bez zábran. 

 

Sociální a personální kompetence 

ve skupině se dokáže prosadit i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a 

spolupracuje. 

 

Činnostní a občanské kompetence 

 má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení. 
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Vzdělávací cíle 

 Rozvoj a užívání všech smyslů 

 Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti 

 Rozvoj kultivovaného projevu 

 Rozvoj tvořivosti a fantazie 

 Vytváření základů pro práci s informacemi 

 Získání relativní citové samostatnosti 

 Posilovat prosociální chování 

 Rozvoj společenského i estetického vkusu 

 Poznávání jiných kultur 

Očekávané výstupy 

 Vnímat, že vše má svůj řád- mít elementární povědomí o životě jiných kultur.  

 Poznat život ve středověku a na hradě 

  Odloučit se od rodiče- spaní v mateřské škole 

 Orientovat se bezpečně ve známém prostředí 

 Umět pojmenovat části hradu, dokázat složit hrad dle předlohy i bez ní 

 Najít cestu k hradu- orientace na papíře, v prostoru (třída i zahrada) 

  Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví.  

 Umět zacházet s běžnými pomůckami, hračkami, Orffovými nástroji a pracovním a 

výtvarným nářadím.  

 Zvládnout běžné způsoby pohybů v různém prostředí- prvky akrobacie.  

 Umět vyprávět jednoduchý příběh, projevuje zájem o četbu, umí sledovat očima zleva 

doprava.  

  Umět naslouchat hudbě, zazpívá jednoduché melodie.  

 Poznat napsané své jméno, některá písmena a číslice, obrazné symboly- piktogramy.  

 Vyjadřovat svou představivost v konkrétních činnostech.  

 Naučit se zpaměti krátké texty, úmyslně si zapamatuje a vybaví. 

 Zachytit a vyjádřit své prožitky. Být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i 

k věcem.  

  Chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi, umět požádat druhé o pomoc 

v nesnázích.  
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Doprovodné projekty a programy 

 

Podzim 

 Jablíčková slavnost 

 Slamáková slavnost 

 Sázení „Narozeninové lípy“  (100 let Československé republiky) 

 Svatomartinská pouť 

Vánoce 

 Věncování  

 Vánoční dílna 

Zima 

 Masopustní rej 

Jaro 

 Čáry máry s řidimůrou 

 Velikonoční dílna 

 Den otevřených dveří 

Léto 

 školní výlet 

 Besídka ke dni matek 

 týden dětí ke Dni dětí 

 Ukázky aktivit v MŠ  

 Loučení s předškoláky (tématické projekty) 

Výčet aktivit není závazný pro každý školní rok. 
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7. Evaluační systém  

Cíl: ověřování a zlepšování kvality veškerých činností včetně podmínek školy. 

V současné době jsou dle platných dokumentů souběžně používány pro pojmenování 

evaluačních procesů uvnitř školy dva pojmy: 

Evaluace: Poskytuje škole informace potřebné pro zlepšení fungování Školního vzdělávacího   

programu a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Prostřednictvím 

evaluace je umožněno lépe porozumět procesům, které ve škole probíhají a tyto procesy, pak 

můžeme zpětně ovlivňovat. Evaluací zjistíme co je ve škole vyhovující a co ne. 

Autoevaluace: představuje soubor pravidelně se opakujících evaluačních aktivit zaměřených 

na sebehodnocení školy a hodnocení kvality vzdělávání. 

Cíle autoevaluace: 

 Zlepšit kvalitu školy jako organizace, soulad Školního vzdělávacího programu a 

Rámcového vzdělávacíhpo programu pro předškolní vzdělávání 

 Zvyšování profesionální úrovně učitelů. 

  Zkvalitňovat komplexní vývoj dítěte v mateřské škole 
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Evaluační systém MŠ Slunečnice 

Oblasti 
autoevaluace (co) 

Prostředky 
autoevaluace (jak, 
čím) 

Časový plán (kdy, jak 
často) Odpovědnost učitelů 

Soulad ŠVP s RVP 
PV Porovnání textu 

Dle legislativních 
změn, zásadní změna 
v Mš ředitelka 

Plnění cílů ŠVP 
Hospitace 
portfolia dětí 

2x ročně 
podle potřeby, 
minimálně však 2x 
ročně učitelky 

Způsob zpracování 
a realizace obsahu 
vzdělávání = „učivo“ 

Hospitace 
třídní kniha 
práce dětí 

2x ročně 
1x  za 3 měsíce 
Týdně učitelky 

Práce učitelů 

Hospitace 
třídní kniha 
řízený rozhovor 

2x ročně 
1x za 3 měsíce 
dle potřeby ředitelka 

Výsledky vzdělávání 
(vyhodnocování 
pokroku 
jednotlivých dětí) 

Záznamový list  
Kresba postavy 
 
 

2x ročně  
1x za 3 měsíce 
 
 

učitelky  
 
 

Kvalita podmínek 
vzdělávání (viz 
kapitola 3 ŠVP) 

Hospitace 
inventarizace 
fotodokumentace 
 

 
1 – 2x ročně 
průběžně  

   

ředitelka 
učitelky  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mateřská škola Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, Slunečná 9, 466 01 Jablonec nad Nisou 

54 

 

Aktivity mateřské školy 

Podle aktuální nabídky učitelek 

(Hýbánky, výuka cizích jazyků, výtvarný kroužek, logopedická prevence, Veselé flétničky,  

Malý kuchtík ) 

 

 

Zdroje:  Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  

    (úplné znění k 1. lednu 2018)  

 

 

 

Přílohy:  

Projekt předškoláků „Jablonecké rozhledny“ 

   „Herbář“ 

Fotodokumentace: 

 Aukce dětských prací  

 Věnování vydražené vitráže dětské nemocnici v Jablonci nad Nisou 

 sportovní odpoledne na školní zahradě 

 „Rozsvěcení Betlému „ na pokračování.. 

 150 let povýšení Jablonce nad Nisou na město 

 „Loučení se školáky“ projekty: „Středověk“, „150 let povýšení Jablonce nad Nisou na 

město“, „Retro aneb jak žily naše maminky a babičky“, „Indiánské léto“ 


