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Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání vychází
z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání MŠMT č.
j. 32 405/2004-22
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vychází ze zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a MŠMT v platných zněních
Zákon č. 561/2004 Sb., zákon č. 562/2004 Sb., a zákon 563/2004 Sb.
Vyhláška č. 14/2005 Sb., 43/2006 Sb.
Vyhláška č 364 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád
Zákon č. 104/1991 Sb. Úmluva o právech dítěte
Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení
a provozoven
Věstník MŠMT
Další důležité vyhlášky a ustanovení v platném znění.
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který je základním dokumentem
a řídí se jím veškerá vzdělávací a výchovná činnost v MŠ
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1 Identifikační údaje o mateřské škole
Název školy:

Mateřská škola Přestavlky u Čerčan

Sídlo školy:

Přestavlky u Čerčan 48
257 23 Přestavlky u Čerčan

Adresa školy:

Mateřská škola Přestavlky u Čerčan
Přestavlky u Čerčan 48
257 23 Přestavlky u Čerčan

IČ:

71 294 201

Č. j.:

MSPUČ-2/2015

Spisový znak:

S2

Ředitelka školy:

Markéta Bohatová

Číslo ředitelky MŠ:

721 939 987

Číslo telefonu školy:

728 533 202

E-mail:

ms@prestavlkyucercan.cz

www.stránky:

www.prestavlkyucercan.cz

Zřizovatel školy:

Obec Přestavlky u Čerčan

Právní subjekt:

Příspěvková organizace

Provoz Mateřské školy:

7.00 - 16.30 hodin

Počet pedagogických pracovníků:

2

Počet provozních pracovníků:

1

Počet dětí:

24 dětí
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2 Obecná charakteristika školy
Spolu s vrozeným základem je prostředím, ve kterém jedinec žije stavebním prvkem
pro životní vzdělávání. MŠ Přestavlky u Čerčan vznikla v obci, která se stále rozrůstá a má
svůj historický i novodobý základ. Výchovně-vzdělávací působení MŠ Přestavlky u Čerčan
vychází ze specifických současných možností a podmínek nově vybudovaného zařízení, které
směřuje k vytváření podnětného prostředí. Dětem umožní poznávat, rozvíjet se, tvořit nové,
mít úctu k tradicím. Ve spolupráci s rodinou je ŠVP PV MŠ cestou k harmonickému rozvíjení
osobnosti dítěte v přirozených podmínkách.

2.1 Historie mateřské školy
MŠ Přestavlky u Čerčan má sídlo ve středu obce Přestavlky u Čerčan 48, Přestavlky
u Čerčan 257 23. Jsme nové zařízení, které vzniklo z důvodu regionální nedostatečné kapacity
v mateřských školách, do rejstříku škol a školských zařízení bylo zapsáno 13. 7. 2015.

2.2 S kým naše škola spolupracuje:
MŠ cíleně spolupracuje:
➢ se Základní školou a Mateřskou školou v Čerčanech
➢ S Mateřskou školou Petroupim
➢ s Obecním úřadem Přestavlky u Čerčan
➢ s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Benešově (přednášky pro rodiče, vyšetření
dětí, testy pro nadané děti...)
➢ s PČR
➢ s HZS
➢ s BESIP

2.3 Vize a filozofie MŠ
Chceme položit společně s rodiči pevné základy, na kterých bude dítě stavět a čerpat
v dalších obdobích svého života. Naší snahou bude rozvíjet u každého dítěte všechny jeho
dary a předpoklady pro jeho osobnostní růst. Proto se budeme snažit vést děti k respektování
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vývojových a individuálních zvláštností osobnosti každého jedince. Naší prioritou je vytvořit
takové prostředí, kde se každý bude cítit bezpečně, prostředí, kde bude dětem poskytována
atmosféra rodinné pohody, jistoty a důvěry. Úsilí všech zaměstnanců bude směřovat k tomu,
aby zde byly děti šťastné a spokojené, odcházely domů s hezkými zážitky a druhý den se
těšily na zážitky nové.
Budeme se snažit najít navzájem společnou cestu, spolupracovat, nacházet přátelství, dokázat
porozumět sobě, druhým i okolnímu světu, naučit se respektovat sami sebe i ostatní kolem a
učit se novému pomocí poznávání různých profesí. Právě zde vize nové MŠ propojuje
vzdělávání formou prožitkového učení s podporou kvalitních sociálních vztahů.
Děti rády objevují nové věci, touha po poznání je přirozená. Chceme, aby se s novými
poznatky dále setkávaly v přirozeném prostředí, uměly s nimi pracovat a měnit je. Osobnostně
orientovanou výchovou s individuálním přístupem chceme vést děti k samostatné a tvořivé
hře s experimentováním, kdy se děti učí vlastním prožitkem.
Filozofií naší školy je položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem, podle jejich
možností, zájmů a potřeb, rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti.

2.4 Hlavní záměry
• Směřujeme k vytvoření moderní a rodiči žádané mateřské školy.
• Učit děti žít s úctou k tradicím, být šťastný v současnosti a nést odpovědnost
v budoucnosti.
• Rozvíjet a podporovat samostatnost dítěte, rozvíjet jeho zdravé sebevědomí, usnadnit
mu přechod do dalšího stupně vzdělávání - základní školy.
• Vytvořením vhodných tematických bloků ŠVP a jejich realizací chceme dětem
nabídnout dostatek vhodných aktivit k rozvoji učení.
• Cílem je, aby byly děti šťastné, spokojené a aby v péči o ně byla společně s rodiči
vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.
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3 Charakteristika vzdělávacího programu
Název ŠVP: „ KAŽDÉ POZNÁNÍ VYCHÁZÍ ZE SRDCE,
KAŽDÉ VZDĚLÁNÍ ZE ŽIVOTA.“

Výchova a vzdělávání v naší MŠ vychází z osobnostně orientovaného modelu
výchovy, Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, potřeb dětí
i místních podmínek. ŠVP PV MŠ zahrnuje aplikaci metod a forem práce, které nejsou
pro dítě násilné, ale naopak vývojově přirozené. Středem našeho zájmu je dítě, jeho potřeby
i prožitky. Aplikujeme vyvážené střídání spontánních a řízených činností, rušných a klidných
chvilek. Základním posláním naší mateřské školy je zajišťovat vzdělávání dětí předškolního
věku v součinnosti s rodinnou výchovou, a uplatňování pyramidy potřeb: fyziologických
potřeb, potřeby bezpečí, lásky, úcty, seberealizace.
Upřednostňujeme prožitkové a kooperativní učení. Při poznávání vybízíme dítě k hledání
vlastní cesty. Pro rozvíjení tvořivosti a fantazie využíváme zvláště smyslového vnímání.
Základní činností je hra a experimentace. Vnímáme, že obsah hry je vyjádřením prožitků
dítěte, které nám také mohou poskytnout náměty pro další činnosti.
Komunikační ranní a hodnotící kruh slouží v naší MŠ pro vyjádření spoluprožívání dětí,
hodnotíme zde aktuální situace a vytváříme vhodná pravidla. Pravidla mají pro třídu i další
významnou roli - přirozeného získávání vhodných návyků a realizaci režimových složek.
Společně se snažíme o efektivní komunikaci, učíme se jednat samostatně, bezpečně a tvořivě
ve všech sociálních situacích. Snažíme se podporovat sebedůvěru, sebejistotu a zdravé
sebevědomí dětí.

4 Analýza podmínek vzdělávání
Pro nově vznikající zařízení vychází ŠVP PV MŠ ze SWOT analýzy, na které se podíleli
všichni zaměstnanci, závěry vypracovala ředitelka MŠ a projednala je se zaměstnanci
na pedagogické poradě.
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4.1 Silné stránky MŠ:
S (STRENGTHS)
V lidském potenciálu:
•

kreativita, flexibilita a improvizace pedagogů

•

klidný, přátelský a laskavý přístup k dětem, individuální přístup

•

ochota každého pedagoga vzdělávat se

•

znalost RVP PV → umět podle něj správně pracovat

•

autoevaluace každého pedagoga a jeho činnosti → vede k jeho rozvoji

•

otevřenost MŠ pro rodiče, spolupráce s rodiči

Budova a okolí vybavení:
•

nové a moderní prostory

•

dobrá poloha MŠ – ve středu obce

•

zajištěný dostatečný prostor pro určený počet dětí

•

v obci je dostatek podmětů pro rozvoj environmentální oblasti

Výchovně vzdělávací proces:
•

zajištěna bezpečnost dětí

•

podmínky pro rozvíjení a vzdělávání dítěte ve všech pěti oblastech (biologická,
psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální)

•

důraz na harmonické rozvíjení osobnosti dítěte

•

vést dítě k rozvoji, naučit ho novým činnostem a novým poznatkům pomocí
prožitkového učení

Ostatní:
•

menší počet pedagogů (pedagogové se mohou více poznat, vzájemně
si pomoci, podpořit se)

•

dodržování tradic (výtvarné dílničky, karneval, vynášení Moreny…)
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4.2 Slabé stránky MŠ:
W (WEAKNESSES)
•

„nesehraný“ pedagogický sbor

•

možná příliš rychlý start nové MŠ

•

malé množství předškolních dětí → více mladších dětí

•

omezené finanční zdroje na vybavení

•

jídlo je dováženo

O (OPPORTUNITIES) – Příležitosti
• důležité je vhodně se „zapsat“ do podvědomí občanů; MŠ je nová, její otevření poutá
velkou pozornost
• rodiče žáků jsou ochotni spolupracovat se školou, zapojit se do činnosti školy =
možnost navázat dobré vztahy s rodiči a zapojit je do činnosti školy
• lukrativní oblast – klidná obec v bezprostřední blízkosti města
• zájem o spolupráci s obcí (projekty pro obec, výstavy, pravidelné podávání
informací,…)
• prezentace školky na veřejnosti
• možnost navázat kontakt s místními podnikateli, získat sponzorské dary
• dobré a vstřícné vztahy s okolními i plně organizovanými školami
T (THREATS) – Hrozby
•

nespolupracující kolektiv

•

nedostatečné vybavení

•

nespokojenost rodičů, možnost výběru školky podle uvážení rodičů (např.
z důvodu menšího počtu dětí ve třídě, lepší dostupnost pro rodiče…)

Stanovené priority školy:
•

dbát na bezpečnost dětí, správné životní návyky a správnou životosprávu

•

dbát na spokojenost dítěte a jeho psychickou pohodu, naplňovat Maslowovu
pyramidu potřeb dítěte, dítě udržovat v bezpečí, brát v úvahu jeho potřeby,
vyslechnout ho, projevovat mu empatii

•

výchovně vzdělávací proces v souladu s RVP PV s osobnostně rozvíjejícím
modelem výchovy

•

naplňovat prosociální zaměření MŠ, zachovávat a vytvářet u dětí morální hodnoty
a postoje, vytvářet vhodné prostředí s příkladem a vzorem pro děti; pedagog
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by si měl být vědom, že dítěti nastavuje sociální zrcadlo
•

realizace projektů školy

•

spokojenost rodičů, dětí, pedagogů

•

spolupráce s rodiči, informovanost rodičů, veřejnosti o činnosti školky

•

přátelské vztahy jak s pracovníky MŠ, s dětmi, s rodiči a zařízeními, se kterými
MŠ spolupracuje

•

prezentace MŠ, její image (dobrá informovanost)

•

škola otevřená regionu

•

zkvalitnění vzdělání pedagogických pracovníků

•

postupná realizace rozvoje MŠ ve vybavenosti, spolupráce se zřizovatelem

Návrh řešení:
K řešení stávajícího stavu školy (slabé stránky, hrozby a příležitosti) s ohledem na stanovené
priority:
• dobře vybudovaný informační systém pro fungování organizace a řízení lidských
zdrojů, jasně určené kompetence zaměstnanců a odpovědnost za úkoly musí být cíleně
a přesně vymezeny, vybudovat u pracovníků povědomí o tom, kdo za co odpovídá,
jasná struktura řízení, vybudovat kvalitní vnější a vnitřní informační systém MŠ
• udržet spolupracující, přátelský a schopný tým pracovníků, kteří budou jistotou
a zárukou kvality MŠ, ochota a kreativita pedagogů a pracovníků MŠ
• sestavení dobrého ŠVP PV
• používat správné metody a formy práce, vhodné motivace při práci s dětmi
• posilování prosociálního cítění, vytvořit pravidla a vést děti k tomu, aby se každé dítě
cítilo v bezpečí, aby se všichni k sobě chovali ohleduplně a přátelsky
• zajistit dostatek podmětů pro rozvoj každého dítěte
• prohlubovat vzdělávání pedagogů
• autoevaluace pedagogů, dětí, práce MŠ
• získat finanční prostředky i nad rámec rozpočtu, oslovení sponzorů- podpora rozvoje
vybavení,
• spolupráce a rozvoj povědomí o MŠ, pravidelné představování činnosti školky
v tisku, aktualizovat informace, akce školky na webu školky…
• zajistit, vytvořit kvalitní a účelné didaktické pomůcky
• dovybavit zahradu herními prvky
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Mateřská škola Přestavlky u Čerčan má jeden objekt. Stravování je zajištěno ze Školní
jídelny Na Karlově, Benešov 372, 256 01. Jídlo se denně dováží.
Jsme novým zařízením, které si v obci a regionu buduje svou pozici. Spolupráce s rodiči
je od otevření MŠ na velmi dobré úrovni. Rodiče se snaží spolupracovat, mohou MŠ kdykoliv
navštívit.
Nejbližším partnerem zřizovatel Mateřské školy Přestavlky u Čerčan – Obec Přestavlky u
Čerčan.
Účastníme se akcí pořádaných obcí a aktivně přispíváme ke zkvalitnění kulturního života
v obci.

4.3 Věcné podmínky
Mateřská škola Přestavlky u Čerčan působí velmi útulným dojmem. Třída byla
vytvořena se specifickou koncepcí v souladu se zaměřením ŠVP PV MŠ. Místnosti, vybavení
hračkami, materiály a ostatní doplňky dávají dětem široký prostor k motivovaným
tematickým hrám a činnostem = k vzdělávání pomocí poznávání různorodých lidských
povolání. K příjemnému prostředí mateřské školy přispívají i sami děti, spoluvytvářejí
prostředí pomocí svých výrobků, je zde vidět činnost dětí mimo j. i prezentací dětských prací.

4.3.1

MŠ Přestavlky u Čerčan

MŠ Přestavlky u Čerčan se nachází v 1. patře nově zrekonstruované budovy Obecního úřadu
Přestavlky u Čerčan a je umístěna ve středu obce. Je dobře přístupná automobilem i pro
dojíždějící hromadnou dopravou. Kapacita mateřské školy byla po otevření 20 dětí, od
1. 9. 2016 je kapacita třídy navýšena na 24 dětí, ve věku od 3 do 6/7 let. Třída je heterogenní.
U školy je menší obecní zahrada s pískovištěm, prolézačkami, houpačkami a dalšími herními
prvky.
Mateřská škola se nyní skládá z jedné heterogenní třídy s kapacitou 24 dětí. Denní místnost je
společná s ložnicí. Prostorové požadavky stanovené v §7 odst. 1 zákona, ve spojení s §4
odst.1 vyhlášky jsou dodrženy.
Patro je vybaveno šatnou dětí. Hygienické zařízení dětí je vybavené 4 dětskými umyvadly, 4
dětskými záchodky, 1 sprchovým koutem, denní místností a ložnicí. Ze zahrady je přístupné
další hygienické zařízení dětí vybavené 1 umyvadlem a 1 dětským WC, samostatný přístupný
vchod má i sklad hraček pro venkovní použití.
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Přípravna svačin a výdejna jídel obsahuje dva dřezy, oddělené pracovní plochy, myčku
nádobí, jednu chladničku, policový úložný systém, dvouplotýnkový vařič, mikrovlnnou
troubu. Výdejní režim a veškeré vybavení výdejny (jídelní servis, příbory, hrnky, konvice
atp.) počtem kusů splňuje požadovaný počet pro 24 dětí. Součástí vybavení jsou také
termoporty na přepravu jídel.
Výdejny jídel zajišťují výdej obědů, dopoledních a odpoledních svačin. Svačiny i obědy
jsou dováženy, mytí vnějších obalů přepravních nádob je zajištěno pracovnicí obchodního
provozu.
MŠ je vybavena potřebným zázemím pro zaměstnance (hygienické zařízení vybavené
jedním umyvadlem, jedním WC, šatnou pro zaměstnance, kanceláří a úklidovou komorou
s výlevkou). Technická místnost s plynovým kondenzačním kotlem je umístěna v přízemí
budovy.
Plocha zahrady MŠ je oseta trávou a jsou nainstalovány herní prvky.
Třída je velmi prostorná a je zařízena novým a moderním dětským nábytkem a
nábytkovými sestavami, který odpovídá počtu a věku dětí, jejich potřebám a také vzdělávacím
potřebám. Hračky mají děti volně přístupné a jsou rozmístěny tak, jak jsou vytvářeny
jednotlivé hrací koutky. Některé koutky jsou stabilní, jiné jsou vytvářeny podle zájmů, přání a
nápadů dětí, některé koutky si vytvářejí děti samotné.
Veškeré vybavení tříd, jako hračky a učební pomůcky, se stále doplňují a rozšiřují.
Vše je vybíráno velmi pozorně a uvážlivě, s ohledem na bezpečnost, zdravotní a estetická
hlediska. Snažíme se především o využitelnost zařízení pro děti, a naplňováním současných
trendů v předškolním vzdělávání.

4.4 Životospráva
•

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je dovážena ze Školní jídelny
Na Karlově, Benešov 372, 256 01

•

Strava splňuje energetickou i biologickou hodnotu.

•

Skladba jídelníčku odpovídá pyramidě zdravých potravin.

•

Je zachována vhodná skladba jídelníčku.

•

Zeleniny i ovoce je podáváno dostatečné množství.

•

Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly.

•

Děti do jídla nenutíme, ale vhodně motivujeme, aby alespoň ochutnaly.
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•

Delší nechutenství nebo přejídání konzultujeme s rodiči.

•

Vedoucí jídelny sleduje skladbu jídelníčku a vyhodnocuje spotřební koš.

•

Zaměstnanci mateřské školy podávají jídlo esteticky upravené.

•

Podněty z oblasti stravování jsou řešeny společně s ředitelkou školy, pravidelně
dochází ke konzultacím.

4.4.1 Denní rytmus a řád
•

MŠ je otevřena od 7:00 do 16:30 hod. V MŠ je zajištěn pravidelný rytmus a řád, který
je ale natolik flexibilní, aby umožňoval přizpůsobení se aktuální situaci ve třídách.

•

Organizace dne je pouze orientační s ohledem na dobu pobytu venku a intervaly mezi
jídly.

•

Rodiče mohou své děti přivádět po ohlášení podle svých potřeb.

•

Během dne respektujeme individuální potřeby dětí, střídáme aktivní i klidové činnosti.

4.4.2 Pobyt venku
•

Snažíme se poskytovat dětem dostatek pobytu na čerstvém vzduchu.

•

Program činností respektuje okamžitou kvalitu ovzduší.

•

Snažíme se dodržovat čas odchodu na pobyt venku.

•

Pobyt venku rušíme pouze z důvodů nepříznivých klimatických podmínek jako např.
velkých mrazů, vysokých teplot, prudkého deště a při špatné kvalitě ovzduší.

•

V zimních měsících se doba pobytu venku nezkracuje.

•

V letních měsících se snažíme činnosti přenášet v co největší míře ven.
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4.4.3 Pohyb dětí
•

Děti mají možnost volného pohybu v prostorách celé MŠ i na zahradě.

•

I když nemáme dostatečné množství nářadí a náčiní, snažíme se vytvářet podmínky
pro různorodé pohybové aktivity.

•

Děti mohou využívat nářadí a náčiní pro pohybové aktivity během celého dne.

•

Vytváříme s dětmi pravidla o bezpečném zacházení s nářadím i náčiním, snažíme
se dohodnutá pravidla dodržovat.

•

Dbáme o návyk správného sezení dětí, sezení u stolečků se snažíme omezovat na
nejmenší možnou míru - snažíme se střídat sezení s pohybem.

•

Okolí MŠ poskytuje mnoho příležitostí k různorodému spontánnímu pohybu.

4.4.4 Spánek
•

Děti odpočívají na lehátkách, která vyhovují parametrům, uložení lehátek i lůžkovin
odpovídá hygienickým zásadám. Lehátka jsou denně rozkládána v samostatné ložnici.

•

Děti, které budou nastupovat do první třídy, mohou po dohodě učitelky s rodiči
relaxovat jinou formou než ležením.

•

Snažíme se zajistit dětem při odpočinku klid, nenutíme děti spát, snažíme
se odpočinek individuálně přizpůsobit potřebám dítěte (děti mohou po odpočinku
vstávat postupně dle individuální potřeby).

4.5 Psychosociální podmínky
• MŠ Přestavlky u Čerčan v souladu se svou filozofií vytváří pro děti takové prostředí,
ve kterém se cítí dobře, spokojeně, jistě a bezpečně.
• V naší mateřské škola jsou hlavní prioritou vztahy, které jsou nejdůležitějším prvkem
pro rozvoj v oblasti psychické a sociální. Vztahy stavíme na důvěře a vzájemné
komunikaci. Neakceptujeme projevy nerovností, podceňování a zesměšňování.
• Zabezpečujeme co nejpřirozenější adaptaci dětí s ohledem na individuální zvláštnosti.
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• Podporujeme v dětech samostatnost, sebedůvěru a sebejistotu. Vyhýbáme se
manipulaci, naléhání a používání moci. Dáváme přednost naslouchání a hledání
společného řešení.
• Respektujeme lidské, vývojové a individuální potřeby dětí a napomáháme k jejich
nenásilného, přirozeného a citlivého uspokojování.
• Učíme děti k vzájemné toleranci, ohleduplnosti, vzájemné podpory a pomoci mezi
sebou i ve vztahu k dospělému.
• Preferujeme nenásilné, přirozené a citlivé jednání. Uznáváme potřeby dětí, rovnocenné
postavení a volnost.
• Společně s dětmi tvoří nezbytná pravidla ve třídě, která zajišťují mantinely bezpečí
pro pohyb a všechny činnosti v mateřské škole.
• Upřednostňujeme pedagogický styl s nabídkou spoluúčasti a samotným rozhodováním
dětí, který podporující, sympatizující, projevujeme vstřícnou a empatickou
komunikaci mezi učitelkou a dítětem.
• Vzdělávací nabídka je přizpůsobována schopnostem a dovednostem předškolních dětí
a potřebám jejich života.
•

Vedeme děti ke zdravému sebevědomí, které má vliv pro kladné přijetí sebe sama
a pro celkově zvolený způsob života.

• Dbáme na rovnocenné hodnocení dětí, tak aby si každý uvědomil, že má svá silná
a slabá místa a i přes své slabiny je důležitý pro celou skupinu.
• Při řešení konfliktních situací nabízíme možnost využití efektivní komunikace místo
role soudce.
• Vyhýbáme se negativním slovním komentářům a na výkony dětí přiměřeně reagujeme
pozitivním oceněním.
• Věnujeme se neformálním vztahům ve třídě a nenásilně je ovlivňujeme prosociálním
směrem (prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů).

4.6 Organizace chodu
Provoz školy je celodenní od 7:00 do 16:30 hod. Po této době je objekt bezpečnostně
zajištěn.
Ranní příchod do MŠ od 7:00 do 8:00 hodin. Pozdější příchod je možný, je ale třeba jej
předem dohodnout s učitelkou tak, aby bylo zajištěno stravování dítěte.
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DENNÍ PROGRAM
07. 00 hod. – 8. 45 hod.

scházení dětí v MŠ
ranní volné hry
individuální přístup v rozvíjení potřebných kompetencí dětí
preventivní logopedická a grafomotorická cvičení
komunitní kroužek
tělovýchovná chvilka a pohybové hry

08. 45 hod. – 09. 00 hod.

svačina
hygiena

09. 00 hod. – 11.30 hod.

tematické činnosti:
možnosti skupinového, frontálního, kooperativního zaměstnání,
řízená činnost, popř. individuální činnosti
(ve třídě nebo venku)
pobyt venku

11. 30 hod. – 12. 15 hod.

oběd
hygiena

12. 15 hod. - 13. 00 hod.

předávání dětí odcházejících po obědě

12. 15 hod. – 14. 15 hod.

odpočinek (četba pohádek, spánek nebo jiná relaxace)

14. 30 hod. – 14. 45 hod.

svačina
hygiena

14. 45 hod. – 16. 30 hod.

odpolední zájmová činnost do odchodu dětí domů

Tyto časy jsou orientační, je respektována individuální potřeba jednotlivých dětí i nutná
flexibilita k zajištění aktuálních potřeb MŠ - výlety, divadla, atp. Režim neomezuje aktivity
dětí, dětem je umožněno dokončit hru. Za dodržování režimu dne a jeho vhodného
přizpůsobení podmínkám zodpovídají učitelky na třídách, kontroluje jej ředitelka MŠ.

4.6.1 Adaptace
MŠ má prosociální zaměření a tak usilujeme o to, aby zvykání dětí na nové prostředí
odpovídalo vizi MŠ. Nové děti se zapojují do kolektivu postupnou adaptací po vzájemné
dohodě rodičů a učitelek na dané třídě. Adaptace probíhá dle individuálních potřeb dětí
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a rodičů. Před nástupem dítěte do MŠ probíhá schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí, kde
jsou seznámeni s programem MŠ k eliminaci adaptačních problémů. Preferujeme zvykání
v kratších časových intervalech s počáteční přítomností rodiče. Pokud u dítěte přetrvávají
adaptační problémy, snažíme se situaci řešit ve prospěch dítěte. Při adaptaci dětí se opíráme
o spolupráci s rodiči. Snažíme se vytvářet rodinnou atmosféru, vstřícné, estetické, podnětné
a hygienicky nezávadné prostředí. Vnímáme, že významnou součástí profesní úspěšnosti
pedagoga je jeho schopnost navázat partnerské vztahy s rodinami dětí, přesvědčit je o své
odbornosti a snaze vytvářet funkční a pozitivně laděné vztahy s ohledem na prospěch dítěte.
Rodiče mohou přijít do MŠ kdykoliv po domluvě s učitelkou. Všechny děti mají v MŠ stejné
postavení, respektujeme druhé v souladu s multikulturní výchovou. Denní režim umožňuje
individuální příchod i po 8:30 hod. za předpokladu, že pozdní příchod rodiče předem ohlásí.

4.7 Řízení mateřské školy
Řízením MŠ Přestavlky u Čerčan byla zřizovatelem jmenována ředitelka Markéta
Bohatová, která je zodpovědná za její chod.
Kompetence všech zaměstnanců školy jsou obsaženy v pracovních náplních. Mateřská škola
jako součást společného zařízení úzce organizačně spolupracuje. Pedagogové se v průběhu
školního roku pravidelně setkávají, na pedagogických poradách vyhodnocují svoji práci
a vzájemně konzultují další postupy a řešení. Z porad jsou pořizovány zápisy a jejich závěry
jsou kontrolovány při další poradě. K rychlé komunikaci je využíván internet, aktuální
požadavky jsou zveřejněny na nástěnce pro zaměstnance MŠ.
Na tvorbě a inovaci ŠVP se podílejí všichni zaměstnanci.
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STRUKTURA ŘÍZENÍ MŠ Přestavlky u Čerčan
ředitelka školy
Markéta Bohatová

hospodářka školy
Jana Kofroňová

učitelky MŠ
Markéta Bohatová
Hedvika Skořepová

Školnice/pracovnice obch.provozu
Ivana Tomanová

4.8 Personální a pedagogické zajištění
V mateřské škole jsou celkem dvě pedagogické pracovnice, jedna je kvalifikovaná v oboru
předškolní pedagogiky. Ředitelka podporuje další vzdělávání učitelek a přinášení inovací do
pedagogického procesu. Učitelky mohou rozvíjet aktivity, pro které mají předpoklady,
využívají nabídek vzdělávacích center a přistupují aktivně k dalšímu sebevzdělávání. Učitelka
podstupující uvádění do praxe je metodicky vedena.
Samostudium je možné čerpat, pokud tomu nebrání provozní důvody. Předmětem
samostudia pro školní rok 2015/2016 bude převážně sebevzdělávání v oblasti tvorby ŠVP
a TVP, prosociálních projektů a komunikace. V MŠ je umístěna schránka pro nové odborné
články, časopisy a knihy, učitelky se tak mohou aktuálně s novým materiálem seznamovat.
Knihovna odborné literatury je postupně zřizována. Provozní zaměstnanci splňují potřebná
profesní kritéria a spolupůsobí při realizaci výchovných cílů MŠ.
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4.9 Spoluúčast rodičů
Usilujeme o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodinou. Rodiče mají možnost
podílet se na dění školy, účastnit se programů MŠ, jsou včas informováni o dění v MŠ. Jako
velice důležitou vidíme dostatečnou a vhodnou komunikaci. Snažíme se rodiče informovat
plně a nezkresleně, jednat taktně, zachovávat diskrétnost. Pro pohodové a otevřené klima
v mateřské škole se snažíme spolupráci s rodiči dále zkvalitňovat. Z tohoto důvodu jsme si při
otevření MŠ vytyčili tyto cíle:
•

společné akce rodičů a dětí v rámci MŠ

•

průběžná každodenní komunikace, popř. je možné domluvit termín pro konzultaci

•

webové stránky

•

informativní schůzky

•

nástěnky v šatnách dětí

•

dotazníky pro rodiče

•

schránka pro anonymní vyjádření rodičů k chodu MŠ

•

úřední hodiny ředitelky MŠ pro veřejnost

Další akce pro rodiče a děti:
Přednášky:
•

PPP pro budoucí prvňáčky

•

Logopedická depistáž – pí. Voldřichová

•

vyhledáváme příležitosti pro další odborné přednášky

Prezentace:
•

nabídka knih, časopisů a pracovních listů pro děti

•

nabídka vhodných školních pomůcek (grafomotorických, didaktických)

•

prezentace dětských prací

Společné slavnosti:
•

realizace témat ŠVP PV MŠ

•

besídky

•

účast na projektových dnech

•

jarmark

•

rozloučení s předškoláky
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5 Organizace vzdělávání
V budově MŠ Přestavlky u Čerčan je jedna heterogenní třída s následujícím uspořádáním:
MŠ Přestavlky u Čerčan
1. třída: 24 dětí

5.1 Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do mateřské školy
Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání jsou vydána v souladu s novelou zákona č.
178/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
I. Děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého
roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte (povinné předškolní vzdělávání
pro školní rok 2017/2018 se vztahuje na děti, které dosáhnou 6 let věku do 31. 8. 2018
a také děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky) a jejichž místo
trvalého pobytu je ve spádové obci Přestavlky u Čerčan.
(§ 34 odst. 1 školského zákona a § 34a školského zákona.)
II. Děti, které před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou nejméně čtvrtého roku
věku, pokud mají místo trvalého pobytu ve spádové obci Přestavlky u Čerčan a to do
výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
(§ 34 odst. 3 školského zákona.)
III. Děti s trvalým pobytem ve spádové obci Přestavlky u Čerčan podle data narození v
posloupnosti od nejstarších k mladším, tj. přednost má starší dítě před mladším.
IV. Děti, pro které platí povinné předškolní vzdělávání a jejichž místo trvalého pobytu
není ve spádové obci Přestavlky u Čerčan.
Děti s trvalým bydlištěm v jiných obcích, jsou přijímány pouze v případě, že není naplněna
kapacita MŠ, a to podle data narození v posloupnosti od nejstarších k mladším, do dosažení
nejvyššího povoleného počtu dětí v MŠ

6 Vzdělávací obsah
Pracujeme podle tematických plánů, které jsou vypracovány tak, aby byly v souladu
s požadavky RVP PV a očekávanými kompetencemi. Snažíme se vytvářet program pružný,
procházející vývojem a reagující na změny. V případě nezájmu dětí, nedostatku podmínek
k jeho tvorbě jej můžeme vhodně nahradit. Při jeho tvorbě jsme zvažovali tyto otázky:
•

Jakým způsobem budeme téma realizovat?

•

Máme vhodné podmínky pro realizaci?
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•

Bude téma pro děti zajímavé?

•

Co může dětem nabízet?

•

Co u dětí bude podporovat?

•

Může se téma dále rozvíjet?

•

Nabízí prostor pro individuální řešení i spolupráci?

ŠVP MŠ Přestavlky u Čerčan rozvíjí biologickou, psychologickou i sociální oblast dětí,
respektuje cíle, které prolínají všemi stupni vzdělávání (společně se zásadami uvedenými v §
2 školského zákona a RVP PV).
•

Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení

•

Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.

•

Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná
osobnost působící na své okolí.

Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z potřeb dětí, z analýzy prostředí, potřeb regionu,
potencialit zaměstnanců. Námětově jsme se inspirovali přirozenou spontánní činností dítěte.
Vycházeli jsme z úvahy, že si dítě hraje na toho, kým by chtělo být.
„Zkusme se zeptat dítěte v předškolním věku, kým by chtělo být. Zajisté se dočkáme
odpovědi, možná nám bude nabídnuto více možností. Dítě se inspiruje převážně pracovní
profesí, kterou poznalo ve svém okolí, která jej zaujala. Často je dítě směřováno k svému
budoucímu zaměření, jindy se poznáváním orientuje pro budoucí výběr.“
Imitace hry na dospělého je pro děti realitou, umožňuje jak individuální, tak společný rozvoj
kompetencí, které jsou potřebné pro naplňování konkretizovaných očekávaných výstupů. Tato
skutečnost podporuje rozvoj ve všech oblastech (biologická, psychologická, interpersonální,
environmentální a oblast socio-kulturní). Vytvořili jsme takový program činností, aby se děti
seznámili s různými druhy povolání - ŠVP PV MŠ budeme směřovat k seznamování s širokou
škálou lidských činností. Struktura bloků nám umožňuje rozvíjet jednotlivá podtémata právě
tímto směrem. V plánování postupujeme od seznámení s nejbližším okolím po postupně
rozšiřující seznamování s okolím širším. Bloky i zaměření témat se prolínají, mohou
navazovat na předešlé. Budou tedy základní osnovou pro všechny třídy, výběr projektů
jednotlivých podtémat - profesí - může být ve třídách rozdílný. Umožňuje tak učitelkám
pružně reagovat na momentální podmínky ve třídách, přizpůsobovat výběr z nabídky povolání
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dle potřeb a zájmu dětí. Činnosti také mohou být tímto způsobem dobře přizpůsobovány
věkové skupině dětí i individuálnímu zájmu o činnosti.
Naším cílem je zprostředkovávání a podpora co nejpodnětnějšího prostředí pomocí metod
prožitkového a integrovaného učení. Rozvíjení kompetencí dětí bude tedy založeno zvláště na
problémovém učení formou výchovy orientované na dítě. V souladu s filozofií MŠ budeme
dětem přibližovat hodnoty minulých generací i současných obyvatel našeho města s přesahem
do budoucnosti.
Obsah bloků vychází ze života a řadou aktivizujících metod bude nabízet dětem hlubší
prožitek. Konkrétní nabídka činností je podrobně rozepsána ve TVP MŠ.
Prostředky k realizaci
Budeme se obracet k druhům pracovních činností jako zásobárně podnětů pro rozvíjení
individuálních schopností, znalostí a dovedností se svobodným právem výběru. Děti budou
moci při volné hře, řízené činnosti, i ve svém okolí při vycházkách přímo pozorovat některé
profese. Různorodost lidské práce dětem zprostředkujeme i tím, že do naší MŠ pozveme
rodiče a občany, kteří jednotlivé profese vykonávají. Projektové dny mají být vyvrcholením
určitých období.
Při pracovní činnosti je důležitá spolupráce. Vzdělávací nabídka má děti učit spolupráci,
aktivně se zapojovat do řešení problémů v různých situacích a společně tak mohou překonávat
vzniklé překážky. Mohou objevovat svět společně po celý rok v souladu s měnící se přírodou
a střídáním ročního období, učit se chápat, proč k některým změnám dochází a jak se vyvíjejí
(záhady v přírodě, věci, vztahy mezi lidmi, kultura).
Získané poznatky a dovednosti pak budou viditelné v dětské tvořivé práci, výrobku, dětském
vystoupení nebo v podobě výletu……..
Po stránce materiálně-technické vytvoříme zásobu edukačního materiálu = metodiky, dětem
nabídneme specifické hrací koutky, různé doplňující pomůcky a hračky, některé budeme i
vytvářet…..
Tématický blok bude realizován výběrem z podtémat:
ZEDNÍK, ARCHITEKT
TRUHLÁŘ, INSTALATÉR, POKRÝVAČ….
PRODAVAČKA
SADAŘ
LESNÍK, HAJNÝ
ARANŽÉRKA
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SOCHAŘ
METEROOLOG
LÉKAŘ
ZVĚROLÉKAŘ
KRONIKÁŘ
DORUČOVATELKA
HEREC, DIVADELNÍK
ZPĚVÁK, MUZIKANT
PEKAŘ
CUKRÁŘ
LYŽAŘ
BRUSLAŘ
STOPAŘ
CHOVATEL
ZÁCHRANÁŘ
ŠVADLENA, MÓDNÍ NÁVRHÁŘKA
MUZIKANTI
ZAHRADNICE
UČITELKA
KNIHOVNÍK
HOSPODYNĚ
BÁSNÍK
POLICISTA
ŘIDIČ, PILOT,
REPORTÉR
VÝZKUMNÍK, BADATEL
MAMINKA
KOUZELNÍK
ÚŘEDNÍK
MALÍŘ
CESTOVATEL, NÁMOŘNÍK
UČITELKA
SPISOVATEL
aj.
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Charakteristika bloku naznačuje společnou cestu, jakou chceme vzdělávací nabídku
poskytovat v souladu s naší filozofií a vizí, její propojenost v celém ŠVP. Tato charakteristika
má sloužit také jako vhodná informace pro rodiče i veřejnost. Vytyčené cíle jsou společné
pro všechny třídy. Kompetence, kterých mají děti dosáhnout, jsou vyjádřeny v RVP PV
a konkrétně rozpracovány v TVP. Motivací pro blok jsou nám profese, které se vztahují
k jednotlivým

měsícům.

Názvy

bloků

jsou

tedy prvotním

podnětem

k

tvorbě,

zaznamenávajícím určité specifikum období, dávají možnost propojení a realizace
ve věkových i individuálních zvláštnostech dětí. Bloky provázejí dítě cestou po celý rok
a zahrnují mnoho tematických celků. Témata jsou úzce propojena, navazují na sebe, rozvíjejí
se, dále se větví na možná podtémata. V jejich charakteristice se snažíme vyjádřit v duchu
filozofie MŠ společné záměry.
Oblast: BIOLOGICKÁ
Záměr vzdělávacího úsilí:
Stimulovat a podporovat růst a neurosvalový rozvoj dítěte. Podporovat fyzickou pohodu,
zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, rozvíjet pohybové i manipulační
dovednosti dětí, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním postojům.
Oblast: PSYCHOLOGICKÁ
Záměr vzdělávacího úsilí:
Rozvíjet duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost, jeho intelekt, řeč a jazyk, poznávací
procesy a funkce, jeho city i vůli, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativitu
a sebevyjádření.
Oblast: INTERPERSONÁLNÍ
Záměr vzdělávacího úsilí:
Utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich
vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.
Oblast: SOCIÁLNĚ KULTURNÍ
Záměr vzdělávacího úsilí:
Uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury
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a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní
všeobecné, uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření
společenské pohody.
Oblast: ENVIRONMENTÁLNÍ
Záměr vzdělávacího úsilí:
Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní
prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu,
vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte ( člověka) k životnímu prostředí.
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Třídní vzdělávací programy jsou zpracovávány postupně. Tematicky jsou přizpůsobeny
věkovému složení třídy, jsou otevřenou formou plánování s možností reagování na zájem dětí.
Náměty povolání ve schématu jsou
ukázkou z výše zmíněného širšího
výběru.

6.2 Orientační plán
charakteristika bloků,
záměry,

tematických bloků,
cíle, tematické

okruhy
činností
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Okruhy činností:
• poznáváme prostředí MŠ, zaměstnance MŠ a jejich role, kamarády…. své značky
• poznáváme režim MŠ, povídání o místě kde žijeme, co už víme a co známe a co
nového objevíme (evokace-uvědomění-reflexe)
• zaměření na bezpečnost v MŠ a jejím přilehlém okolí
• vytváření třídních pravidel
• pozorování zaměřené na vnímání změn v přírodě
• činnosti pro osvojování rituálů
• prosociální hry
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Okruhy činností:
•
•
•
•
•
•
•

činnosti pro orientaci v novém prostředí
rozvíjení hygienických návyků
rozšiřování pravidel
projekty o přírodě, využívání pobytů venku pro prožitkové učení
pomocí hry s přírodninami rozvíjení tvořivosti dětí
společné aktivity založené na spolupráci dětí
pohybové aktivity na zahradě MŠ a v přírodě
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Okruhy činností:

•
•
•
•
•

bezprostřední pozorování přírody s rozhovory
pohybové hry a aktivity
tvořivé činnosti s přírodním materiálem
dramatizace příběhů
rozvíjení sebeobsluhy
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Okruhy činností:
•
•
•
•

hry a estetická tvořivost
seznamování s historií a tradicemi
Vánoční projekt - příprava a realizace ve spolupráci s rodiči
senzomotorické hry
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Okruhy činností:
•
•
•
•
•

hry a experimenty se sněhem
pozorování fyzikálních jevů - vznik ledu, tání a praskání ledu, vznik mlhy,
jinovatky a rampouchů
vedení kalendáře přírody
didaktické hry podporující vytváření časových představ ve spojení s
pozorováním změn v přírodě
pedagogická diagnostika, náslechy k přestupu dětí do ZŠ
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Okruhy činností:
•
•
•
•
•

společný karnevalový projekt
aktivity podporující rozvoj hygienických návyků a péči o tělo
hry zaměřené na rozvíjení sebeobsluhy
manipulace, experimentace, rozvíjení fantazie při tvořivých činnostech
polytechnické hry

33

Okruhy činností:
•
•
•
•
•

Velikonoční projekt - hry zaměřené na zvyky a tradice
hry zaměřené na rozvoj jazykových dovedností, správného vyjadřování, slovní
zásoby
budeme hledat co nás zajímá v knihách a časopisech, vytvoříme společnou
výstavu knih
realizace projektů „Česko čte dětem“
hry na třídění předmětů, hledání rozdílnosti, posloupnosti, celku…
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Okruhy činností:
•
•
•
•

pěstitelské práce, setí a sázení rostlin, pozorování
dopravní projekt - činnosti zaměřené na bezpečnost
dramatizace říkadel, pohádek a příběhů
hry zaměřené na hudebně-pohybové spontánní vyjádření

Okruhy činností:
•
•
•
•
•

projekt zaměřené na rozvíjení pozitivního vztahu k rodině
besídka pro maminky
smyslové hry
hry s pozorováním přírody a vyjádření vlastních pocitů, dojmů
hry pro rozvíjení smyslového vnímání
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Okruhy činností:
•
•
•
•
•
•
•
•

společný projekt „rozlučková besídka s předškoláky“
hry na sportovce, příprava sportovního odpoledne
aktivity směřující k loučení se školkou
aktivity rozvíjející poznatky o světě
multikulturní výchova
výlet
hry s vodou , experimentace s vodou
tvořivé činnosti při pobytu venku
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ZÁŘÍ
,,Poznáváme nové prostředí“
Charakteristika
Období nástupu dětí do MŠ respektuje v činnostech optimální adaptační režim. Činnosti
budou směřovat k bio-psycho-sociálnímu uspokojování potřeb v podmínkách, kdy dítě prožívá
odloučení od jistoty rodiny a zvyká si na prostředí nové.
Záměr/cíl:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

seznámení dětí s novým prostředím
bezpečná orientace v novém prostředí
rozvíjení hygienických návyků
rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů
dítěte k druhým lidem
získání schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci
rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí
vytváření a posilování prosociálních postojů k druhému (rozvoj sociální citlivosti,
tolerance, respektu, přizpůsobivosti...)
osvojování rituálů
vytváření pravidel

Náměty profesí: učitelka, záchranář, farmář………atp.
Realizace je součástí TVP.
Kdo jsem a kde žiji
Směřujeme ke kompetencím: Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být
aktivní i bez jejich opory. Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a
postoje a vyjadřovat je, rozhodovat o svých činnostech.
Navazování kontaktů s dospělým, kterému je dítě svěřeno do péče, navozování vhodné
komunikace.
Navazování komunikace s dětmi, navazování a udržování dětských přátelství.
Jsem opatrný
Směřujeme ke kompetencím: Vnímání základních pravidel jednání ve skupině, odmítání
komunikace, která je dítěti nepříjemná, podřizování se názoru skupiny, podílet se na
vytváření pravidel a jejich respektování.
Ovoce a zelenina
Směřujeme ke kompetencím: Vytváření bezpečné orientace v okolním prostředí.
Rozvíjení povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí, a o tom,
kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem
apod.)
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ŘÍJEN
,,Poznáváme podzimní přírodu“
Charakteristika
Blok má dětem pomoci uvědomovat si změny v přírodě, rozmanitost a proměnlivost přírody
která nás obklopuje, a to pomocí vycházek do přírody, smyslového vnímání, experimentace,
rozhovorů a dalších činností.

Záměr/cíl:
•
•
•
•
•
•
•

vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije
rozvíjení povědomí o přírodě, využívání pobytů venku pro prožitkové učení
rozvíjení tvořivosti dětí pomocí hry s přírodninami
navazování a podpora spolupráce dětí
podpora zdravého životního stylu, pohybové aktivity
osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě užitečných pro vytváření
elementárního povědomí o přírodním prostředí, jeho rozmanitosti, vývoji a
neustálých proměnách
rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností

Náměty profesí: malíř, herec, kuchař, meteorolog, hajný, ekolog………atp.
Realizace je součástí TVP.
Poznávání lesa
Směřujeme ke kompetencím: Podpora vnímání a rozlišování pomocí všech smyslů.
Probouzení zájmu dozvídat se nové věci, využívání zkušeností k učení. Porozumět, že
všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba
v životě počítat.
Směřujeme ke kompetencím: Získávání povědomí o významu životního prostředí,
pozorně poslouchat, vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových
činností.
Přírodní materiály
Směřujeme ke kompetencím: Snažit se pojmenovávat většinu toho, čím je dítě
obklopeno, vnímat všemi svými smysly, řešet kognitivní problémy, úkoly a situace,
myslet kreativně. Osvojování elementárních poznatků o přírodě.
Divadlo
Směřujeme ke kompetencím: Ovládání dechového svalstva, sladění pohybu se zpěvem,
vědomé napodobování jednoduchých pohybů podle vzoru. Dodržování pravidel her a
jiných činností, spravedlivé jednání, hra fair.
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LISTOPAD
,,Poznáváme vesmír“
Charakteristika
V návaznosti na předchozí činnosti má dítěti nabídnout poznávání neživé přírody
a spolu s tím získávat povědomí o základních zákonitostech světa pomocí pozorování změn,
které podzimní období provázejí ve vztahu k dítěti a jeho tělu, dítěti a světu.
Záměr/cíl:
•
•
•
•
•
•
•

vytváření základů pro práci s informacemi
rozvíjení pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání
pohybového aparátu a tělesných funkcí
rozvíjení a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie
rozvíjení prostorové orientace
posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému, k dětské herní skupině
rozvíjení kulturně estetických dovedností
vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem

Náměty profesí: vědec, kosmonaut, astrolog, ochranář, kouzelník ………atp.
Realizace je součástí TVP.
Podzimní počasí
Směřujeme ke kompetencím: Zvládání sebeobsluhy, uplatňování základních
hygienických a zdravotně preventivních návyků, zvládání jednoduché obsluhy a
pracovních úkonů, rozlišování, co prospívá zdraví a co mu škodí.
Vesmír
Směřujeme ke kompetencím: Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité,
vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost, kontrolovat ji a dokončit. Podporovat
citlivost ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem. Vnímat, že svět má svůj řád,
že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý.
Svatý Martin
Směřujeme ke kompetencím: Poznávat, že každý má ve společenství svou roli, podle
které je třeba se chovat, těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i
kulturních krás. Vytváření prostoru pro setkávání s uměním.
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PROSINEC
,,Poznáváme zvyky a tradice“
Charakteristika
Blok má navodit u dětí sváteční prožívání, poukazuje na tradice, zvyky, hodnoty, které
člověk v souladu s přírodou vytvářel. Prožitky chceme u dětí posilovat morální hodnoty,
a umožňovat dětem vyjadřovat své pocity.
Záměr/cíl:
•
•
•
•
•
•
•

rozvíjení základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte
prožívání kulturně estetických dovedností produktivních i receptivních
spolupodílení se na výzdobě MŠ, vytváření základů estetického vztahu ke kultuře
a umění, k světu, k životu
rozvíjení kultivovaného projevu
rozvíjení a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
rozvíjení schopnosti vytvářet citové vztahy k okolí
vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách

Realizace je součástí TVP.
Náměty profesí: pohádkář, kronikář, aranžérka, cukrář, prodavač ………atp.
Čas lásky a radosti
Směřujeme ke kompetencím: Spoluvytváření pohody prostředí, uvědomovat si příjemné
a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek,
odmítání), rozlišování citových projevů v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí.
Vánoční zvyky
Směřujeme ke kompetencím: Vnímat umělecké a kulturní podněty.Zvládání základních
hudebních dovedností vokálních i instrumentálních, sledování literárního, dramatického
či hudebního představení a jeho hodnocení, osvojování elementárních poznatků o místě,
ve kterém dítě žije, o své zemi a její i jiné kultuře.
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LEDEN
,,Poznáváme zimní krásu“
Charakteristika
Využijeme zimního počasí pro radovánky a zimní sporty, které nabídneme dětem formou
řízených i spontánních aktivit. V této souvislosti vidíme vhodné podmínky pro rozvíjení
sebeobsluhy i dalších vhodných návyků. Blok vychází také z pozorování zimní přírody kolem nás
a poznávání jejích charakteristických znaků.

Záměr/cíl:
•
•
•
•
•
•

rozvoj schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám
rozvíjení zdravých návyků, návyků pro svou bezpečnost i bezpečí druhých
vytvářet u dětí povědomí o přírodním prostředí a jeho změnách
pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a
zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
prožívat radost z přírodních krás, z her se sněhem a na sněhu
experimentovat a tím poznávat - pokusy se sněhem a ledem
zaměřené na poznávání změn v přírodě, vliv člověka na přírodu

Realizace je součástí TVP.
Náměty profesí: sportovec, lékař, stopař, porybný, silničář, sochař ………atp.
Zimní olympiáda
Směřujeme ke kompetencím: Upevňovat tělesnou zdatnost, vytrvalost a otužilost. Rozvíjení
pohybových dovedností a prostorové orientace, rozvíjení pohybu na sněhu, ledu…
Rozvíjení schopností přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám.
Sněhové a ledové radovánky
Směřujeme ke kompetencím: Odhalování podstatných znaků, nacházení společných
znaků, vlastností, podob a rozdílů, charakteristických rysů, jevů a vzájemných
souvislostí mezi nimi. Zvládání osobní hygieny, oblékání, svlékání, obouvání apod.
Získávání povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví - nemocí, úrazů,
nebezpečí při specifických aktivitách - odhadnou některá nebezpečí a snažit se jim
vyhnout (např. přírodní a povětrnostní vlivy).
Poznáváme historii
Směřujeme ke kompetencím: Péče o okolní životní prostředí, živé tvory, rozvíjení
kontaktů a vztahů ke zvířatům. Spoluvytváření pohody prostředí. pochopení, že změny
způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a
ničit. Poznávání pestrosti a různorodosti světa, rozmanitosti změn a dění v nejbližším
okolí, využívání zkušeností k učení. Zamýšlení nad hlavní myšlenkou příběhu, sledování
děje a jeho opakování.
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ÚNOR
,,Poznáváme naše okolí“
Charakteristika:
Období poskytuje množství podnětů pro zaznamenávání různorodosti a proměnlivosti světa.
Zimní radovánky přibližují i kulturní tradice, dávají možnost k navazování nových a
specifických zkušeností.
Záměr/cíl:
•
•
•
•
•
•
•
•

posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti
z objevování...)
poznávat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý
a různorodý
poskytnout dětem dostatek možností k rozvíjení fyzické i psychické zdatnosti
osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
osvojení základních poznatků o těle, o zdraví a bezpečnosti
ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými
chápat důležitost dodržování pravidel a jejich význam
seznamovat děti s masopustními zvyky a tradicemi a přiblížit jim povolání, které
s nimi souvisí

Náměty profesí: muzikant, klaun, pekař, badatel, lovec………atp.
Realizace je součástí TVP.
Chráním své zdraví
Směřujeme ke kompetencím:
Vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije. Osvojování poznatků a
dovedností chránících před nebezpečnými vlivy prostředí. Vytváření povědomí o vlastní
sounáležitosti se světem. Přijímání vyjasněných a zdůvodněných povinností. Poznávání
základních pojmů užívaných ve spojení se zdravím, pohybem a sportem, pojmenovávání
části těla, orientovat se v časové posloupnosti dne.
Masopust
Směřujeme ke kompetencím:
Seznamováni děti s masopustními zvyky a tradicemi a přiblížit jim povolání, které
s masopustem souvisí.
Cestujeme po světě
Směřujeme ke kompetencím: Osvojovat si elementární poznatky o místě, ve kterém dítě
žije, o své zemi a její kultuře, o jiných zemích a kulturách, že všichni lidé (děti) mají
stejnou hodnotu, přesto, že je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí
či neumí), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené.
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BŘEZEN
,,Jsem zvídavý“
Charakteristika
Probouzející se příroda bude motivací pro další rozvíjení kompetencí dětí. Informace
budeme hledat v knihách, časopisech, encyklopediích. Pro mezigenerační předávání
poznání, obyčejů, mravů i schopností jsou vhodnou inspirací Velikonoční lidové zvyky
a tradice.
Záměr/cíl:
•
•
•
•
•
•

rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, rozvíjení vyjádřování
vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, podporovat zájmem o
literární, dramatické či hudební představení
rozvíjení předčtenářské gramotnosti, projevovat zájem o knížky
vyjádřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či
dramatickou improvizací apod.)
vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem, podpora a rozvoj
zájmu o učení
osvojení některých dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o
psanou podobu jazyka

Náměty profesí: knihovník, knihkupec, ekolog, hospodář,………atp.
Realizace je součástí TVP.
Velikonoční přípravy
Směřujeme ke kompetencím
Prožívat potěšení z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i
setkávání se s uměním.Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností
k učení, vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech.Rozvíjet
citlivost ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem.
Svět knížek
Směřujeme ke kompetencím:
Projevování zájmu o knížky. Rozlišování některých symbolů, porozumění jejich
významu i komunikativní funkci. Reprodukovat zpaměti krátké texty, chápat slovní
vtip a humor.
Od semínka po rostlinku
Získávat povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka,
uvědomovat si, že způsob, jakým se chová a žije, ovlivňuje jeho vlastní zdraví i životní
prostředí.
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DUBEN
„Poznáváme jarní proměny“
Charakteristika
Duben je měsícem bezpečnosti silničního provozu, preventivně zahrnuje činnosti
s dopravně-bezpečnostní tematikou. Blok v návaznosti rozvíjí předcházející prožitky
a poznatky v enviromentální oblasti.

Záměr/cíl:
•
•
•
•
•
•
•
•

osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
osvojení dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o
okolí a k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí
osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě užitečných pro vytváření
elementárního povědomí technickém prostředí
ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí
posilování přirozených poznávacích citů
získání schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci
rozvíjení schopnosti vážit si života ve všech jeho formách

Náměty profesí: dopravní policista, novinář, reportér,………atp.
Realizace je součástí TVP.
Poznáváme a chráníme přírodu
Směřujeme ke kompetencím
Řešit kognitivní problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, vymýšlet „nápady“,
vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a kontrolovat ji, dokončit činnost.
Aprílové počasí
Směřujeme ke kompetencím
Rozhodovat o svých činnostech, pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno,
vyjadřovat o čem přemýšlí.
Dopravní prostředky
Směřujeme ke kompetencím
Uvědomovat si, že způsob, jakým se chová a žije, ovlivňuje jeho vlastní zdraví i životní
prostředí, odhadnou některá nebezpečí a snažit se jim vyhnout, orientovat se bezpečně
v okolním prostředí. Mít povědomí o tom,kde v případě potřeby hledat pomoc – ( kam
se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem ).
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KVĚTEN
,,Chráníme, respektujeme“
Charakteristika
Tento integrovaný blok pomáhá posilovat radost z objeveného, probouzet zájem a zvídavost
dítěte, rozvíjet všechny smysly. Hledat odpovědi na otázky, které se týkají živých tvorů, vztah
k člověka k nim, objevování různých druhů zvířat. Uvědomovat si hodnotu rodiny.
Záměr/cíl:
• rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, společností,
planetou Zemi
• rozvoj a užívání všech smyslů
• rozvoj tvořivosti
• rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí, posilovat pevné vztahy
v rodině
• rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách
• vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem
• rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti
• posilování citů ve vztahu k rodině
Náměty profesí: maminka, tatínek, prarodič, sourozenec, veterinář, ………atp.
Realizace je součástí TVP.
Mláďata
Směřujeme ke kompetencím
Být citliví ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem.
Moje maminka
Směřujeme ke kompetencím
Uvědomovat si příjemné prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek,
odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí
a nepříjemné citové prožitky. Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítíme.
Snažit se ovládat své afektivní chování. Zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně,
výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.).
Uplatňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými i s dětmi, osvojovat si
elementární poznatky o sobě, o rodině, o vývoji, životě a činnostech člověka, o lidské
společnosti,
o soužití, zvycích a práci lidí, o přírodě a přírodních jevech
Chutě a barvy
Směřujeme ke kompetencím
Vnímat všemi svými smysly, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky,
rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod. Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat
jemnou motoriku.
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ČERVEN
,,Poznáváme sebe, druhé, mezilidské hranice“
Charakteristika
Jedná se o poslední integrovaný blok, kterým společně s dětmi otevíráme tolik očekávané
léto. Většina činností se přesouvá ze třídy ven, do přírody. Děti budou mít možnost
se v různých praktických činnostech seznámit s vodou, vlivem slunce a letního počasí.
K pozorování vody patří i bezpečnost. Děti by měly vědět, že voda je příjemná zábava, ale
může být i velkým nebezpečím.
Záměr/cíl:
•
•
•
•
•
•

upevnit vztahy ve třídě MŠ (školní výlet, třídní výlet)
zájem a radost z objevování krásy přírody kolem nás
zájem a radost z poznávání a pozorování vody
spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí
získání schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci
prevence bezpečnosti o prázdninách, bezpečnost při pobytu u vody

Náměty profesí: rybář, průvodce, sportovec, cestovatel………atp.
Realizace je součástí TVP.
Letní olympiáda a den dětí
Směřujeme ke kompetencím
Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného. Zorganizovat hru, dodržovat její pravidla,
nepodílet na nedovolených či zakázaných činnostech. Přijímat pozitivní ocenění i svůj
případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky, postupně
si uvědomovat své nedostatky, dokázat přiznávat si chybu.
Co se děje ve vodě
Směřujeme ke kompetencím
Uvědomovat si nebezpečí, odhadovat, na co stačíme a co zvládneme.
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ČERVENEC, SRPEN
,,Poznáváme vzdálené krajiny“
Charakteristika
Jedná se o prázdninový blok v době letních prázdnin, kdy je v mateřské škole provoz
omezen. V období, kdy je naše mateřská škola otevřena i pro děti z dalších MŠ, chceme
poskytnout všem dětem stejné podmínky pro rozvíjení kompetencí. Z tohoto důvodu vidíme
jako vhodnou motivaci cestování, které mohou děti tematicky rozvíjet dle svého zájmu ve
všech oblastech.
Záměr/cíl:
• rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů
dítěte k druhým lidem rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí,
přizpůsobit se, spolupracovat, spolupodílet se, přináležet k tomuto společenství
• rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností
• ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými
• podporování multikulturní výchovy
Náměty profesí: cestovatel, námořník, kastelán, pilot………atp.
Realizace je součástí TVP.
Výlety
Směřujeme ke kompetencím
Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory,
pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno, prožívat radost z nových zážitků a
poznatků. Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přesto, že je každý jiný
(jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí), že osobní, resp. osobnostní
odlišnosti jsou přirozené (tělesné, zdravotní a rasové, etnické, jazykové, národnostní jiné
rozdílnosti)
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7 Evaluační systém:
7.1 Evaluace třídního kurikula
7.1.1 Z hlediska sledování a hodnocení pokroků vzdělávání jednotlivých dětí
Pro každé dítě ve třídě je ve školním roce zavedeno portfolio. Učitelka v něm
zaznamenává pokroky dětí, které dávají možnosti k dalšímu plánování – rozvíjení
jednotlivých kompetencí. Tyto materiály jsou přehledně uloženy v pořadačích, rodiče mají
možnost nahlížet do složky svého dítěte. Učitelce slouží také jako vhodný přehled prací dětí
mimo j. pro pedagogickou diagnostiku a hodnocení KOV. Třídní portfolia se skládají ze dvou
částí. Důležité informace si učitelka zaznamenává pro svoji potřebu, zakládá některé práce
dětí, které vymezují určitý přechod. V tomto směru je stěžejní metoda pozorování. Další
částí jsou připravované materiály pro individuální práci s dítětem - vložené pracovní listy,
logopedické říkanky, obrázky rozvíjející komunikaci atp. U předškolních dětí jsou dále šíře
podpořena pedagogickou diagnostikou, souborem pracovních listů pro odhalování možných
problémů pro začáteční psaní a čtení, knihou zaměřenou na školní připravenost. Tato část
je systematickou přípravou pro individuální práci s dítětem zvláště před nástupem
do ZŠ.
Odpovědnost- Vypracovávají učitelky na třídách, kontroluje ředitelka MŠ.

7.1.2 Z hlediska třídy
Při otevření MŠ vypracovala učitelka charakteristiku své třídy, která vycházela ze
třídních podmínek. Tento rozbor je úvodem pro evaluaci TVP. V pololetí a závěrem školního
roku bude vypracováno další hodnocení TVP. Hodnocení bude obsahovat tyto základní body:
•

podmínky vzdělávání.

•

procesy vzdělávání

•

výsledky vzdělávání

•

shrnutí, návrhy, opatření.

Evaluace třídního kurikula pomocí autoevaluace učitelek probíhá pravidelně
na pedagogických poradách.
Odpovědnost- Vypracovávají učitelky na třídách, kontroluje ředitelka MŠ.
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7.2 Evaluace kurikula MŠ
TVP jsou vytvářeny průběžně rozpracováním bloku do tematických celků. Důležité
prvky TVP a jeho provázanosti se ŠVP projednáváme při pedagogických poradách. Formy
zápisů mají společné body. V plánování obsahují charakteristiku a cíle integrovaného bloku,
časový rozsah a plánované činnosti. Hodnocení témat probíhá učitelkou průběžně, jednou
týdně. Bloky jsou hodnoceny na pedagogické poradě 1x měsíčně společnou diskuzí, a dále
písemnou formou, jsou doplněny fotodokumentací i výtvory dětí. Společně se budeme snažit
směřovat ke kompetencím, na které poukazují tematické záměry. Toto vyhodnocení nám má
být vodítkem k zamyšlení nad další tvorbou projektů. Vyhodnocení budeme provádět
současně s evaluací bloků, jedenkrát za měsíc.
Při hodnocení se učitelky snaží zodpovědět tyto doporučené otázky:
➢ Mělo téma, které jsme si zvolily, určitý vzdělávací obsah?
➢ Vychází tématický celek z aktuální situace a z potřeb dětí?
➢ Přispěl tématický celek k rozvoji hodnot a postojů dítěte?
➢ Respektovalo téma zájem dětí?
➢ Bylo téma dětem srozumitelné?
➢ Byl tématický celek úspěšný?
➢ Které kompetence se tématem rozvíjely?
➢ Bralo téma ohled na celistvost poznávání, na komplexnost působení?
➢ Umožnilo téma dítěti samostatně se vyjadřovat, uplatňovat, posilovat
jeho sebevědomí?
➢ Získaly děti nové zkušenosti, poznatky, schopnosti?
Vzhledem k zavedení ŠVP, učitelky postupně hledají optimální formou plánování
a hodnocení, evaluace a autoevaluace se postupně vyvíjí.
Odpovědnost - učitelky MŠ, kontroluje ředitelka MŠ.
•

Hospitační a kontrolní činnost.
Odpovědnost - ředitelka MŠ.

•

Uvádění do praxe.
Vypracovává učitelka uváděné do praxe.
Uvádění do praxe vede a kontroluje ředitelka MŠ.
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•

Čtvrtletní hodnocení ŠVP na pedagogických poradách.
Zodpovídají učitelky.

•

Analýza dokumentace – třídní knihy, vzdělávací programy, skupinová diagnostika.
Vypracovávají učitelky,
kontroluje ředitelka MŠ.

•

Ankety pro rodiče.
Spolupracují všichni zaměstnanci MŠ.
Zodpovídá ředitelka MŠ.

•

Dotazníky pro pedagogické i nepedagogické zaměstnance.
Zodpovídá ředitelka MŠ.

•

Rozhovory s rodiči, učitelkami, zaměstnanci ZŠ, zřizovatelem… (průběžně)
Určeno dle kompetencí.
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8 Slovníček použitých výrazů
autoevaluce školy - systematické posuzování a vyhodnocování procesu vzdělávání a jeho
výsledků realizované účastníky vzdělávacího procesu; výsledky slouží jako zpětná vazba pro
zkvalitnění činností školy
činnostní učení – učení, při němž jedinec není pasivním příjemcem, ale projevuje vlastní
iniciativu, koná, jedná a je aktivní; učí se na základě vlastních činností intelektových (řešení
problémů) i praktických (řešení praktických situací)
edukační – vzdělávací
evaluace – proces průběžného vyhodnocování procesu vzdělávání (vzdělávacích činností,
situací, podmínek) a jeho výsledků, který je realizován systematicky a pravidelně a jehož
výsledky jsou v praxi smysluplně využívány; evaluace probíhá na úrovni školy nebo na
úrovni třídy; evaluace může být vnější i vnitřní (→ autoevaluce)
dynamický princip má tři fáze:
1. plánování výuky – do této fáze spadá učitelova příprava na výuku, učitel didakticky
analyzuje učivo
2. realizace výuky – tato fáze zahrnuje aktivity žáků a učitele ve výuce, ve které se
používají různé metody výuky
3. reflexe výuky – v této fázi jsou obsaženy myšlenkové aktivity učitele, cílem této fáze
je zhodnotit výuku, která již prošla prvními dvěma fázemi a získat tak návod pro další
tvoření výuky
environmentální program – „ekologický program“ - znamená výchovu k odpovědnému
zacházení s životním prostředím
facilitátor – „průvodce“, je odborník který ovlivňuje chování skupiny tak, že skupina je
schopna efektivně fungovat a dělat kvalitní rozhodnutí
grafomotorický - zahrnuje úroveň motorické (pohybové) způsobilosti pro grafický výraz,
psaní, obkreslování , kreslení, rýsování…
integrované bloky – způsob uspořádání vzdělávacího obsahu ve → školním vzdělávacím
programu; integrované bloky propojují (integrují) → vzdělávací obsahy z více různých →
vzdělávacích oblastí; vztahují se k určitému tématu, k praktickým životním situacím nebo
praktickým činnostem, k určitému produktu apod. a mají podobu tematického celku, projektu
či programu
integrované učení - model pedagogického procesu založený na integrovaném způsobu
výuky, který slučuje poznatky z více oborů, propojuje je s praktickými zkušenostmi a
produktivními činnostmi; využívá metod → prožitkového učení, uplatňuje → kooperativní
učení a → tematické učení; spočívá ve vytváření vzdělávací nabídky v podobě →
integrovaných bloků; tento přístup umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených
souvislostech a získávat globálnější, srozumitelnější a reálnější pohled na svět a aktivní postoj
k němu
integrace – začlenění do skupiny
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inkluze – splynutí se společenskou skupinou
klíčové kompetence – soubor požadavků na vzdělávání, zahrnující podstatné vědomosti,
dovednosti, a schopnosti univerzálně použitelné v běžných pracovních a životních situacích;
jako cílová kategorie (→ vzdělávací cíle) jsou kompetence podstatným východiskem pro
stanovení vzdělávacího obsahu i podmínek vzdělávání v pedagogických dokumentech
klíčové kompetence v předškolním vzdělávání – soubory elementárních poznatků45,
dovedností, schopností, postojů a hodnot dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání; patří
k nim kompetencek učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní,
kompetence sociální a interpersonální, kompetence činnostní a občanské; orientace pedagoga
k utváření klíčových kompetencí podstatným způsobem usměrňuje jeho práci (volbu forem a
metod)
kooperativní učení – učení založené na vzájemné spolupráci dětí při řešení společných
složitějších problémů a situací; učí děti rozdělovat si role a úkoly, plánovat činnosti,
spolupracovat, pomáhat si, radit si, vyvíjet společné úsilí, kontrolovat a hodnotit společnou
práci
kurikulum – může znamenat jak projekt, program či plán záměrného vzdělávacího působení,
tak jeho obsahovou náplň a zároveň dosažený výsledek v podobě zkušenosti, kterou jedinec
během realizace kurikula získá
logopedický program – rozvoj řečových schopností
osobnostně rozvíjející model výchovy – dítě je středem zájmu (vychází z humanistické
psychologie)
prožitkové učení - učení dítěte vycházející z vlastní zkušenosti a prožitku; je to způsob učení,
který je pro dítě přirozený a jemu vlastní; v předškolním vzdělávání je realizováno zejména
prostřednictvím →didaktického stylu s nabídkou
předškolní vzdělávání - vzdělávací proces realizovaný v mateřské škole a řízený pedagogem,
během něhož si dítě osvojí základy → klíčových kompetencí a → vzdělávací obsah
stanovený pro etapu předškolního vzdělávání, v rozsahu, který odpovídá jeho individuálním
možnostem
RVP PV - Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání () - → kurikulární
dokument státní úrovně platný pro veškeré předškolní vzdělávání; vymezuje zejména → cíle
předškolního vzdělávání, → klíčové kompetence, → vzdělávací obsah a podmínky
vzdělávání a zásady pro tvorbu školních vzdělávacích programů; v souladu s ním mateřské
školy vypracovávají a realizují své → školní vzdělávací programy
rizika – hlavní překážky ohrožující úspěch vzdělávacích záměrů pedagoga
ŠVP PV MŠ - školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání konkrétní mateřské
školy (ŠVP PV) - jedinečný dokument, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání dětí v
konkrétní mateřské škole; každá škola si vypracovává svůj, a to v souladu s RVP PV a
konkrétními podmínkami školy
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školský zákon – zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání
tematické učení – způsob vzdělávání dětí, který spočívá ve vyhledávání témat, činností a
situací, které jsou dětem blízké a srozumitelné a které umožňují, aby děti získávaly očekávané
poznatky, dovedností, hodnoty i postoje v reálných souvislostech a tak je dokázaly prakticky
využít
transmisivní rovina učení – prostupující různé oblasti vzdělávání
výsledky vzdělávání - osobnostní, poznávací a činnostní způsobilosti které si jedinec v
průběhu vzdělávání osvojuje (dovednosti, poznatky, schopnosti, hodnoty a postoje a jejich
komplexy)

8.1 Slovníček použitých zkratek
BESIP – Bezpečnost silničního provozu, organizace působící pod Ministerstvem
dopravy ČR.
HZS – Hasičský záchranný sbor.
IVP – individuální vzdělávací program.
OP – Obecní policie.
MŠ – Mateřská škola.
PČR – Policie České republiky.
PPP – Pedagogicko-psychologická poradna.
RVP PV - Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.
SVP – Speciálně-vzdělávací potřeby.
SWOT analýza - je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné (ang: Strengths) a
slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats),
spojené s určitým projektem.
ŠVP PV MŠ - školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání konkrétní mateřské
školy.
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