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Zeptej se srdíčka, to ti vždy poradí.

Láska k zemi, láska k lidem i k sobě samému. 

Nemůžeme dělat veliké věci - můžeme pouze dělat malé věci s velikou láskou.
Matka Tereza

Zaměření a filozofie mateřské školy

Každý z nás je úžasná a jedinečná bytost. My dospělí už máme některé stránky „knihy života“ popsané. 
Dětem z nich však září bezprostřednost, zvídavost, odevzdanost a důvěra v nás dospělé. Proto je cílem 
naší mateřské školy zajistit dětem bezpečné a podnětné prostředí, protkané důvěrou a láskou, ve kterém 
budou moci prožívat pohodu a dokáží se radovat z každé chvilky prožitého dne, protože žádný není 
obyčejný, pokud jej dokážeme vnímat svým srdcem. Tehdy dokážeme pomoci druhému, odpouštět, být 
vstřícný, ale i radovat se z doteku, pohlazení i úsměvu… Protože z takovýchto drobných maličkostí se 
skládá šťastný život.

Když dítěti řeknete,  že pro zoubek, který mu vypadl, si přijde zoubková víla, uvěří vám. 
Když dítěti řeknete,  že v prosinci přijde Mikuláš a Ježíšek, uvěří vám. 
Když dítěti řeknete, že na konci duhy je ukrytý poklad, uvěří vám.  
Když dítěti řeknete,  že nic nedokáže,  uvěří vám...
Tak mu říkejte a opakujte každý den, že je šikovné, milované, odvážné a dokáže to, co chce...Bude vám 
věřit....
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1. Identifikační údaje
1.1
IČ 70645558
Adresa Základní škola a Mateřská škola Andělská, okres Bruntál

Andělská Hora č. 215, 793 32
pracoviště - Mateřská škola ve Světlé Hoře, Světlá č. 416, 
Světlá Hora, 793 31

Kapacita 56 dětí
Počet tříd 2
Počet pedagogických pracovníků 5
Počet provozních pracovníků 2
V případě potřeby a možnosti je stálý počet pracovníků doplňován o další pracovníky (např. chůvy, školní
asistenty, apod.
Školní vzdělávací program zpracován 2005
Inovace 2009, 2012, 2015, 2016, 2022
Zahájení platnosti 1. 4. 2022

Ředitel: Ing. Radek Peňáz
Telefon: 554 737 031, 603 717 216
Email: zsandel@gmail.com
www: www.zsandel.net

Pracoviště: Mateřská škola ve Světlé Hoře
Adresa: Světlá 416, Světlá Hora

http://www.zsandel.net/


Telefon: 728 528 097
Email : mssvetlahora@gmail.com   slunickakuratka@gmail.com
www: www.ms-svetlahora.cz      

Zřizovatel: Město Andělská Hora

2. Obecná charakteristika školy

2.1 Základní charakteristika školy

Mateřská škola ve Světlé Hoře je součástí Základní školy a Mateřské školy v Andělské Hoře, která
je samostatným právním subjektem. Je samostatně stojící jednopodlažní budovou v okrajové části 
obce Světlá Hora, část Světlá. Mateřská škola má dvě třídy věkově smíšené ve věku 3 – 6 let. 
Zákonem č. 178/2016 Sb., ze dne 20 dubna 2016, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. O 
předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, 
je s účinností od 1.9.2016 stanoveno, že se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku 
zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let. 

Děti jsou ve třídách rozděleny tak, aby byly zachovány sourozenecké dvojice a věkové skupiny 
dětí byly zastoupeny v obou třídách stejným počtem. Věkově smíšené třídy mají své výhody jako 
je usnadnění adaptace, větší empatie a přirozená drobná pomoc starších dětí mladším a jak je 
výše uvedeno také zachování sourozeneckých, příbuzenských či jiných vazeb.
Ke dvěma třídám přísluší dvě nově zrekonstruované umývárny, které jsou vybaveny sprchou, 
sociální zařízení a dvě šatny pro děti.
K pobytu venku slouží nově zahrada s herními prvky: kolotočem, pružinovými houpačkami, 
vahadlovou houpačkou, zahradními domečky, vláčkem, kladinovou lávkou, prolézacím tunelem a 
pískovištěm, které je kryto ochrannou plachtou a také zastíněno protisluneční clonou. Před 
vstupem na školní zahradu je místnost určená k uložení hraček, koloběžek a dalšího zahradního 
vybavení. Plocha zahrady je travnatá, část je zastíněna stromy a část je vydlážděná dlaždicemi. 
Celá budova je vybavena plastovými okny se sítěmi proti hmyzu. Mateřská škola má sborovnu, 
která je též šatnou pro zaměstnance školy a kde jsou umístěny kopírky, které slouží všem 
pracovníkům. Zaměstnancům školy je též k dispozici mikrovlnná trouba a rychlovarná konvice. 
Kancelář školy je běžně vybavena a její součástí je PC s tiskárnou. 
Kuchyň je plně vybavena a připravuje stravu přibližně pro 50 dětí. Do prvního poschodí je strava 
přepravována nákladním výtahem. Vybavení kuchyně je nerezové a přípravna je vybavena 
myčkou.

3. Podmínky vzdělávání

3.1 Věcné podmínky

Budova mateřské školy ve Světlé Hoře je samostatně stojící jednopodlažní budova. Mateřská škola
má prostory odpovídající hygienickým předpisům. Osvětlení je dle stávajících státních norem.
Interiér se skládá ze třídy, herny, sociálního zařízení, šatny, chodby, kabinetu, úklidových 
místností, a to v přízemí i prvním podlaží. Šatny jsou vybaveny novými skříňkami, které jsou 
navrženy na oddělené uložení oblečení na školní zahradu, do třídy a další. Mateřská škola je 
vybavena hračkami a pomůckami, které odpovídají věku a počtu dětí. Většina hraček je uložena 

http://www.ms-svetlahora.cz/
mailto:mssvetlahora@gmail.com


tak, aby si je děti mohly kdykoliv vzít ke hře a mohly s nimi samostatně manipulovat. Dětské 
výtvarné práce zdobí naši školku, jsou přístupné a mohou je shlédnout průběžně během týdne 
zákonní zástupci dítěte. Součástí mateřské školy je samostatná školní kuchyně, plně vybavená, ve 
které je dětem připravována strava. Svačiny i obědy jsou dětem podávány v jednotlivých třídách. 
Naše mateřská škola má též knihovnu. Knihy jsou rozděleny na dětské (knihovnička) a učitelské. 
V prvním patře je kabinet s pomůckami určenými pro učitele a dále technické vybavení - 
televize, video, DVD, dva klavíry, tři přehrávače, elektrické klávesy.

3.2 Podmínky zdravé životosprávy

Mateřská škola má provoz od 6.00. hodin do 16.00. Příchod dětí do mateřské školy bývá většinou 
do 08.00 hodin, rozcházení dětí nejdříve ve 13.50 hodin po odpolední svačině. Režim dne je  
variabilní a uzpůsobený momentálním potřebám dětí.
Děti jsou venku v průměru 1 - 1,5 hod. (podle počasí). Využívají zrekonstruovanou školní 
zahradu, která je vybavena novými herními prvky. Téměř každý den děti cvičí v rámci režimu 
dne, kde jsou zařazovány též relaxační chvilky a je jim umožněn dostatek volného pobytu v 
prostorách mateřské školy. Při každodenních pobytech venku je dětem dáván dostatečný prostor 
pro pohybové aktivity. Délka pobytu odpovídá momentálním povětrnostním podmínkám. Při 
pobytu na školní zahradě jsou dětem nabízeny různé pohybové aktivity. Odpočinkový režim je 
dodržen a probíhá dle individuálních potřeb dětí. 
Je též respektováno a přihlédnuto ke specifickým zvláštnostem při stravování dětí.
Mateřská škola podporující zdraví pečuje o zdravou výživu. Ta je pestrá, plnohodnotná, dodávající
dětem určitý přísun energie, protože strava v mateřské škole je významnou částí stravy celého dne 
dítěte. Mateřská škola se významně podílí na vytváření stravovacích návyků. Strava obsahuje 
hodně ovoce, zeleniny (hlavně syrové), dostatek nízkotučných výrobků, bílého masa, luštěnin, 
obilninových výrobků a vhodných tekutin. Dbáme na snižování příjmu tuků, především 
živočišných, a soli. Respektujeme individuální potřebu jídla, závislou na konstitučním typu, 
zdravotním stavu dítěte a tělesné aktivitě. Zákonní zástupci dítěte jsou informováni o 
nebezpečných alergenech na aktuálním jídelním lístku. Pracovnice kuchyně dodržuje systém 
HACCP a je měřena teplota všech připravovaných pokrmů. Svačina je dětem podávána mezi 8.00 
– 8.30. Oběd je podáván od 11.00 – 11.30 a odpolední svačina od 13.45 -14.15. Po celý den je 
zabezpečen pitný režim.

3.3 Psychosociální

Zákonným zástupcům dítěte je umožněn vstup do mateřské školy během celého dne. Každý den 
předává učitelka zákonnému zástupci dítěte informace o zdravotním stavu, průběhu pobytu 
během dne, a případných problémech ať už zdravotních, či jiných s důsledným dodržováním práva
na ochranu soukromí. Nově příchozí děti mají možnost adaptace, která plně respektuje potřeby 
dítěte a probíhá tak dlouho, aby nezatěžovala dítě a přechod do kolektivu byl co nejméně násilný. 
Snažíme se o zabezpečení a uplatňujeme rovné zacházení se všemi dětmi. Učitelky mateřské školy 
vytvářejí společně s dětmi pravidla soužití, která důsledně dodržujeme a která napomáhají 
dobrému klimatu třídy.
V mateřské škole ve Světlé Hoře mají děti možnost navštěvovat výtvarný kroužek TVOŘIVÉ 
RUČIČKY, který probíhá v odpoledních hodinách pod vedením pedagogických pracovníků 
školky. Maximální počet dětí v kroužku je 15. V mateřské škole probíhá též náprava řeči  – 

            CHVILKY S MYŠKOU POVÍDALKOU, jejíž cílem je podpora přirozeného rozvoje řeči, 
            prevence vzniku vad řeči, případně odhalení možné poruchy, či nesprávného vývoje řeči.

Zákonní zástupci dítěte jsou pravidelně informováni prostřednictvím školní vitríny, v obecním 
zpravodaji, prostřednictvím webových stránek, emailu, sms zpráv a v soukromé facebookové 



            skupině.  Dále jsou pro zákonné zástupce dítěte připravena společná setkání – akce pro rodiče a 
            děti, tematicky zaměřená, školní besídky, projektové dny v ZŠ, divadla, setkání s hasiči a 
            policií a další. Spolupráce se zákonnými zástupci dítěte probíhá též prostřednictvím společných 
            schůzek, formou brigád a na závěr každého školního roku evaluačním anonymním dotazníkem. 

3.4 Organizace

Učitelky mateřské školy přistupují k dětem citlivým způsobem a plně zohledňují osobnost 
dítěte se všemi jeho potřebami, a to nejen během celého roku, ale především v adaptačním období. 
Vytvářejí dětem bezpečné prostředí a respektují jejich soukromí. Pokud dítě odmítá společnou 
aktivitu a chce být samo, učitelka respektuje a zajistí vhodnou formou tuto situaci a dítě v žádném 
případě nenutí, aby se účastnilo společných činností, a to jak při společných aktivitách, tak i při 
jiných činnostech, jako je např. hygiena. V rozsahu celého dne je přihlíženo k potřebám a přáním 
dětí, což umožňuje denní řád, který je pružný a variabilní. Dětem jsou vytvářeny podmínky, ve 
kterých se setkávají jak s frontální činností, tak skupinovou, kde se učí empatii, spolupráci, 
trpělivosti a dalším.

3.5 Řízení mateřské školy

Povinnosti a úkoly všech pracovníků školy jsou popsány a jasně vymezeny v náplních práce 
jednotlivých pracovníků. Pracovníci školy plně spolupracují s vedením ZŠ, pod kterou mateřská 
škola spadá. Zástupce ředitele pro mateřskou školu zajišťuje informační systém mezi vedením 
školy a mateřskou školou. Zaměstnanci zachovávají mlčenlivost v interních záležitostech mateřské
školy a prezentují školu jako celek.
Při plánování práce je vycházeno ze zpětné vazby, výsledků hodnocení a kontrolní činnosti. Na 
kontrolní a evaluační části se stále pracuje, aby byla zajištěna zpětná vazba. K předávání informací
dochází na pravidelných provozních a pedagogických poradách.
Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, dalšími orgány, odborníky poskytujícími pomoc při 
řešení výchovných a vzdělávacích problémů s dětmi. Veřejnost je informována o činnosti mateřské
školy v obecním zpravodaji obce Světlá Hora a internetových stránkách školy.
Pracovníci školy pracují jako tým a fungují na základě společně vytvořených pravidel v duchu 
spolupráce, důvěry a vstřícnosti.

3.6 Personální a pedagogické zajištění.

Všichni zaměstnanci, kteří pracují v mateřské škole, mají předepsanou odbornou a pedagogickou 
způsobilost. V případě potřeby integrace dítěte je umožněna účast osobního asistenta, asistenta 
pedagoga, a to v případě možnosti jeho přijetí. Služby učitelů jsou uzpůsobeny tak, aby byla při 
všech činnostech zajištěna dostatečná a optimální péče. Pracovníci školy absolvují během roku 
akreditované vzdělávací akce v programu DVPP a dále se vzdělávají samostudiem. Specializované
služby zajišťujeme po dohodě a se souhlasem zákonných zástupců dítěte s odborníky (např. SPC).

3.7 Spolupráce se zákonnými zástupci.

Zákonní zástupci jsou seznámeni se školním řádem a školním vzdělávacím programem. Účastní se
            akcí a programů, které mateřská škola nabízí. Učitelé mateřské školy provádějí při ranním, či 

odpoledním předávání dětí rychlé ranní informace ohledně zdravotního stavu dítěte, popřípadě 
společném postupu při výchově. Mateřská škola podporuje rodinu a pomáhá zákonným zástupcům 
při výchově a péči o dítě. Je dbáno na zachování diskrétnosti a ochrany informací. Během roku dle 
potřeby probíhá schůzka pracovníků školy a zákonných zástupců pro případné řešení přání, 



připomínek, spolupráce a dalšího. Na konci každého školního roku je v rámci evaluace předán 
zákonným zástupcům dítěte anonymní dotazník, kde se mohou vyjádřit a napsat svoje poznatky a 
připomínky. Tento dotazník je každoročně vyhodnocován a založen. Zákonní zástupci dítěte mají 
přístup k informacím v aktualizované vitríně mateřské školy, v šatnách školy na nástěnkách a na 
internetových stránkách školy.

3.8 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka. 
            Děti-cizinci a děti, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí, potřebují podporu 
            učitele mateřské školy při osvojování českého jazyka. Pokud rodiče sami neovládají český  
            jazyk na úrovni rodilého mluvčího, nemohou své děti v poznávání českého jazyka přímo podpořit 
            a děti se ocitají ve znevýhodněné pozici. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby dětem s
            nedostatečnou znalostí českého jazyka začala být poskytována jazyková podpora již od  
            samotného nástupu do mateřské školy. Při práci s celou třídou je třeba mít na vědomí, 2 že se v ní 
            nacházejí i děti, které se český jazyk učí jako druhý jazyk, uzpůsobit tomu didaktické postupy a 
            děti cíleně podporovat v osvojování českého jazyka. Mateřské školy poskytují dětem s
            nedostatečnou znalostí českého jazyka jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do 
            základního vzdělávání. Zvláštní právní úprava platí pro mateřské školy, kde jsou alespoň 4 cizinci 
            v povinném předškolním vzdělávání v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání (v případě 
            lesní mateřské školy v jednotlivém území, kde zejména probíhá pedagogických program a kde má 
            škola zázemí). 

V takovém případě zřídí ředitel mateřské školy skupinu nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou 
přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání ve skupině pro 
jazykovou přípravu je rozděleno do dvou nebo více bloků v průběhu týdne. Ředitel mateřské školy 
může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte zařadit do skupiny pro jazykovou 
přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci v povinném předškolním vzdělávání, pokud to není na 
újmu kvality jazykové přípravy. Při přechodu na základní školu by děti s nedostatečnou znalostí 
českého jazyka měly mít takové jazykové a sociokulturní kompetence v českém jazyce, které jim 
umožní se zapojit do výuky a dosáhnout školního úspěchu. Podpůrným materiálem při vzdělávání 
dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka je Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro 
povinné předškolní vzdělávání, který lze využívat při individualizované práci s dětmi s 
nedostatečnou znalostí českého jazyka již od nástupu do mateřské školy.“.

3.8.1 Péče o děti předškolního věku a děti s odkladem školní docházky.

Dětem předškolního věku a dětem s odkladem školní docházky je věnována zvýšená pozornost a 
jsou učitelem vytvářeny podmínky pro jejich individuální rozvoj. Vzdělávací program je 
uzpůsoben a zaměřen tak, aby plně rozvíjel všestrannost předškolních dětí a připravil je na nástup 
do základní školy. Součástí této přípravy jsou také projektové dny, při kterých se setkávají děti 
mateřské a základní školy za plné podpory a spolupráce učitelů a tráví takto společná dopoledne 
při hrách a tvořivých činnostech, kde se nenásilnou formou vzájemně seznamují a učí se 
spolupracovat s budoucími spolužáky a učiteli.

Plán spolupráce se ZŠ:

Projektové dny Mateřské školy a Základní školy
Návštěva Základní školy v Mateřské škole
Společná divadelní a kulturní vystoupení



Spolupráce a účast na zápisu do 1. třídy
Spolupráce při průřezových tématech, která jsou začleněna v ŠVP obou škol.

3.8.2 Péče o děti ze slabšího sociálního prostředí.

Se zákonnými zástupci dítěte se snažíme o řešení problémů a potřeb těchto dětí. Vhodnou a taktní 
formou spolupracujeme se zákonnými zástupci, abychom zajistili co nejoptimálnější podmínky pro
rozvoj dítěte, a začleňujeme tyto děti do kolektivu ostatních. V případě potřeby se obracíme na 
odborníky ze specializovaných pracovišť (SPC, PPP a další).

3.8.3 Logopedická prevence.

Mateřská škola poskytuje dětem logopedickou prevenci. V týdenních činnostech zařazujeme v 
průběhu her logopedické chvilky formou říkadel, cvičení, pohádek, dechových cvičení, 
gymnastiky mluvidel, rozvíjení smyslu pro rytmus, rozvíjení slovní zásoby, procvičování 
fonematického sluchu, upevňování slovní zásoby a dalších. Předškolním dětem je věnována 
individuální péče se zaměřením na jednotlivé hlásky, kterou vede logopedický asistent. Provádí 
se dechová cvičení na začátku každé logopedické aktivity. Dále následují fonační cvičení, která 
jsou zaměřena na procvičení mluvního i pěveckého projevu. Artikulační cvičení pomáhají ke 
cvičení a polohování jazyka, rtů, tváří a čelistí, ale i měkkého patra. Nedílnou součástí je 
procvičování jemné a hrubé motoriky.

3.9 Vzdělávání dětí od dvou do tří let

Zákonem č. 178/2016 Sb., ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. O 
předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, 
je s účinností od 1.9.2016 stanoveno, že se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku 
zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let. S odloženou účinností od roku 2020 bude 
předškolní vzdělávání organizováno pro děti ve věku zpravidla od 2 do 6 let.

3.9.1 Podmínky vzdělávání:

3.9.1.1 Věcné (materiální) podmínky.

Pro děti od dvou do tří let jsou zajištěny vhodné hračky, didaktické pomůcky a celkové vybavení 
pro tuto věkovou skupinu. Hračky jsou umístěny tak, aby byly dětem dostupné a neohrožovaly je 
na zdraví. Hračky s malými částmi, které by děti mohly vdechnout jsou umístěny mimo jejich 
dosah a nabízeny jen starším dětem s přihlédnutím na jejich bezpečnost a zdraví. V šatnách 
školky je vyčleněn prostor ve skřínkách pro uložení hygienických pomůcek (plen a hygienických 
kapesníčků). Na školní zahradě děti využívají pod dohleden dospělé osoby jen herní prvky, které 
jsou pro děti této věkové skupiny vhodné.

3.9.2 Hygienické podmínky:

Pro každých pět dětí je zřízeno jedno umyvadlo ve výši 50 cm a jedna toaletní mísa umístěna 
zpravidla ve výšce 40 cm. Umyvadla jsou napojena společnou mísící baterií osazenou mimo dosah
dětí. Umývárna je vybavena sprchou, přebalovacím pultem, dětskými nočníky, kde je zajištěno 
adekvátní uskladnění a jejich pravidelná desinfekce. Dále nášlapným odpadkovým košem pro 



použité pleny, které jsou zařazeny vzhledem ke kontaminaci pod číslo 18 01 04 a dle předpisu je s 
nimi nakládáno až do úplného odstranění. Pleny a hygienické kapesníčky jsou umístěny v 
jednotlivých skřínkách v šatnách dětí a se zákonnými zástupci dítěte je dohodnuto přinášení 
hygienických potřeb, včetně náhradního oblečení tak, aby bylo vždy k dispozici v dostatečném 
množství.

3.9.3 Životospráva a stravování:

V prostorách školky je zřízena místnost pro odpočinek, kde může dítě během dne využít tento 
prostor k průběžnému odpočinku dle jeho potřeby. Dítě, které je přítomno v mateřské škole se zde 
musí i stravovat formou přesnídávky, oběda a svačiny, a to dle délky pobytu v mateřské škole. 
Děti mladší tří let jsou zařazovány do skupiny strávníků (3-6) let uvedené v Příloze č. 1 o 
školním stravování.

3.9.4 Psychosociální

Pro dvouleté děti bývá většinou vstup do mateřské školy první zkušeností, kde se poprvé 
přizpůsobuje mimo rodinu. Poznává nové kamarády, dospělé a navazuje první kontakty a učí se 
také přijímat první vymezené hranice. Učitel (chůva) pro dvouleté dítě supluje především rodiče a 
proto je pro dítě v toto období velmi důležitá emoční podpora a vytváření zcela bezpečného 
prostředí, ve kterém se bude dítě cítit spokojeně, včetně zajištění všech hygienických, 
psychosociálních a materiálních podmínek. Učitel (chůva) vzhledem k věku dítěte střídá nabídku 
činností a praktických dovedností s přihlédnutím nezbytnosti volných her a potřeb přirozeného 
pohybu dítěte. Dítě v tomto věku potřebuje stálý a pravidelný denní režim, více klidu k odpočinku,
vice individuální péče a jednoduchá a srozumitelná pravidla a učitel (chůva) dbá na jejich 
důsledné dodržování. Učitel (chůva) denně konzultuje se zákonnými zástupci dítěte průběh dne a 
volí takový postup, aby na dítě nebyl vyvíjen nátlak a adaptace probíhala co nejpřirozeněji. 
Dvouletým dětem je umožněno použití specifických hraček pro zajištění pocitu jistoty a bezpečí.

3.10 Obsah vzdělávání

Tématické okruhy pro vzdělávání dvouletých dětí.

- sociální adaptace
- navazování vztahů s ostatními dětmi
- pomoc při získávání citové samostatnosti
- základy hygieny a uvědomění si svého těla
- začleňování dětí do kolektivu
- hračka a její pravidla
- zkoumání hračky a manipulace s ní
- posilovat soustředěnost při hře
- rozvíjení zvídavosti a pozorování předmětů
- přizpůsobení se režimu skupiny
- pravidla společenského soužití
- zásady stolování
- rozvíjení samostatnosti při hygieně a stolování (úchop lžíce)
- rozvíjení slovní zásoby a komunikace
- správná gramatická stavba vět



- vést děti ke smysluplným otázkám a jednoduchým odpovědím
- prohlubování zásad společenského chování – prosba, omluva, poděkování
- rozvíjet soucit, snahu pomáhat druhým, neubližovat a respektovat druhé
- porozumění, naslouchání a správné vyjadřování
- rozvíjení sebeobsluhy – oblékání a stolování
- posilování soustředěnosti
- chůze v útvaru
- orientace v prostoru a rozvíjení pohybových dovedností
- rozvíjení zručnosti a manipulace s předměty

4. Organizace vzdělávání.

4.1 Podmínky přijetí dítěte do mateřské školy (řazeno podle závažnosti)

1.Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle § 34 odst. 4 zákona č.561/ 
   2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
   zákon) ve znění pozdějších předpisů
2.Děti zaměstnaných zákonných zástupců dítěte s celodenní docházkou (za zaměstnaného může 
   být považován i zákonný zástupce dítěte v evidenci úřadu práce)
3.Děti s celodenní docházkou zákonných zástupců na mateřské dovolené, či rodičovské dovolené

Dalšími kritériem je trvalý pobyt dítěte, termín podání žádosti, a nakonec kapacita mateřské školy. 
Vzhledem k tomu, že máme věkově smíšené třídy, zachováváme možnost sourozeneckých dvojic 
ve třídě, popřípadě dle možností i jiných rodinných a kamarádských vazeb. Přihlášky se podávají v
době zápisu, který je vyhlášen většinou v měsíci květnu. Všichni zákonní zástupci dětí, kteří mají 
trvalé bydliště v obci a obcích přilehlých, jsou písemně informováni a pozváni k zápisu.

4.2 Charakteristika tříd

Mateřská škola má dvě třídy věkově smíšené ve věku 3 – 6 let. Děti jsou ve třídách rozděleny tak, 
aby byly zachovány sourozenecké dvojice a věkové skupiny dětí byly zastoupeny v obou třídách 
stejným počtem. 

1. třída „ Kuřátek“ -  věkově smíšená třída 3 – 6 letých dětí
2. třída „ Sluníček“ - věkově smíšená třída 3 – 6 letých dětí

Třídy jsou naplňovány do počtu 24 dětí. V případě zájmu a potřeby ze strany rodičů až na 28 dětí v
jedné třídě se souhlasem zřizovatele.
Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován adaptační režim, který je konzultován se 
zákonnými zástupci a který reaguje na aktuální potřeby dítěte. Denní režim je dostatečně 
pružný, aby mohl reagovat na individuální potřeby dětí. Je plně přihlédnuto k potřebám dětí a jsou 
vytvářeny vhodné podmínky k činnostem ať už individuálním, skupinovým, či frontálním. Pro 
realizaci všech činností je učitel připraven vždy včas a přizpůsobuje se přáním a zájmům dítěte.
Při ranním i odpoledním scházení a rozcházení dětí (z organizačních a provozních důvodů) 
dochází ke spojení tříd, a to ve třídě Kuřátek.



4.3 Denní režim

6.00 – 8.00 - příchod dětí do MŠ (přivítání, pozdrav)
- ranní spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební,    
   výtvarné, pohybové aktivity, individuální i skupinové práce)
- navazování sociálních vazeb
- nabídka činností vztahujících se k cíli a k tématu dne

8.00 – 8.20 - hygiena
- svačina (rozvíjení sebeobsluhy a samostatnosti při stolování)

8.20 – 9.05 - řízená činnost
- nabídka činností a aktivit vycházejících z ŠVP, jednotlivých témat daného dne

9.05 – 11.00 - příprava na pobyt venku (rozvoj sebeobsluhy a samostatnosti při oblékání)
- pobyt venku
- rozšíření pohybových aktivit a dovedností
- seznamování se s vnějším světem a proměnami přírody
- prohlubování empatie a pomoci druhým

11.00 - 11.45 - hygiena (upevňování hygienických návyků před a po jídle)
- oběd (zásady stolování a rozvoj sebeobsluhy)

11.45 – 12.00 - příprava na odpolední odpočinek, pohádka
12.00 – 13.30 - odpočinek

- relaxace
- nabídka klidové řízené aktivity

13.30 – 13.50 - zásady stolování a správné hygieny
- svačina

13.50 – 16.00 - rozchod dětí (loučení)
- odpolední spontánní činnosti (tvořivé, pohybové, námětové činnosti)
- prohlubování sociálních vazeb

5 Charakteristika školního vzdělávacího programu

Zaměření a filosofie mateřské školy

Každý z nás je úžasná a jedinečná bytost. My dospělí už máme některé stránky 
„knihy života“ popsané. Dětem z nich však září bezprostřednost, zvídavost, 
odevzdanost a důvěra v nás dospělé. Proto je cílem naší mateřské školy zajistit 
dětem bezpečné a podnětné prostředí, protkané důvěrou a láskou, ve kterém 
budou moci prožívat pohodu a dokáží se radovat z každé chvilky prožitého dne, 
protože žádný není obyčejný, pokud jej dokážeme vnímat svým srdcem. Tehdy 
dokážeme pomoci druhému, odpouštět, být vstřícný, ale i radovat se z doteku, 
pohlazení i úsměvu… Protože z takovýchto drobných maličkostí se skládá šťastný 
život.
Když dítěti řeknete, že pro zoubek, který mu vypadl, si přijde zoubková víla, uvěří 
vám. 
Když dítěti řeknete, že v prosinci přijde Mikuláš a Ježíšek, uvěří vám. 
Když dítěti řeknete, že na konci duhy je ukrytý poklad, uvěří vám.  



Když dítěti řeknete, že nic nedokáže, uvěří vám...
Tak mu říkejte a opakujte každý den, že je šikovné, milované, odvážné a dokáže to, co
chce...Bude vám věřit....

Díky uvolněnému časovému režimu, se můžeme přizpůsobovat přáním a zájmům dětí, kdy si 
během dne děti hrají, tvoří z různých materiálů, malují, kreslí, tančí, cvičí, zpívají, recitují a účastní
se dalších nabízených aktivit. Naší prioritou a přáním je šťastné dítě, a proto se snažíme, aby se 
dítě v mateřské škole cítilo především bezpečně, radostně a šťastně.

5.2 Vzdělávací cíle a záměry
Seznámit děti se světem, ve kterém žijí, který se jich bezprostředně týká, ale i se světem dál od 
jejich obzoru.
Ukázat dětem způsob, jak propojit jejich dětský svět s okolím, jak se orientovat v situacích denních
i mimořádných.
Podporovat a rozvíjet v dětech přirozenou zvídavost a uplatnit ji v jejich vzdělávání.
Rozvíjet pohybové schopnosti dětí s ohledem na jejich věk a individuální pohybový rozvoj, cvičit 
motoriku, jemnou motoriku a grafomotoriku, klást důraz na zdravý vývoj dítěte ve „Zdravé 
mateřské škole“.
Klást důraz na rozvíjení vztahů mezi dětmi, ve smíšených třídách vést děti k pomoci a ochraně 
mladších „kamarádů“, podporovat a dále rozvíjet přátelské vztahy mezi dětmi.
Pečovat o rozvoj slovní zásoby, vyjadřování a klást důraz na správnou mluvu.

5.3 Formy a metody vzdělávací práce

Komunitní kruh
Skupinová práce
Kolektivní práce
Řízené individuální činnosti
Řízené frontální činnosti
Motivační učení
Tvořivá dramatika
Přirozená nápodoba
Spontánní hra
Pozorování
Prožitkové učení
Experimentální učení
Pohybové aktivity
Alternativní metody
Didakticky cílené činnosti
Vycházky a pobyt venku

Možné příklady činností s dětmi:

Dramatická cvičení a hry
Námětové hry
Komunitní kruh
Naslouchání



Řešení modelových situací
Vedení dialogů prostřednictvím zástupných předmětů (např. loutka)
Řešení konfliktů
Společné zvažování problémů
Samostatné řešení modelových situací

Možná rizika:

Nemožnost volby
Nepodnětné prostředí
Odmítání odpovědí
Lhostejné a negativní reakce
Necitlivé hodnocení
Nenaslouchání
Neuspokojování potřeb dítěte
Autoritativní přístup
Špatný vzor dospělých
Řešení problémů za děti
Nevhodné adaptační podněty

Uvedené formy a metody práce jsou zahrnuty v týdenních plánech, které vycházejí z plánů 
měsíčních a integrovaných bloků.

6. DOVEDNOSTI ŠESTILETÉHO DÍTĚTE NA KONCI DOCHÁZKY DO MATEŘSKÉ 
ŠKOLY
(očekávané kompetence jsou rozčleněny do jednotlivých oblastí)

DÍTĚ A JEHO TĚLO
Podporovat a stimulovat růst a neurosvalový vývoj 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.
Zvládnout základní pohybové dovednosti, prostorovou orientaci a běžné způsoby pohybu
v různém prostředí.
Koordinovat lokomoci a další polohy či pohyby, sladit pohyb s rytmem a hudbou.
Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku.

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA
Jazyk a řeč
Správně vyslovovat.
Vyjadřovat se samostatně.
Porozumět slyšenému.
Formulovat otázky a odpovídat na ně.
Naučit se zpaměti krátké texty.
Sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky, utvořit jednoduchý rým.
Umět se soustředit na činnost a udržet pozornost.

Poznávání a fantazie



Poznávat barvy a jejich odstíny.
Chápat možnost použití netradičních i přírodních materiálů.
Znát prvky a jednotlivé části lidské postavy a umět ztvárnit linie jiných předmětů (auto, strom).
Zvládat a respektovat základní pravidla práce ve dvojicích i ve skupině.
Dodržovat hygienu a bezpečnost při práci.

Myšlenkové operace, představivost a fantazie
Chápat základní číselné a matematické pojmy.
Chápat prostorové pojmy.
Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech.
Rozvíjet kreativitu.

Sebepojetí, city a vůle
Rozvíjet duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost, jeho intelekt.
Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je.
Odpovídat za sebe a své jednání.
Přijímat pozitivní ocenění i případný neúspěch.
Poslouchat a plnit smysluplné pokyny a slovní příkazy.
Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem.

DÍTĚ A TEN DRUHÝ
Utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich 
vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.
Umět navazovat kontakty.
Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je.
Chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu.
Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc.
Mít ohled na slabší, či postižené děti.
Bránit se projevům násilí jiného dítěte.
Chovat se obezřetně při setkání s cizími a neznámými lidmi.
Znát pravidla slušného chování a chápat pojem – úcta jako jednu z morálních hodnot člověka.

DÍTĚ A SPOLEČNOST
Uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury 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 splečenské pohody.
Začlenit se do třídy, zařadit se mezi vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a 
dovednosti.
Adaptovat se na prostředí školy i jeho běžné problémy.
Utvořit si základní dětskou představu o tom, co je dobře a co špatně, co se smí a co se nesmí.
Chovat se slušně a zdvořile k dětem i dospělým.
Dodržovat pravidla her a pravidla třídy.

DÍTĚ A SVĚT
Osvojit si elementární poznatky o sobě, rodině, vývoji, životě a činnostech člověka, 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.



Orientovat se bezpečně v okolním prostředí (domova, školky, v obci aj.).
Vnímat, že svět má svůj řád a že je rozmanitý a pozoruhodný.
Seznámit se s významem životního prostředí.

7. KLÍČOVÉ KOMPETENCE (klíčové kompetence jsou začleněny do jednotlivých bloků)

Kompetence k učení
Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje a všímá si souvislostí.
Získanou zkušenost uplatňuje v dalším učení.
Má elementární poznatky o světě lidí, kultuře, přírodě, technice a všem, co jej obklopuje, všímá si 
a zaznamenává jeho proměny.

Kompetence k řešení problémů
Řeší problémy, na které stačí.
Náročné řeší s pomocí dospělého.
Uvědomuje si možnosti řešení konfliktu.
Uvědomuje si svá práva i práva druhých.
Ví, že existuje více možností řešení konfliktu.
Chápe, že neřešení problému nevede k cíli, nebojí se chybovat.

Komunikativní kompetence
Vyjadřuje své myšlenky, přání, sdělení, otázky a odpovědi.
Vstřícně komunikuje se svým okolím, bez zábran a ostychu.
Dovede využít komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává.
Ovládá řeč, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog.
Rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá.

Sociální a personální kompetence
Uvědomuje si odpovědnost za své jednání.
Odpovídá za své jednání a dokáže nést jeho důsledky.
Vnímá, co si druhý přeje, či potřebuje.
Ve skupině se dokáže zdravě prosadit, ale i podřídit.
Dokáže se domluvit a nalézat kompromisy.
Samostatně rozhoduje o svých činnostech.
Pomáhá mladším a slabším.
V případě nebezpečí se chová obezřetně.

Činnostní a občanská kompetence
Dokáže si plánovat, organizovat hru a vyhodnocovat.
Má smysl pro povinnost ve hře, k úkolům přistupuje odpovědně.
Zajímá se o to, co se kolem něj děje.
Zajímá se o druhé.
Spoluvytváří pravidla a dodržuje je.
Uvědomuje si svá práva i práva druhých, respektuje je.

8. Prevence v mateřské škole

Prevence zneužívání návykových látek (průběžně)
Vysvětlit dětem přijatelným způsobem pojem droga.
Ukázat vliv drog na vhodném příběhu, nebo pohádce.



Pomocí dramatizace naučit děti, že si nesmí brát od cizích lidí žádné sladkosti.
Pomocí dramatických her naučit děti nenechat se přemluvit k výletu osobou neznámou.
Vysvětlit dětem, kde najdou pomoc a na koho se mají obrátit.

Rasismus, intolerance x snášenlivost, tolerance (průběžně)

Pomocí hry, nebo příběhu děti seznámit s existencí lidí různých národností.
Že jsme si všichni rovni bez ohledu na národnost, barvu pleti, kulturu a zvyklosti.
Naučit děti rozlišovat různé národy, rasy a seznámit je s jejich kulturou.
Vést děti k toleranci k jejich odlišnostem a odstranit zbytečné předsudky.

Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (průběžně)
Vysvětlit dětem odlišnosti mezi zdravými a postiženými dětmi, a jak se k takovým dětem chovat.
Seznámit děti s postiženými dětmi a umožnit jim formou prožitku navázat vztah.

Sociálně – patologické jevy, šikana (průběžně)
Vést děti k přátelství, toleranci, pomoci druhému.
Přistupovat ke všem dětem stejně.
Vštípit dětem heslo „Co nechceš, aby druzí činili tobě, nečiň ty jim“.
Omezit nezdravou soutěživost.

9.  Průřezová témata a projektové dny

Osobnostní a sociální vzdělávání
      Adaptace dětí na nové prostředí.
      Uvést dítě do společenství ostatních lidí a do života lidské společnosti.
      Pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti a návyky vedoucí k životu ve společnosti.

Enviromentální vzdělávání – ekologie – DEN ZEMĚ
  Učit děti vztahu k přírodě živé i neživé, vést je k správnému a vnímavému chování k přírodě.
  Naučit děti rozlišovat, co je nebo není správné ve vztahu k přírodě.
  Naučit děti vnímat separaci odpadů jako naši povinnost vůči přírodě, vysvětlit, jak separace 
  přírodě pomáhá, vést je k třídění odpadů vlastním příkladem i speciálními koši, rozmístěnými po 
  školním zařízení (průběžně).

Multikulturní vzdělávání -průběžně
Vést děti k sociální soudržnosti.
Ukázat dětem různost kulturních komunit a vést je k porozumění pro jejich rozdílné hodnoty.
Vést děti k pochopení a respektování rovnosti všech lidí.

Mediální vzdělávání
Seznámit děti s možnostmi, které přináší média – časopisy, televize, rozhlas, počítač.
Upozornit děti na záporný dopad a přiměřenost při jejich využívání.

10. Vzdělávací obsah



Podtémata - vzhledem k věkově smíšeným třídám – členěno na SD – starší děti
MD – mladší děti

10.1 KDO PŘIŠEL DO ŠKOLKY: (září)
Kompetence: sociální a personální, činnostní a občanská

Cíl měsíce: navazování sociálních vazeb, adaptace na nové prostředí, pravidla společenského
soužití.

DÍTĚ A JEHO TĚLO - pomoc dětem i jejich rodičům orientovat se v novém prostředí
- přivítat všechny děti mš např. maňáskovým divadlem a připravit 
   jim radostný vstup do mš
– zvládnout sebeobsluhu

MD + SD - bezpečnost při pobytu venku a v MŠ – seznámení
- pomoc dětem a jejich rodičům orientovat se v novém prostředí
- osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody, pohody prostředí
- při kolektivních hrách – pomoc mladším
- dodržování zásad bezpečnosti

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA-JAZYK A ŘEČ: - porozumět slyšenému
       - rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného 
         projevu 

MD + SD - navazování kontaktů
- odstraňování ostychu při mluveném projevu
- porozumění mluveným pokynům
- pravidla společenského chování ve skupině
- zvládnout úlohu staršího ve skupině
- rozvoj řeči a komunikace, kultivovaný projev
- užívání správných gramatických výrazů

POZNÁVÁNÍ A FANTAZIE: - seznámení s barvou
MD + SD - seznámení a poznávání základních barev

- práce s barvou
- barvy a jejich odstíny
- barvy podzimu
- pomoc mladším dětem při kolektivní práci

SEBEPOJETÍ, CITY A VŮLE: - uvědomovat si svou samostatnost, poslouchat plnit smysluplné 
                                                          pokyny

        - vhodnou organizací a laskavým přístupem usnadnit novým dětem
                                                          vstup do MŠ

MD + SD - naslouchání
- svoboda projevu vlastních prožitků
- vzpomínka na prázdniny

MYŠLENKOVÉ OPERACE: - prostorová orientace – před, za
MD + SD - znalost vlastního jména a příjmení



- znát jména kamarádů a paní učitelky
- před, za
- orientace v čase 

DÍTĚ A SPOLEČNOST: - pravidla třídy
MD + SD - rozvíjení schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, umět se přizpůsobit, 

  spolupracovat
- přináležet ke společenství ve třídě, školce
- probuzení zájmu a prožitek radosti ze zpěvu
- zpěv na základě svých dispozic
- opakování písní z předešlého školního roku

DÍTĚ A TEN DRUHÝ: - navazování kontaktů
MD + SD - seznámení se se zásadami kolektivního soužití

- umět požádat a podělit se
- seznámení s pravidly třídy a jejich dodržování
- pomoc při úklidu
- ochota pomoci mladším dětem

DÍTĚ A SVĚT: - orientace v novém prostředí
MD + SD - seznámení s prostředím, orientace v MŠ

- pravidla chování při vycházkách
- dodržování pravidel při vycházkách
- pomoc při orientaci v MŠ – mladším dětem
- vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije

CANISTERAPIE, HASIČI

Očekávané výstupy: -zvládá jednoduchou sebeobsluhu a pracovní úkony
-umí se domluvit slovy i gesty, navazuje kontakt s jinými dětmi i 
 dospělými
-umí poznávat základní barvy a umí je správně používat.
-dokáže vyjádřit detaily lidské postavy a domu.
-uvědomuje si svou samostatnost a dokáže se svobodně a samostatně 
 vyjadřovat.
-zná své jméno a příjmení.
-umí dodržovat pravidla, chápe své pochybení, respektuje ostatní děti.
-komunikace s dospělým je bez ostychu a respektuje pravidla soužití 

  v kolektivu.

10.2 BAREVNÁ ZEMĚKOULE: (říjen)
Cíl měsíce: prohlubování vztahů mezi dětmi a rozvíjení vztahu k přírodě.
Kompetence: k učení, sociální a personální.

DÍTĚ A JEHO TĚLO: - zvládnutí základních pohybových dovedností a běžných způsobů pohybu 
                                          v různém prostředí

MD + SD - reakce na základní pokyny při organizovaných činnostech
- orientace v prostoru



- zaujímat pozitivní postoj k pohybu
- přesnost a dodržování pokynů
- pomoc mladším dětem při činnostech TV
- pravá – levá ruka
- pečlivě provádět jednoduché pohyby a cviky

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA- JAZYK A ŘEČ: - rozvoj řečových schopností a jazykových 
  dovedností receptivní i produktivní. Využívat 
  k tomu vyprávění podle skutečnosti i podle 
  obrazového materiálu
 - vyjadřovat se samostatně

MD + SD - správné dýchání v krátkém mluveném projevu
- naslouchání textu a poznání základních postav
- přednes zpaměti krátkých textů – říkadla
- opravovat nedbalou výslovnost
- dějová posloupnost (charakter postav)
- vhodné frázování
- logopedické hříčky – artikulační a dechová cvičení

POZNÁVÁNÍ A FANTAZIE: - seznámení s přírodninami a přírodními materiály
MD + SD - upevňování znalostí základních barev

- práce dle slovního návodu za pomoci učitelky
- pozorování a sběr podzimních listů
- barvy, tvary a odstíny
- samostatná práce dle slovního návodu
- práce s přírodním materiálem

SEBEPOJETÍ, CITY A VŮLE: - orientace v čase
MD + SD - orientace v čase – přítomnost

- vlastní jméno a příjmení, jména kamarádů - procvičování
- orientace v čase ( minulost a budoucnost)
- jména rodičů, sourozenců a adresa bydliště

MYŠLENKOVÉ OPERACE:     - zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání, přechod od konkrétně
           názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému)
        - prostorová představivost – první, poslední

MD + SD - prostorová představivost – první, poslední
- orientace v čase – pozorování znaků podzimu
- seznámení s geometrickým tvarem - čtverec

DÍTĚ A SPOLEČNOST: - probuzení radosti ze zpěvu
MD + SD - seznámení s Orffovými nástroji

- zpěv písní s podzimní tématikou
- rytmizace a melodizace jednoduchých textů (Orffovy nástroje)
- zpěv písní s podzimní tématikou

DÍTĚ A TEN DRUHÝ: - uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému
MD + SD - prohlubovat dodržování pravidel a pravidel při stolování

- chápat své pochybení a jeho odpovědnost za ně
- podporovat dětská přátelství při společ. hrách



DÍTĚ A SVĚT:  - zásady a poučení BOZP
MD+SD   - zásady bezpečného chování při vycházkách a pobytu na zahradě

POLICIE
ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA - průřezové téma -USPÁVÁNÍ SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA – 
akce pro děti s rodiči DRAKIÁDA
PROJEKTOVÝ DEN

Očekávané výstupy: -zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci.(pravá-
 levá)
-samostatně se vyjadřuje, dbá na správnou výslovnost
-postupuje a pracuje dle pokynů a instrukcí
-chápe a umí užívat prostorové pojmy první - poslední
-aktivně se zapojuje do hudebních činností, orientuje se v používání 
 Orffových nástrojů
-dokáže rozlišit špatné i vhodné chování u druhých i u sebe. Nese 
  zodpovědnost za svá pochybení
-dodržuje daná pravidla a uvědomuje si nebezpečí při pobytu venku.
-chápe vztahy v rodině i v MŠ, je citlivý ve vztahu k druhým.

10.3 KDYŽ PADÁ LISTÍ: (listopad)
Cíl měsíce: pochopení morálních a etických hodnot rodiny.
Kompetence: komunikativní, činnostní a občanská.

DÍTĚ A JEHO TĚLO:   - vytvářet zdravé životní návyky a postoje
       - ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku

MD + SD - seznámení s částmi lidského těla
- zvládání jednoduchých pohybových činností
- procvičování jemné motoriky – korálky, špalíky aj.
- manipulace s míčem
- správné pojmenování částí těla
- kolektivní míčové hry
- zdokonalování jemné motoriky – grafomotorická cvičení

DÍTĚ A PSYCHIKA JAZYK A ŘEČ: - umět se soustředit na činnost a udržet pozornost
       - rozvoj komunikativních schopností verbálních i 

                                    neverbálních a kultivovaný projev
MD + SD - zvládání jednoduchých hyg. návyků spojených s mluvou

- posílení obranyschopnosti organizmu ( význam ovoce a zeleniny)
- zvládání hyg. návyků spojených s mluvou ( dech rychlost, frázování)
- znát co člověku pomáhá být zdravý a seznámení se s důsledky špatného živ. stylu
- posilování obranyschopnosti organizmu

POZNÁVÁNÍ A FANTAZIE:   - rozvoj schopnosti a dovednosti vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
       - základní linie postavy

MD + SD - základní tvary domu – domov a lidské postavy
- správné držení pastelky
- vizuální vyjádření linie a tvaru – dům a jeho znaky
- základní prvky lidské postavy



- správné držení - tužka (pastelky, nůžky, příbor, lžíce)

SEBEPOJETÍ, CITY A VŮLE:  - posilování přirozených poznávacích citů-zvídavost, radost, zájem
         

MD + SD - znát jména rodičů, sourozenců, kamarádů 
- jednoduchá dramatizace
- rozlišení různých ročních období
- vyjádření jednoduchého textu pomocí dramatizace

MYŠLENKOVÉ OPERACE: -  prostorová představivost -nahoře, dole
MD + SD - prostorová představivost – nahoře – dole

- seznámení s různými tvary
 - prostorová představivost – nahoře – dole

- seznámení s geom. tvarem – čtverec, kruh

DÍTĚ A SPOLEČNOST: - vytvářet povědomí o mezilidských vztazích a morálních hodnotách
         - seznámení s písní

MD + SD - poslech písní s podzimní tématikou
- dechová cvičení
- nácvik písně
- poslech písní
- nácvik písně
- sluchové hádankové hry

DÍTĚ A TEN DRUHÝ:  - posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému – v dětské herní 
         skupině
      - vést děti k obezřetnosti

MD + SD - obezřetné chování při setkání s neznámými lidmi
- posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému v dětské herní skupině
- obezřetné chování při setkání s neznámými lidmi

DÍTĚ A SVĚT: - osvojení si dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči 
o    okolí

- elementární poznatky o sobě a rodině
MD + SD - viditelné proměny v přírodě – první sníh a mráz -pozorování

- rozvoj pocitu sounáležitosti s přírodou

PROJEKTOVÝ DEN
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
MYSLIVEC

Očekávané výstupy: - dokáže správně držet tělo a používat správné dýchání při cvičení
- dokáže se naučit nová slova a aktivně je používat
- umí používat všechny smysly, rozeznává změny jakéhokoliv rázu
- dokáže rozlišit verbální a neverbální komunikaci a použít jí při 
  jednoduché dramatizaci



- dokáže správně pojmenovat geometrické tvary
- uplatňuje návyky ve společenském chování při kulturních akcích
- řeší konflikty dohodou, dokáže najít řešení, umí nést následky svého 
  jednání
- dokáže si vážit života a podporovat zdravý životní styl

10.4     VÁNOCE NA ZEMI: (prosinec)
Cíl měsíce: vztah ke kultuře a odkazu minulých generací.
Kompetence: k učení, komunikativní a řešení problémů.

DÍTĚ A JEHO TĚLO:  - rozvoj užívání všech smyslů
      - sladit pohyb s rytmem a hudbou

MD + SD - jednoduché pohybové hříčky
- spojení pohybu s hudbou – taneček
- oblékání v zimě
- jednoduché taneční prvky
- rozvoj užívání všech smyslů

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA JAZYK A ŘEČ:  - rozvoj schopnosti vytvářet a upevňovat citové 
             vztahy k rodině i ke svému okolí

        -  naučit se zpaměti krátké texty
MD + SD - říkadla a pohádky s vánoční tématikou

- artikulační a dechová cvičení
- nácvik pásma na VÁNOČNÍ BESÍDKU
- porozumění textu přiměřeného rozsahu a náročnosti
- poznávání významu slov- vánoční tradice

POZNÁVÁNÍ A FANTAZIE: práce s různým materiálem
MD+ SD - výroba ozdob, řetězů, přáníček – procvičování jemné motoriky

- pečení a zdobení perníků

SEBEPOJETÍ, CITY A VŮLE: seberealizace při spolupráci s druhým
MD+SD - nácvik pásma na VÁNOČNÍ BESÍDKU radost druhým

- rozvoj schopností vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině   i  ke svému okolí

MYŠLENKOVÉ OPERACE: pochopení pojmů
MD + SD - upevnění pojmu – je

- upevnění pojmu – první – poslední
- orientace v čase – VÁNOCE
- opakování geom. tvarů – čtverec a kruh + trojúhelník
- číselná řada 0 – 5

DÍTĚ A SPOLEČNOST: - rozvoj estetických a tvůrčích činností slovesných a literárních (poslech 
        pohádek, příběhů)

         - vánoční zvyky ( koledy, příběhy aj.)
MD+SD - poslech a nácvik koled



- rozpoznání výrazových tempových a dynamických změn
- Vánoce a jejich odkaz
- ekologie – vánoční stromeček a příroda

DÍTĚ A TEN DRUHÝ: - přiznávat stejná práva druhým a respektovat je
     - vytváření prosociálních postojů k druhéme (v rodině, v MŠ, ve třídě)

MD+SD - tolerance, vstřícnost a mezilidské vztahy
- spolupráce ve skupině

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
BESÍDKA

Očekávané výstupy: - zvládá koordinaci pohybu s hudbou
- umí přednášet a naučit se krátké texty, správně artikulovat
- dokáže se cíleně zaměřit na složitější činnost jako je výroba vánočních 
  ozdob
- umí prožívat radost ze zvládnutého, dokáže udělat radost druhým, těší
  se z příjemných zážitků
- dokáže se orientovat v čase a vnímá své okolí, orientuje se v číselné 
  řadě 0.5
- rozezná vánoční písně od ostatních a rozlišuje v hudbě 
  emoce (radost, těšení se na Ježíška)
- dodržuje dohodnutá pravidla vzájemného soužití doma i v MŠ
- uvědomuje si význam péče o své okolí a přírodu
- dokáže se vžít do dané situace ztvárnit pohádkové postavy pomocí      
dramatizace

10.5 PANÍ ZIMA: (leden)
Cíl měsíce: naučit děti správným stravovacím návykům a osvojit si dovednosti potřebné
k podpoře zdraví.
Kompetence: komunikativní a kompetence řešení problémů.

DÍTĚ A JEHO TĚLO: - koordinovat lokomoci a další polohy či pohyby
      - rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
      - osvojení si poznatků o tělovýchově a sportu
      - přispívat k vytváření návyků zdravého životního stylu

MD + SD - relaxační cvičení
- rozvoj fyzické zdatnosti

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA – JAZYK A ŘEČ: - správně vyslovovat
          - rozvoj pozitivních citů dítěte ke vztahu k sobě

           (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, 
  sebedůvěry)

MD + SD - zvládání jednoduchých hyg. návyků spojených s mluvou



- posílení obranyschopnosti organizmu ( význam ovoce a zeleniny)
- znát co člověku pomáhá být zdravý a seznámení se s důsledky špatného živ. stylu
- dlouhé a krátké samohlásky (s pomocí neverbálních prvků) -logopedické hříčky

POZNÁVÁNÍ A FANTAZIE: - rozvíjení jemné motoriky
MD+SD - zima, barvy zimy a vše, co s ní souvisí

- posilování jemné motoriky – špejle, rýže, mozaiky

SEBEPOJETÍ, CITY A VŮLE: - zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je
MD + SD - neverbální komunikace

- seznámení s pantomimou
- upevňovat neverbální komunikaci pomocí dramatizace
- pantomimické ztvárnění 

MYŠLENKOVÉ OPERACE:    - osvojení si některých dovedností, které předcházejí čtení a psaní, 
          rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka
       - číselná řada

MD + SD - prostorová představivost – nahoře, dole
- pojmenování jednoduchých předmětů souvisejících se sportem
- pojmenování předmětů souvisejících se zdravou výživou
- číselná řada 0 – 5 - opakování
- pojmenování zimních sportů a ochranných pomůcek

DÍTĚ A SPOLEČNOST: - sluchová cvičení
         - vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení

MD + SD - písně se zimní tématikou
- rozlišovat – hlasitě x slabě
- reakce na signál se změnou pohybu
- rozlišení vysoký a nízký tón, hlasitě a slabě

DÍTĚ A TEN DRUHÝ: - vnímat, co si druhý přeje, či potřebuje a vycházet mu vstříc
     - chránit osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s dospělými

MD + SD - řešení konfliktu
- vědět, že je více možností řešení konfliktu

DÍTĚ A SVĚT: - ochrana zdraví
    - vytvářet schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám

MD + SD - zdravá výživa – seznamování ( zdravé a nezdravé)
- zdravá výživa -rozlišování zdravých a nezdravých potravin pro sportovce

EKOPROGRAM SVČ 
ZIMNÍ STOPOVANÁ – AKCE PRO RODIČE A DĚTI

Očekávané výstupy:- dokáže správně držet tělo a používat správné dýchání při cvičení
- dokáže se naučit nová slova a aktivně je používat



- umí používat všechny smysly, rozeznává změny jakéhokoliv rázu
- dokáže rozlišit verbální a neverbální komunikaci a použít jí při 
  jednoduché dramatizaci
- dokáže správně pojmenovat geometrické tvary
- uplatňuje návyky ve společenském chování při kulturních akcích
- řeší konflikty dohodou, dokáže najít řešení, umí nést následky svého 
  jednání
- dokáže si vážit života a podporovat zdravý životní styl

10.6     OBJEVUJEME SVĚT: (únor)
Cíl měsíce: podporovat růst, fyzickou pohodu a zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou
a zdravotní kulturu
Kompetence: k učení, kompetence sociální a personální.

DÍTĚ A JEHO TĚLO: - zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
     - rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

MD + SD - získávání pocitu jistoty při tělovýchovných činnostech
 - spolupráce při jednoduchých týmových pohybových činnostech

- pohybové hry ve dvojicích a družstvech
- hry se sněhem, bobování , sáňkování a dodržování pravidel bezpečnosti

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA – JAZYK A ŘEČ: - sluchově rozlišovat začáteční písmena
          - zvládání základních hyg. návyků spojených se 

 psaním a grafomotorická cvičení
          - upevňování výslovnosti a vyjadřovacích schopností

MD + SD - tvorba jednoduchých otázek na téma roční období
- gymnastika mluvidel
- písmena na začátku slova 
- rozšíření slovní zásoby

POZNÁVÁNÍ A FANTAZIE: - práce s natradičním materiálem
MD+ SD  - seznamování s netradičním materiálem – rozvoj fantazie – hlína , těsto, modurit

- vytváření masek na masopust (karneval)
- obyvatelé planety země

SEBEPOJETÍ, CITY A VŮLE: - odpovídat za sebe a své jednání
MD + SD - udržování pořádku v osobních věcech

- péče o vlastní osobní oblečení ( skládání, uložení a rozlišení – mokré – suché)
- jednoduché dramatické hříčky a etudy na téma zimní sporty

MYŠLENKOVÉ OPERACE:  - vytvářet pozitivní vztah 

     - protiklady
MD + SD - pojmy – malý a velký, vysoký a nízký 

- podle obrázku umět pojmenovat rostliny a zvířata



- upevňovat výslovnost a vyjadřovací schopnosti
- opakování a upevňování geometrických tvarů
- vytváření základů pro práci s informacemi

DÍTĚ A SPOLEČNOST:  - vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách
         - spojení hudby s pohybem

MD + SD - jednoduché pohybové hry s hudbou a hrou na tělo
- sluchové vjemy – rozlišení ( hlasitě x potichu)
- spojení pohybu s hudbou – tanečky
- dynamické změny v proudu znějící hudby – potichu x nahlas
- opakování vysoké a nízké tóny
- hudební hádanky

DÍTĚ A TEN DRUHÝ:  - rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností
      - chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu

MD +SD - prohlubování vzájemných vztahů mezi dětmi
- dodržování pravidel při lehkých společenských hrách ( pexeso, domino aj.)
- důraz na ohleduplné a vstřícné chování k mladším dětem
 

DÍTĚ A SVĚT:   - rozvoj pocitu sounáležitosti s přírodou a planetou Zemí
      - chápání toho, že změny způsobené lidskou činnosí mohou prostředí chránit a 

                                zlepšovat je, ale i naopak poškozovat a ničit.
       - rozmanitost přírody -zima

MD + SD - oblékání dětí různých národností
-ochrana zdraví v různých ročních období
- montáž a demontáž při hře se stavebnicemi
- skládání mozaiky dle návodu
- osvojení si povědomí o sounáležitosti s ostatním světem

KARNEVAL
SRDÍČKOVÝ DEN

Očekávané výstupy: - chápe pojem obezřetné chování při setkání s cizími lidmi,  
   respektuje děti i dospělé s odlišnostmi
- využívá elementární poznatky o světě, vesmíru, exotických 
   zemích, podmořském světě.
- dokáže napodobit jednoduché základní pohyby podle vzoru a 
  přizpůsobit jej podle pokynů
- sleduje děj a dokáže vyjádřit poučení z něj a dějovou 
  posloupnost
- pracuje bez ostychu s tvárným výtvarným materiálem (těsto, 
  modurit)
- umí nést zodpovědnost za své věci (oblečení)
- umí rozlišovat prostorové pojmy (malý, velký, vysoký - nízký) a 
  chápe  pojem protiklady

           - umí vyjádřit city pomocí hudby a spojení s pohybem, slyší 
                                  dynamické a rytmické změny v hudbě



           - umí dodržovat pravidla společenských her a vede k tomu i
            ostatní děti
            - chápe změny v přírodě a její řád, umí se změnám 
            přizpůsobovat 
            - chápe koloběh života, rozlišuje jednotlivá stadia vývoje

10.7 JARO NA ZEMI: (březen)

Cíl měsíce: rozvoj a kultivace mravního i estetického cítění, tříbení vkusu.
Kompetence: k učení, činnostní a občanská.

DÍTĚ A JEHO TĚLO:-  rozlišovat co prospívá zdraví
     - rozvoj ovládání pohybového aparátu a tělesné funkce
     - rozvoj hudebních a hudebně pohybových her

MD + SD - námětové hry s jarní tématikou
- protahovací cvičení
- manipulace a hry s míčem
- seskoky
- kotoul vpřed
- kolektivní hry s míčem

DÍTĚ A PSYCHIKA – JAZYK A ŘEČ:  - formulovat otázky a odpovídat na ně
           - rozvoj kultivovaného projevu
           - posilovat radost z objeveného, probouzet zájem a
             zvídavost dítěte
           - získávat schopnosti řídit své chování vůlí a ovlivňovat

  vlastní situaci

MD + SD - aktivně se zapojovat do komunitního kruhu a dodržovat jeho pravidla
- pojmenování jednoduchých předmětů vizuálně vnímaných
- tvorba jednoduchých vět k obrázkům
- dějová a časová posloupnost

POZNÁVÁNÍ A FANTAZIE: - práce s barvou – kresba, malba
     - posílení radosti z objevovaného, probuzení zájmu a zvídavosti dítěte

MD + SD - rozvoj fantazie a tvořivosti
- omalovánky s jarní tématikou
- výroba náročnějších velikonočních výrobků
- skupinová práce – jarní tématika

SEBEPOJETÍ, CITY A VŮLE: - přijímat pozitivní ocenění i případný neúspěch
        - získávání schopností řidit své chování vůlí a ovlivňovat vlastní 
          situaci

MD + SD - posilování radosti z objevovaného, prouzení zájmu a zvídavosti dítěte
- získávat schopnost řídit své chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci

MYŠLENKOVÉ OPERACE: homonyma
MD + SD - seřazení předmětů podle velikosti a podle barvy



- grafomotorická cvičení
- seznámení s pokračováním číselné řady (0 – 10)

DÍTĚ A SPOLEČNOST: - poslech hudby
        - rozvoj schoponosti žít ve společenství ostatních lidí, přijímat základní 
          hodnoty v tomto společenství uznávané

MD + SD - poslech melodií a písní o jaru
- nácvik písně s jarním tématikou

DÍTĚ A TEN DRUHÝ: - bránit se projevům násilí jiného dítěte(umět řešit konflikty bez násilí)
     - rozvoj respektu a přizpůsobivosti ve vztahu k druhému

MD + SD - dobro a zlo – rozlišení dobrého a špatného chování

DÍTĚ A SVĚT: - pozoruhodnost světa
   - upevňovat pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou   

MD + SD - jaro a měnící se příroda – pozorování
- roční období – jaro – kalendář přírody
- mediální výchova

BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY - NÁVŠTĚVA KNIHOVNY 
PROJEKTOVÝ DEN
JARNÍ TVOŘENÍ
POLICIE ČR
NÁVŠTĚVA SVČ

Očekávané výstupy: -umí manipulovat a hrát hry s míčem
-umí vyprávět příběh, pohádku a pojmenovat hlavní postavy
-umí se vyjádřit pomocí kresby, malby

-orientuje se v číselné řadě 0-10
-rozlišuje písně s pohádkovým tématem od ostatních písní, rozezná 
 podle instrumentální hudby pohádkové postavy (medvěd, Rusalka)
-dokáže rozlišit dobro a zlo nejen v pohádkách, ale i v běžném životě
-je schopno vnímat nabídku kulturních akcí 
 (kino, divadlo, TV, DVD, internet) a aktivně se jich zúčastňuje a podílí  
  se na nich

10.8 JEZDÍME PO ZEMI:( duben)
Cíl měsíce: rozvíjení kulturně-společenských postojů a návyku ve vztahu k EKOLOGII.
Kompetence: komunikativní a sociální.

DÍTĚ A JEHO TĚLO: - koordinace a jemná motorika
     - rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

MD + SD - koordinace pohybu
- vést děti ke správné reakci ne předcvičování učitelky
- osvojení pohybu s hudbou



- běh a chůze v přírodním terénu
- zařazení náročnějších prvků v pohybu s hudbou
- rozvíjení různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti
- zaměření se na sluchové rozlišovací schopnosti
- uvolňovat ruku v zápěstí i loktu

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA JAZYK A ŘEČ: - sluchové rozlišování koncové slabiky, tvorba
                                                                                 jednoduchých rýmů

       - upevňování výslovnosti a vyjadřovacích schopností
MD + SD - praktické naslouchání – zdvořilost, pozornost, soustředěnost a zaznamenat slyšené

- poslech a nácvik textu – říkadla, básně aj.
- praktické naslouchání – zdvořilost, pozornost, soustředěnost, časová posloupnost
- poslech a nácvik textu – říkadla, pohádky aj.
- rozvoj vyjadřovacích schopností formou popisu
- upevňování názvů dopravních prostředků, hláska na začátku slova

POZNÁVÁNÍ A FANTAZIE: - spolupráce ve skupině
MD + SD - rozvoj mluveného projevu dítěte

- cvičení paměti, pozornosti, představivosti fantazie
- omalovánky s dopravní tématikou
- semafor, dopravní značky
- hledat v knihách a na obrázcích řemesla a povolání – práce s obrázky
- objevovat materiály ´, ze kterých jsou věci a předměty vyrobeny

SEBEPOJETÍ, CITY A VŮLE: - být citlivý k přírodě 
MD + SD - znát jména rodičů

- jednoduchá dramatizace
- rozlišení různých povolání, povolání rodičů
- vyjádření jednoduchého textu pomocí dramatizace

MYŠLENKOVÉ OPERACE: - rozvoj pozornosti
     - vytvoření základů pro práci z informacemi

MD + SD - rozvoj postřehu a pozornosti
- spojování dvou stejných obrázků, puzzle
- opakování čís. řad. 0 – 10
- seznámení s ostatními geometrickými tvary
- vědět, kde pracují rodiče a jaké činnosti dělají

DÍTĚ A SPOLEČNOST: - rozvoj výtvarných vyjadřovacích schopností tématickou malbou
- spojovat různé výtvarné techniky, hledat vhodné barvy pro vyjádření
   vlastních zážitků
- hlasová výchova

MD + SD - hud. pohybové hry
- písně s danou tematikou
- vést děti k sólovému zpěvu
- hra na hudební nástroje

DÍTĚ A TEN DRUHÝ: - rozvoj interaktivních a komunikačních dovedností
     - pravidla slušného chování



MD + SD - pravidla společenského chování při stolování
 - upevňování – omluva, oslovení, pozdrav, prosba, vzkaz

- spolupráce s kamarády, součinně si hrát s ostatními dětmi
- co všechno musí umět řidič, účastník silničního provozu
- porovnávání dopravních značek, pozorování chování řidičů v silničním provozu

DÍTĚ A SVĚT:  - pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a 
       zlepšovat je, ale i naopak poškozovat a ničit

MD + SD - bezpečnost v dopravě – jízda na kole, koloběžce, kolečkových bruslích, ochranné 
  pomůcky
- životní prostředí a dopravní prostředky, jaký mají význam dopravní prostředky

                                      pod zemí
- zdravá chůze
- seznámení s technickým pokrokem ve vývoji dopravních

                                      prostředků, prohlížení 

ENVIROMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – DEN ZEMĚ
ČARODĚJNICKÝ DEN – KOSTÝMY, LEKTVARY

Očekávané výstupy: - zvládá různé formy vytrvalosti, rychlosti, síly a pohyblivosti
- dokáže respektovat pravidla společenské 
  komunikace (naslouchání, pozornost, soustředěnost)
- podílí se na skupinové práci, umí ji zorganizovat, domluvit se a   
  přizpůsobit se ostatním- rozumí významu obrazové symboliky a jejich  
  komunikativní funkci (dopravní značky, loga, označení nebezpečí)
- umí se zaměřit na tvořivé činnosti a nalézat řešení v dopravních 
  situacích
 
- vědomě využívá všechny smysly ke zvládání činností a úkolů
- umí se vyjádřit pomocí hudebních motivů a bez ostychu samostatně 

              zpívat
- dokáže aktivně uplatňovat návyky společenského chování a soužití 
  s dospělými i dětmi
- chápe pojem ekologie a aktivně se podílí na prevenci a péči o životní 
   prostředí

10.9 ROZKVETLÁ PŘÍRODA (květen)
Cíl měsíce: vytvořit vztah k obci, vlasti, přírodě – místu kam patříme
Kompetence: k učení a kompetence činnostní a občanská.

DÍTĚ A JEHO TĚLO: -osvojovat si poznatky o pohybových činnostech 
     - sladit pohyb s rytmem a hudbou

MD + SD - pohybové hry s jarní tématikou
- bezpečnost při činnostech venku – průlezky, kolotoč, houpačky
- seznamování s možnostmi tvoření v pískovišti
- rozvíjení fantazie - tvoření z písku a přírodních materiálů
- švihadla, míče – rozvíjení obratnosti

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA JAZYK A ŘEČ: - rozvoj jazykových dovedností – výslovnost, přednes



          recitace 
       - vyjadřovat se samostatně

MD + SD - střídání mluvčího a posluchače
- upevňování a opakování – omluva, oslovení, prosba
- pojmenování obrazových textů
- krátký a jednoduchý dialog
- upevňování a opakování – vzkaz, zpráva, oznámení
- tvořivá práce s obrazovým materiálem

POZNÁVÁNÍ A FANTAZIE:  -  hygiena při práci
MD + SD - rozvoj jazykových dovedností – výslovnost, přednes, recitace

- výroba dárku ke DNI MATEK

SEBEPOJETÍ, CITY A VŮLE:  - odpovídat za sebe a své jednání
MD+SD - prohlubovat u dětí lásku k rodině

- projevovat kladný citový vztah k rodičům a sourozencům
- podporovat sebedůvěru

MYŠLENKOVÉ OPERACE: - rozvoj paměti, hudebních ap ohybových aktivit
- rozvoj logického myšlení

MD + SD - více x méně
- vést děti k vyřazování věcí, které do skupiny nepatří
- více, méně, stejně, rovná se
- rozvoj logického myšlení – labyrinty

DÍTĚ A SPOLEČNOST: - budovat estetický vztah k životu, připravit společné slavnosti
           pro maminku
        - dětská sborová průprava

MD + SD - dechová a sluchová cvičení
- zvuky a jejich poznávání
- písně s letní tématikou
- dechová a sluchová cvičení
- naslouchání a rozlišování různých zvuků
- písně s letní tématikou

DÍTĚ A TEN DRUHÝ: - vytvářet citové vztahy k rodině 
      - mít ohled na mladší, slabší a postižené

MD+SD - přiblížit dětem význam rodiny – mámy – narození nového života
- vytvářet citové vztahy k rodině

DÍTĚ A SVĚT: - rozvoj pocitu sounáležitosti s rodinou, s lidmi, se společností
     - orientovat se bezpečně v okolním prostředí( v okolí školky a v obci

MD+SD - seznamování – znaky jara, příroda, květiny, mláďata
- rozlišování a třídění – znaky jara, příroda, květiny a mláďata

BESÍDKA KE DNI MATEK
ŠKOLNÍ AKADEMIE
HASIČI
PROJEKTOVÝ DEN



Očekávané výstupy: - uvědomuje si nebezpečí při hrách na školním hřišti a ví, kde v případě 
  potřeby hledat pomoc při zranění
- umí se samostatně a smysluplně vyjádřit, dokáže klást otázky 

- nestydí se projevit své city k rodičům a sourozencům i ke svým 
  vrstevníkům, zdravě podporuje a chrání mladší děti
- zvládá řešení jednoduchých úkolů zaměřených na matematické 
  představy
- aktivně se zapojuje do sborového zpěvu a hudebních aktivit
- chápe, že všichni lidé mají svou hodnotu a má přirozenou úctu 
  k rodičům a dospělým 
- aktivně využívá znalostí o bezpečnosti v dopravě (ochranné pomůcky)

10.10 HURÁ JEDEME POZNÁVAT SVĚT (červen)
Cíl měsíce: hodnocení vlastní práce, zpětná vazba a sebehodnocení.
Kompetence: komunikativní a sociální.

DÍTĚ A JEHO TĚLO: - osvojit si dovednosti k podpoře s bezpečnosti
- zvládnout pohybové dovednosti v různém prostředí

MD+SD - chůze v přírodním terénu
- letní sporty
- procvičování a zdolávání překážek – skákání, lezení, podlézání
- kopaná, míčové hry, kuželky, panák aj.

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA JAZYK A ŘEČ: - rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka
- správná výslovnost

MD + SD - dechové, sluchové, artikulační cvičení
- rozvíjení vzájemného dialogu
- logopedie – Brousek pro tvůj jazýček
- slovní hry ( slovní kopaná aj.)

POZNÁVÁNÍ A FANTAZIE: - vytvoření základů pro práci s informacemi – knihy a obrazový
   materiál
- rozvoj fantazie a představivosti

MD+SD - volná malba s letní tématikou
- volná malba dle přání dětí
- malování křídami
- příprava výzdoby na ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

SEBEPOJETÍ, CITY A VŮLE: - osvojit si relativní citovou samostatnost
 - být citlivý ve vztahu k živým bytostem - lidem

MD+SD - posilovat radost dětí ze styku s ostatními dětmi a dospělými
- rozvíjet kladný citový vztah k MŠ

MYŠLENKOVÉ OPERACE:: upevňování
MD + SD - opakování probraných pojmů

- rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka
- vytvářet základy pro práci s informacemi – knihy, encyklopedie a obrazový 



   materiál

DÍTĚ A SPOLEČNOST: - vytváření základních kulturních a společenských postojů
- Orffova škola

MD+SD - opakování naučených písní
- hudebně – pohybové hry
- využívání Orffových nástrojů a hry na tělo

DÍTĚ A TEN DRUHÝ: - ochrana osobního soukromí a svého bezpečí
- úcta jako morální hodnota člověka

MD+SD - úcta k dospělým, starším lidem, stáří

DÍTĚ A SVĚT: - rozvoj pocitu sounáležitosti s přírodou, planetou Zemí
- mezníky v životě člověka(dítěte)

MD+SD - příprava na ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY A DEN DĚTÍ
- ŠKOLNÍ VÝLET

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
ŠKOLNÍ VÝLET
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Očekávané výstupy: - zvládá základní pohybové dovednosti při zdolávání překážek
- aktivně se podílí na rozvoji správné artikulaci, gymnastiky mluvidel a 
   na pečlivé výslovnosti
- aktivní využití vlastní fantazie při výtvarných činnostech
- podporuje aktivní vztah k MŠ a ostatním dětem
- rozvíjí kladný vztah ke zvídavosti a využívá své zkušenosti k učení
- citlivě dokáže využívat Orffovy nástroje spolu s hrou na tělo jako ke 
  známým písním
- uplatňuje své získané poznatky při komunikaci a chování ke starším 
  lidem
- s radostí se podílí na všech aktivitách zaměřených na poznávání 
  okolního světa 

10.11 PRÁZDNINOVÁ ŠKOLIČKA (prázdninový provoz – červenec – srpen)

DÍTĚ A JEHO TĚLO

MD +SD - hry a pobyt v přírodě

- pohybové hry s letní tématikou

- jízdy na dětských odrážedlech a koloběžkách

- míče, kruhy, švihadla

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA

MD+SD - poslech čteného textu – pohádky- pohádkové příběhy na pokračování

- básničky s letní tématikou



- hádanky a jazykolamy

POZNÁVÁNÍ A FANTAZIE

MD+SD - kreslení, malování

- modelování

- omalovánky ( vše dle výběru a zájmu dětí)

SEBEPOJETÍ, CITY A VŮLE

MD+SD - motivační hry ( rodina, domácnost, lékař, opravář, řidič aj)

MYŠLENKOVÉ OPERACE

MD+SD - hledání rozdílů, hádanky, labyrinty, úkoly z časopisů aj.

DÍTĚ A SPOLEČNOST

MD+SD -opakování písní

- hry na Orffovy nástroje

- pochodové písně

DÍTĚ A TEN DRUHÝ

MD+SD - dodržování pravidel a další prohlubování vzájemných vztahů mezi dětmi z 
obou oddělení

DÍTĚ A SVĚT

MD+SD - pozorování okolí(světa), který nás obklopuje (příroda, lidé, zvířata aj.)

Očekávané výstupy: - podporuje kladný vztah k pobytu venku a pohybovým aktivitám s tím 
  spojených
- dokáže naslouchat čtenému textu a pamatuje si předešlé souvislosti 
  (čtení na pokračování)
- cíleně experimentuje s výtvarnými materiály
- dokáže zorganizovat, rozvíjet a podílet se na motivačních hrách
- aktivně vyhledává dětské hlavolamy, úkoly a rébusy
- umí vést a rozvíjet hudebně-pohybové hry 
- spolupracuje se všemi dětmi a klade důraz na harmonické vzájemné 
   soužití 
- pomáhá pečovat o okolí a prostředí MŠ

Tématické okruhy pro vzdělávání dvouletých dětí.

- sociální adaptace
- navazování vztahů s ostatními dětmi
- pomoc při získávání citové samostatnosti
- základy hygieny a uvědomění si svého těla
- začleňování dětí do kolektivu



- hračka a její pravidla
- zkoumání hračky a manipulace s ní
- posilovat soustředěnost při hře
- rozvíjení zvídavosti a pozorování předmětů
- přizpůsobení se režimu skupiny
- pravidla společenského soužití
- zásady stolování
- rozvíjení samostatnosti při hygieně a stolování (úchop lžíce)
- rozvíjení slovní zásoby a komunikace
- správná gramatická stavba vět
- vést děti ke smysluplným otázkám a jednoduchým odpovědím
- prohlubování zásad společenského chování – prosba, omluva, poděkování
- rozvíjet soucit, snahu pomáhat druhým, neubližovat a respektovat druhé
- porozumění, naslouchání a správné vyjadřování
- rozvíjení sebeobsluhy – oblékání a stolování
- posilování soustředěnosti
- chůze v útvaru
- orientace v prostoru a rozvíjení pohybových dovedností
- rozvíjení zručnosti a manipulace s předměty

11. Evaluace

Cílem evaluace je zlepšit kvalitu práce s dětmi. Evaluační činnost je nedílnou součástí naší práce. 
Každodenní vyhodnocení nám pomáhá otevřít správný pohled na to, co je třeba zlepšit, co se 
nepodařilo, v čem je třeba pokračovat, či také se radovat z úspěchu.

11.1 Pravidla pro evaluaci.

Co hodnotíme: - vztah k sobě – sebehodnocení
- vztah k dítěti – hodnocení kvality rozvoje a učení
- vztah k učitelům – spolupráce

Nástroje evaluace: - vlastní sebehodnocení
- motivační pohovory
- rozhovory se zákonnými zástupci
- zpráva z hodnocení tříd
- pedagogické porady
- vyhodnocení dotazníků

Metody hodnocení: - pozorování
- porovnávání
- rozbor
- konzultace
- analýza
- diskuse
- kontrola
- anketa

CO HODNOTÍME PLNĚNÍ ODPOVÍDÁ



Evaluace – sebereflexe učitele denně učitel

Vzájemné hospitace učitelů 2x ročně učitelé

Výsledky vzdělávací práce 1x měsíčně učitelé
(porady)

Hodnocení vývoje dítěte individuální záznam učitel
( 1x ročně)

Práce dítěte - portfolia 1x týdně učitel

Vzdělávací proces 2x ročně učitel
(hodnocení třídy)

Evaluační dotazník pro zák. zástupce dítěte 1x ročně    zák. zástupce dítěte, učitel

Spolupráce se zák. zástupci dítěte denně učitel

ŠVP je vypracován v souladu s RVP  PV 

Platnost dokumentu schválila pedagogická rada dne ………………………………..

Ing. Radek Peňáz, ředitel Základní školy a Mateřské školy Andělská Hora, okres Bruntál

----------------------------------------

Jana Šubová, zástupce ředitele pro MŠ

-----------------------------------------------
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