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1 Identifikační údaje 

Název ŠVP  

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice 

Předkladatel 

Název školy:  Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice 

Adresa školy:  Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice 

Jméno ředitele:  Mgr. Jindřich Daněk 

Kontakty:  telefon:  +420 585 389 343 

   e-mail:   zsbohun@bohunovice.cz 

Zřizovatel 

 Název:   Obecní úřad Bohuňovice 

 Adresa:   6. května 109, 783 14 Bohuňovice 

 Kontakt:  telefon:  +420 585 151 681 

Účinnost dokumentu 

 Dokument nabývá účinnosti 1.9.2017  

 Podpis ředitele: 

 Razítko školy: 

Další údaje 

Adresy MŠ  

6. Května 17, 78314 Bohuňovice 

 třída v CZ – 6. května 14, 78314 Bohuňovice 

 Loděnická 315, 78314 Bohuňovice 

Kontakty  

 Telefon:  MŠ 6. května 17 +420 585 389 261   

   MŠ Loděnická 315 +420 585 389 404 

 Email:  MŠ 6. května 17 ms6kvetna@bohunovice.cz 

   MŠ Loděnická 315 mslodenicka@bohunovice.cz 
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2 Obecná charakteristika školy 

Naše mateřská škola je pětitřídní s třídami s celodenním provozem. Sídlí celkem ve třech budovách. 

Hlavní budova MŠ Bohuňovice (6. května 17) sloužila původně jako Obecní škola, v r. 1963 byla 

adaptována pro účely mateřské školy. Adaptace celé budovy byla dokončena r. 1972. 

Hlavní budova na ulici 6. května je jednopatrová a přiléhá k ní školní zahrada. Jsou zde tři třídy, do 

kterých jsou děti rozděleny podle věku. První třídu Kuřátek a druhou třídu Ježečků navštěvují děti 2-

5leté, kde se pedagogové více věnují adaptaci hlavně nově příchozích dětí a seznamují děti s režimem 

v MŠ. Třetí třídu Berušek navštěvují děti 5-7leté. 

První odloučené pracoviště se nachází v budově Centra zdraví (6. května 14). Třída sídlí v prostorách 

ŠD. Třídu navštěvuje 15 dětí předškolního věku (5-7leté), které se zdokonalují ve svých znalostech  a 

dovednostech vedoucích k úspěšnému pokračování vzdělávání v ZŠ. 

Druhé odloučené pracoviště - MŠ Loděnická 315 je jednotřídní a nachází se ve starší budově v 

poměrně klidné části obce. Předností této malé MŠ je velká zahrada. MŠ navštěvuje 15 dětí ve věku 

2-7 let. Výhodou této smíšené třídy je to, že mladší děti mají větší možnost učit se od dětí starších a 

napodobovat je. MŠ navštěvují děti z nejbližšího okolí MŠ. 
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3 Podmínky vzdělávání 

3.1 Věcné podmínky 

Mateřská škola patří k subjektu základní školy a nachází ve třech objektech. Kapacita hlavní budovy je 

72 dětí a jsou  zde tři třídy. Na škole pracuje 6 pedagogických pracovnic s požadovaným vzděláním a 

školnice s uklizečkou. V přízemí jsou  umístěny šatny a zdravotně hygienická zařízení pro děti i 

dospělé, jídelna a kancelář. V poschodí jsou dvě třídy, kabinet na pomůcky a dvě zdravotně 

hygienická zařízení, které odpovídají počtu dětí a jsou zdravotně nezávadná a bezpečná. Třídy jsou 

vybaveny dětským nábytkem, hracími koutky, paravány, magnetickými tabulemi odpovídajícím 

potřebám dětí. Hračky jsou uloženy ve skříňkách a poličkách tak, aby je děti dobře viděly a byly 

dětem přístupné. Hračky jsou pedagogy obnovované a doplňované, zdravotně nezávadné, bezpečné 

a estetické. Děti se svými výtvory podílejí na výzdobě interiéru. Ve škole je k dispozici audiovizuální 

technika, radiomagnetofony s CD přehrávačem, televize, video, počítač a kopírka. K odpočinku slouží 

lehátka, která jsou uložena ve třídách, lůžkoviny jsou uloženy ve skříních, pyžama v košíčcích a v 

poličkách. Výdejna jídla je vybavena myčkou, lednicí, mikrovlnnou troubou, elektrickým a plynovým 

vařičem a varnou konvicí. Školní zahrada je nově zrekonstruovaná a navazuje na budovu, ovšem 

kapacitou počtu dětí neodpovídá. Školní zahrada je vybavena skluzavkami, houpačkami, mostkem, 

malým domečkem, trampolínou, pískovištěm a zahradním nábytkem. Část plochy zahrady je 

zatravněna, část vydlážděna zámkovou dlažbou. 

První odloučené pracoviště se nachází v budově Centra zdraví v prostorách školní družiny. Je zde 15 

dětí a 1 učitelka.  Provoz je zde pouze v dopoledních hodinách. Na oběd přechází děti do hlavní 

budovy, kde již zůstávají. V prostorách ŠD mají k dispozici hernu, malou jídelnu a veškeré sociální 

zázemí. Mají zde také své hračky a pomůcky, audiovizuální pomůcky, které jsou společné se školní 

družinou. 

Druhé odloučené pracoviště - MŠ Loděnická je jednotřídní mateřskou školu s kapacitou 15 dětí ve 

věku od 2 - 7 roků. O děti pečuje kolektiv 3 pracovnic - 2 pedagogické a 1 školnice. 

K výchovné práci i odpočinku slouží herna zařízená novým nábytkem se zásuvkami, které umožňují 

dětem volný přístup k hračkám. Máme zde k dispozici audiotechniku, CD přehrávač, počítač s 

tiskárnou a televizi s DVD přehrávačem. 

Výdejna jídla je společná a je vybavena lednicí, mikrovlnnou troubou, elektrickým vařičem a varnou 

konvicí. Školní zahrada je vybavena skluzavkami, domečkem pro děti, mostkem, houpačkami, tabulí, 

a pískovištěm. Hygienické zařízení je rovněž zdravotně nezávadné a bezpečné. 

Provoz je hrazen z příspěvků obce, rodiče hradí poplatek za předškolní vzdělávání. Strava obou 

mateřských škol je zajišťována z místní školní jídelny při ZŠ. 

3.2 Životospráva 

Strava do mateřské školy je zajišťována dovozem ze školní jídelny při ZŠ. V MŠ je pouze výdejna. Je 

zachována vhodná skladba jídelníčku, děti se stravují dle zásad zdravé výživy. V průběhu dne je 

dodržován pitný režim. Během dne je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád. Děti jsou každodenně 

venku a mají dostatek volného pohybu. 
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3.3 Psychosociální podmínky 

Nově příchozí děti mají možnost se postupně adaptovat na nové prostředí i situace. Pedagogové 

respektují potřeby dítěte, navozují situace klidu a pohody. Děti se učí pravidlům soužití, dostává se 

jim jasných a srozumitelných pokynů. Do MŠ je možno integrovat děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Je zde uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a 

samostatným rozhodováním dítěte. 

3.4 Organizační podmínky 

V budově 6. Května 17 jsou tři třídy. Děti jsou zde rozděleny podle věku. Oddělené pracoviště 6. 

Května 14 je třída nejstarších dětí – předškoláků. V Mateřské škole Loděnická 315 jsou děti ve 

smíšeném oddělení s kapacitou 15 dětí. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na 

individuální potřeby dětí. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně 

preventivní pohybové aktivity, poměr spontánních a řízených činností je vyvážený. Děti nacházejí 

potřebné zázemí, klid, bezpečí a mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Jsou zde vytvářeny  

vhodné materiální podmínky. Při vstupu dětí do MŠ je uplatňován adaptační režim. 

3.5 Řízení MŠ 

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pedagogických pracovníků jsou jasně vymezeny. Vedoucí 

učitelka zapojuje spolupracovnice do řízení mateřské školy, respektuje jejich názor. Vyhodnocuje 

práci všech zaměstnanců, podporuje jejich spolupráci. Mateřská škola spolupracuje se ZŠ, s OÚ i s 

jinými organizacemi v obci. 

3.6 Personální a pedagogické zajištění 

Všechny pedagogické pracovnice mají potřebnou kvalifikaci a pracují na základě jasně vymezených a 

společně vytvořených pravidel, dále se sebevzdělávají. Pedagogové jednají a chovají se tak, aby byli 

vždy na profesní úrovni v souladu se společenskými pravidly. Služby pedagogů jsou organizovány tak, 

aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna optimální péče a bezpečnost dětí. 

Logopedie je zajištěna ve spolupráci se speciálními pedagogy. 

3.7 Spoluúčast rodičů 

Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, respekt a ochota 

spolupracovat. Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje 

prostřednictvím učitelek (každodenně při rozhovoru s rodiči, nebo si sjednají konzultace po domluvě 

s učitelkou), informací na nástěnkách v jednotlivých šatnách a na třídních schůzkách. Učitelky 

informují rodiče dítěte o jeho pokrocích v rozvoji a učení. Domlouvají se o společném postupu při 

jeho výchově a vzdělávání. Pedagogové chrání soukromí rodiny. Jednají s vědomím, že pracují s 

důležitými informacemi, nezasahují do života a soukromí rodiny. 

Dále rodiče spolupracují při akcích mateřské školy jako je například Rozloučení s MŠ na Obecním 

úřadě, Vánoční a Mikulášská besídka. 
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4 Organizace vzdělávání 

Provoz mateřské školy 

Provoz mateřské školy na ulici 6. května je celodenní od pondělí do pátku v době od 6:30 – 16:30 

hod. 

Na ulici Loděnická je stanovený celodenní provoz od 6:30 – 16:00. 

Mateřská škola na ulici 6. května má 3 třídy, které jsou věkové smíšené. 

V budově Centra zdraví se nachází oddělení předškolních dětí, tyto děti přechází na hlavní budovu 6. 

května v dopoledních hodinách a zůstávají zde až do odpoledních hodin. Na ulici Loděnická se nachází 

rovněž děti ve smíšeném oddělení. 

V době prázdnin je provoz omezen nebo přerušen (děti z MŠ Loděnická navštěvují budovu 

6. května 17). 

Rozdělení dětí do jednotlivých tříd 

1. třída – ,,Kuřátka“ – děti 2 – 5 leté, kapacita 24 dětí 

 třídu navštěvují nejmladší děti mateřské školy 

2. třída – ,,Ježečci“ – děti 2 – 5 leté, kapacita 24 dětí 

 třídu navštěvují nejmladší děti mateřské školy 

3. třída – ,,Berušky“ – děti 4 – 7 leté, kapacita 24 dětí 

 třídu navštěvují děti starší 

4. třída v budově Centra zdraví – 5 – 7 leté, kapacita 15 dětí 

 třídu navštěvují předškolní děti 

5. třída v budově na ulici Loděnická  –  2 – 7 leté, kapacita 15 dětí 

 třídu navštěvují děti z nejbližšího okolí mateřské školy 

Přijímání dětí 

Přijímání dětí probíhá formou přihlášek. Termín přijímacího řízení stanovuje ředitelka školy. O jeho 

termínu je veřejnost včas informována. Pro přijetí jsou stanovena určená kritéria. Organizuje se pro 

děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. 

1. Doba podání přihlášky (opakované podání žádosti) 

2. Trvalý pobyt dítěte 

3. Věk dítěte 

4. Individuální situace dítěte 

Děti mladší tří let se přijímají v případě volné kapacity v MŠ 
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Obvyklý denní program obou MŠ 

Nástup dětí do mateřské školy 

Rodiče přivádí dítě do třídy a osobně ho předávají učitelce a to v době od 6:30 do 8:30 poté je 

mateřská škola z důvodu bezpečnosti uzavřena. Děti v tomto časovém úseku již vykonávají spontánní 

hry, činnosti a aktivity podle volby a výběru dítěte a činnosti dle vzdělávací nabídky učitelky. 

Spontánní hry 

Probíhají při příchodu dítěte do mateřské školy až do pobytu venku a navzájem se prolínají s 

didakticky cílenými činnostmi, které jsou ve vyváženém poměru a dbají na individuální potřeby dětí. 

Didakticky cílené činnosti 

Jsou vedeny převážně v dopoledním časovém úseku formou, individuální, skupinové či kolektivní 

práce, která je přímo, nebo nepřímo motivovaná učitelkou a je založena na principu vzdělávací 

nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte 

Pohybová aktivita 

Denně jsou zařazované zdravotně zaměřené cvičení a pohybové hry. Během týdne jsou zařazované 

didakticky cílené pohybové činnosti a hudebně pohybové činnosti. Přirozeného pohybu se dětem 

dostává denně i při spontánní hrách a pobytu venku. 

Pobyt venku 

Probíhá  na základě analýzy vhodného počasí, děti jsou každodenně  a dostatečně dlouho venku. 

Odpočinek, spánek 

Vychází z individuálních potřeb jednotlivých dětí. Po obědě děti odpočívají, poslouchají pohádku, spí. 

Rozcházení dětí 

Děti mladší, které chodí po obědě si rodiče, nebo příbuzní vyzvedávají v době od 12: 00 hod. - 12:30 

hod. a děti starší si vyzvedávají od 12:30 hod. – 12:45 hod. Ostatní děti se rozcházejí dle 

individuálních potřeb rodičů od 15:00 – 16: 30 hod. 
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5 Charakteristika školního vzdělávacího programu 

Motto: „Šťastný život dětí“ 

Formy, metody, záměr vzdělávání, prostředky a plnění 

Projekt naší školy s názvem „Šťastný život dětí“ se dotýká všech oblastí vzdělávání předškolního 

dítěte. Vzdělávací činnost je založena na metodách přímých zážitků, vede děti k individuální práci, 

probouzí v nich aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, hledat samostatně 

cesty a tvořivě myslet. Ve vzdělávání je využíváno dětské zvídavosti, radosti dítěte z učení a 

poznávání nového, přirozeného toku dětských myšlenek a spontánních nápadů. Učební aktivity proto 

probíhají formou hry. Přizpůsobujeme se vývojovým, fyziologickým, kognitivním sociálním a 

emocionálním potřebám dětí a dbáme na to, aby tato vývojová specifika byla při vzdělávání dětí v 

plné míře respektována. Uplatňujeme situační učení, spontánní sociální učení a aktivity spontánní i 

řízené, které jsou vzájemně provázané a vyvážené. Specifickou formou vhodnou pro předškolní 

vzdělávání mateřské škole je didakticky řízená činnost, která je pedagogem přímo, nebo nepřímo 

motivovaná. Předškolní vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků, které nabízejí vzdělávací 

obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. 

Jelikož jsme vesnická mateřská škola, máme bezprostřední možnost seznamovat děti s přírodou a 

přírodními jevy a vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou. Snažíme se o propojení dětí s 

reálným životem (mimořádné situace, oslavy, tradice, výročí. ...), vedeme děti k tomu, aby do svého 

poznávání světa zapojovaly všechny smysly. 

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

je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, 

schopnou zvládat takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, a zároveň i ty, které ho v 

budoucnu nevyhnutelně očekávají. 

Rámcové cíle a jejich naplnění 

1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání: 

 dostatek informačních zdrojů, propojení informací se skutečným životem, práce v 

motivovaném prostředí, převaha kladného hodnocení, 

2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost: 

 atmosféra demokracie a přátelství, dodržování stanovených pravidel, utváření ohleduplného 

a citlivého vztahu k lidem, poznávání a ochrana přírody, pomoc v nouzi, 

3. získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí: 

 vhodná organizace denního režimu, bezpečnost, estetičnost a čistota prostředí, hygienické a 

stravovací návyky, prevence šikany a násilí, relaxace, respektování individuálních zvláštností a 

potřeb, osvojování základních pracovních dovedností, multikulturní výchova, ohleduplnost k 

slabším, pomoc starým a nemocným. 
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6 Vzdělávací obsah 

Obsah slouží jako východisko pro vlastní vzdělávací nabídku. Jedná se o vzájemné a praktické využití 

jednotlivých poznatků, schopností a dovedností. 

Obsah vzdělávání je rozpracován do 4 integrovaných bloků dle ročního období. 

Tyto bloky jsou dále rozpracovány do 10 dílčích témat, které jsou vytvořeny tak, aby přispěly k rozvoji 

a učení dítěte v níže uvedených vzdělávacích oblastech, které se navzájem prolínají a ovlivňují a dále 

pak ve třídních vzdělávacích plánech, které zůstávají otevřeným dokumentem. 

6.1 Vzdělávací oblasti 

Vzdělávací oblast biologická – dítě a jeho tělo 

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, 

podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, 

podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným 

dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům. 

Vzdělávací oblast psychologická – dítě a jeho psychika 

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a 

odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči, jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, 

stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjadřování, stimulovat osvojování 

a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení, oblast 

zahrnuje tři podoblasti – jazyk a řeč, poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, 

myšlenkové operace, sebepojetí, city a vůle. 

Vzdělávací oblast interpersonální – dítě a ten druhý 

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či 

dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu 

těchto vztahů. 

Vzdělávací oblast kulturní – dítě a společnost 

Záměrem vzdělávacího úsilí je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s 

ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci 

dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření 

společenské pohody ve svém sociálním prostředí. 

Vzdělávací oblast kulturní – environmentální - dítě a svět 

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga je 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 – a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj 

dítěte (člověka) k životnímu prostředí. 
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6.2 I. integrovaný blok – Podzim 

Charakteristika bloku 

Našim záměrem v tomto bloku je socializace dítěte v MŠ,  navozování pohody dítěte v MŠ, utváření 

vztahů dítěte v MŠ, typické znaky podzimu, pozorování podzimní přírody, ochrana lidského zdraví. 

Tento blok může přispět k těmto klíčovým kompetencím: 

Dítě ukončující předškolní vzdělávání: 

Kompetence k učení 

 objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a 

symbolů, 

 orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije, 

 má elementární poznatky o přírodě, o její rozmanitosti a proměnách, 

 aktivně si všímá, co se kolem něho děje, 

 pozoruje a všímá si souvislostí a rozšiřuje své elementární poznatky a získané zkušenosti 

uplatňuje, 

 raduje se z toho, co samo zvládlo. 

Kompetence k řešení problémů 

 řeší problémy, na které stačí, 

 všímá si dění i problémů vy svém okolí, 

 nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění, 

 ve svém okolí si všímá dění i problémů, 

 snaží se řešit samostatně jednoduché problémy a situace, 

 postupuje cestou pokusů a omylů. 

Kompetence komunikativní 

 domlouvá se gesty i slovy, 

 průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím, 

 dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity, a nálady různými prostředky 

(výtvarnými, dramatickými a řečovými), 

 má snahu slovně reagovat, 

 rozumí slyšenému a slovně reaguje, 

 průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu. 

Kompetence sociální a personální 

 dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým a pomoc slabším, 

 rozpozná nevhodné chování, vnímá ubližování, agresivitu, 

 napodobuje modely prosociálního chování, které vidí kolem sebe, 

 učí se toleranci k ostatním, 

 umí si vytvořit svůj názor a vyjadřovat jej, 

 za sebe a své chování odpovídá a nese následky, 

 vnímá nespravedlnost. 
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Kompetence činností a občanské 

 zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, 

 svoje činnosti a hry se učí plánovat, 

 spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, 

 odhaduje rizika svých nápadů, 

 chápe, že za svá rozhodnutí odpovídá, 

 učí se hájit svá práva. 

Osnovy bloku 

1. téma – Jdeme do školy 

Seznamujeme děti s prostředím MŠ, se zaměstnanci, vytváříme společná pravidla soužití ve třídě, 

respektujeme režim dne, vytváříme prostředí pohody a bezpečí, osvojujeme si praktické dovednosti 

přiměřené věku dítěte, navazujeme kamarádské vztahy. 

Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy 

- osvojení si praktických 
dovedností přiměřených 
věku 
 

- jednoduché pracovní a 
sebeoblužné činnosti v oblasti 
hygieny, stolování, oblékání, 
úklidu 

- zvládnout sebeoblushu, 
uplatňovat základní kulturně 
hygienické a zdravotně 
preventivní návyky (postarat se o 
sebe - obouvat se, svlékat se, 
umět stolovat apod.) 

- rozvoj pozitivních citů ve 
vztahu k sobě a získávání 
citové samostatnosti 

- spontánní hra, 
- činnosti zajišťující spokojenost a 
radost 
- činnosti vyvolávající veselí a 
pohodu (motivované herní 
aktivity, pohybové hry ...) 

- odloučit se na určitou dobu od 
rodičů a blízkých, být aktivní i bez 
jejich opory 

- posilování prosociálního 
chování ve vztahu 
k ostatním lidem 

- společenské hry, společné 
aktivity nejrůznějšího zaměření 
(pexeso, domino, námětové hry, 
pohybové hry…) 

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

- rozvoj schopnosti žít ve 
společenství ostatních lidí, 
přináležet k tomuto 
společenství a vnímat a 
přijímat základní hodnoty 
v tomto společenství 
uznávané 

- aktivity vhodné pro přirozenou 
adaptaci dítěte v prostředí 
mateřské školy 
- různorodé společné hry a 
skupinové aktivity (společné 
výtvarné díla, námětové hry…) 

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

- seznamování s místem a 
prostředím, ve kterém dítě 
žije, a vytváření pozitivního 
vztahu k němu 

- přirozené pozorování blízkého 
prostředí a života v něm, 
- pozorování okolní přírody, 
kulturních i technických objektů 
(vycházky do okolí mateřské školy, 
prohlídka prostor mateřské školy) 

- orientovat se bezpečně ve 
známém prostředí i životě tohoto 
prostředí (doma, v budově 
mateřské školy a v blízkém okolí) 
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2. téma – Barevný podzim 

Pozorujeme změny, které podzim přináší, seznamujeme s plody podzimu a všímáme si barevné 

přírody, rozvíjíme základy ekologie, vytváříme povědomí o živé přírodě. 

Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy 

- rozvoj pohybových 
schopností  a zdokonalování 
dovedností v oblasti hrubé i 
jemné motoriky 

-lokomoční pohybové činnosti, 
(chůze běh, lezení, plazení 
poskoky) 
-nelokomoční pohybové činnosti 
(změny poloh), 
- hudební a hudebně pohybové 
hry 
- manipulační činnosti a 
jednoduché úkony s předměty 
pomůckami a materiálem (prstové 
barvy, stříhání, práce s modelovací 
hmotou, práce s přírodninami) 
 
 

- zvládnout základní pohybové 
dovednosti a prostorovou 
orientaci v různém prostředí 
(pohybovat se ve skupině dětí, 
házet a chytat míč, zvládat 
překážky, koordinovat lokomoci a 
další polohy a pohyby těla) 
- ovládat koordinaci ruky a oka, 
zvládat jemnou motoriku, 
zacházet s předměty denní 
potřeby a s drobnými 
pomůckami, s nástroji, náčiním a 
materiálem, zacházet s grafickým 
a výtvarným materiálem – 
tužkou, barvami, papírem…) 

- rozvoj komunikativních 
dovedností a kultivovaného 
projevu 

- společné diskuze, rozhovory, 
individuální a skupinová 
konverzace (vyprávění zážitků – co 
jsi dělal o víkendu, kde jsi byl, jak 
se ti tam líbilo, co jsi viděl na 
výstavě ovoce a zeleniny, co tě 
zaujalo) 

- vyjadřovat samostatně a 
smysluplně myšlenky, nápady, 
pocity, mínění a úsudky ve 
vhodně zformulovaných větách, 
vést rozhovor (naslouchat 
druhým, vyčkat, až druhý dokončí 
myšlenku, sledovat ptát se) 

- seznamování s pravidly 
chování ve vztahu 
k druhému 

- běžné verbální i neverbální 
komunikační aktivity dítěte 
s druhým dítětem i s dospělým, 
(co jsi dělal, jak se máš, potřebuješ 
pomoct, potřebuješ poradit, jde ti 
to, můžu si s tebou hrát, práce 
s pohádkou – jak to bylo…) 

- navazovat kontakty s dospělým, 
kterému je svěřeno do péče, 
překonat stud, komunikovat sním 
vhodným způsobem, respektovat 
ho 

- poznávání pravidel 
společenského soužití a 
jejich spoluvytváření v rámci 
přirozeného sociokulturního 
prostředí 

- spoluvytváření přiměřeného 
množství jasných a smysluplných 
pravidel soužití ve třídě (řízené 
rozhovory ve skupině -  jak se 
chováme, co děláme, co můžeme, 
co bychom neměli…) 

- uplatňovat návyky v základních 
formách společenského chování 
ve styku s dospělými i s dětmi 
(zdravit známé děti i dospělé, 
rozloučit se, poprosit, poděkovat, 
požádat o pomoc, vyslechnout 
sdělení, uposlechnout pokyn) 

- vytváření elementárního 
povědomí o širším 
přírodním, kulturním i 
technickém prostředí o 
jejich rozmanitosti, vývoji a 
neustálých proměnách 

- aktivity zaměřené k získávání 
praktické orientace v obci 
(vycházky do ulice, k obci, k poště, 
k lékárně, k obchodu, návštěva 
kulturního domu – výstava ovoce a 
zeleniny, …) 

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

Charakteristika tématu: vedeme děti k ochraně svého zdraví a všímáme si podzimního počasí, 

vedeme děti k samostatnému oblékání, k sebeobsluze. 

Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy 

- ovládání pohybového 
aparátu a tělesných funkcí 

- zdravotně zaměřené činnosti 
(vyrovnávací, protahovací, 
uvolňovací, dechová a relaxační 
cvičení, motivované cvičení, 
cvičení, na hudbu) 

- vědomě napodobit jednoduchý 
pohyb podle vzoru, sladit pohyb 
s rytmem a hudbou, ovládat 
dechové svalstvo, sladit pohyb se 
zpěvem 

- rozvoj řečových schopností 
a jazykových dovedností 
receptivních (vnímání, 
naslouchání, porozumění) i 
produktivních (výslovnosti, 
vytváření pojmů, mluvního 
projevu, vyjadřování) 

- artikulační, řečové, sluchové a 
rytmické hry se slovy, slovní 
hádanky individuální i skupinové 
konverzace, přednes, recitace, 
dramatizace, poslech čtených či 
vyprávěných pohádek a příběhů, 
sledování filmových a divadelních 
pohádek a příběhů, 

- vyjadřovat se smysluplně 
myšlenky, nápady, pocity, mínění 
a úsudky ve vhodně 
zformulovaných větách 
-  naučit se zpaměti krátké texty, 
(reprodukovat říkanky, pohádky, 
písničky, zvládnout jednoduchou 
dramatickou úlohu) 
- sledovat a vyprávět příběh, 
pohádku 

- vytváření prosociálních 
postojů (rozvoj citlivosti, 
tolerance, respektu, 
přizpůsobivosti…) 

- společná setkávání, povídání, 
sílení a aktivní naslouchání 
druhému 
- hry přirozené i modelové situace, 
při nichž se dítě učí přijímat a 
respektovat druhého 
( námětové hry, dělení se o úklid 
hraček, dělení se o pastelky při 
činnosti, přizpůsobit se pravidlům 
společné hry…) 

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

- vytvoření  povědomí o 
mezilidských morálních 
hodnotách 

- aktivity přibližující dítěti pravidla 
vzájemného styku (zdvořilost, 
ohleduplnost, tolerance, 
spolupráce) a mravní hodnoty 
(dobro, zlo, pravda) v jednání lidí 
( např. v komunikativním kruhu, co 
dělat, abychom byli kamarádi, 
konstruktivní činnosti – co musíme 
udělat aby se nám stavba hradu 
povedla…) 

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

- vytvoření povědomí o 
vlastní sounáležitosti se 
světem, s živou a neživou 
přírodou, lidmi společností, 
planetou Zemí 

- smysluplné činnosti přispívající 
k péči o životní prostředí a okolní 
krajinu, pracovní činnosti 
pěstitelské na chovatelské 
činnosti, činnosti zaměřené k péči 
o školní prostředí, školní zahradu a 
blízké okolí (otázky na téma jak se 
starat o třídu, jak se staráme o 
zahradu, co pro to děláme…) 

- pomáhat a pečovat o okolní 
životní prostředí (dbát o pořádek 
a čistotu, starat se o rostliny, 
spoluvytvářet pohodu prostředí, 
neničit své okolí) 
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6.3 II. integrovaný blok – Zima 

Charakteristika bloku 

Našim záměrem v tomto bloku je děti obeznámit s typickými znaky zimy a  zimních sportů, udržování 

lidových tradic a zvyků,  seznámení dětí s pracovními profesemi, vnímání časových vztahů – den, 

týden, měsíc. 

Tento blok může přispět k těmto klíčovým kompetencím: 

Dítě ukončující předškolní vzdělávání: 

Kompetence k učení 

 má elementární poznatky o světě lidí, kultuře a přírodě, 

 všímá si, co se kolem děje, 

 snaží se porozumět věcem, jevům a dějům, které ho obklopují, 

 všímá si souvislostí, experimentuje a užívá přitom jednoduchých pojmů, 

 zkušenosti uplatňuje v praktických situacích, 

 učí se nejen spontánně, ale i vědomě, 

 dovede postupovat dle instrukcí a pokynů, 

 poznává svět kolem sede a jiné kultury. 

Kompetence k řešení problémů 

 řeší problémy, na které stačí, 

 hledá různé možnosti a varianty, 

 má vlastní nápady, 

 při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických 

postupů, 

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

matematické souvislosti, 

 řeší problémy, na které stačí, 

 využívá při řešení problémů dosavadních zkušeností. 

Kompetence komunikativní 

 dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, 

 slovní zásobu používá k dokonalejší komunikaci s okolím, 

 zvládá dovednosti předcházející čtení a psaní, 

 dovede využít komunikativní prostředky (kniha, telefon, …), 

 sděluje prožitky a pocity různými prostředky (řečovými, hudebními, výtvarnými a 

dramatickými), 

 průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu. 
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Kompetence sociální a personální 

 ve skupině se domlouvá a spolupracuje, 

 snaží se respektovat druhé a uzavírat kompromisy, 

 ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, 

 je schopné respektovat druhé, 

 dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim, 

 při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně. 

Kompetence činností a občanské 

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

 a že je může ovlivnit, 

 je otevřené aktuálnímu dění, 

 chápe, že pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky, 

 snaží se chovat podle základních lidských hodnot, 

 má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, 

 k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, 

 váží si práce i úsilí druhých. 

Osnovy bloku 

4. téma – Vánoční čas 

Zaměříme se na vánoční tradice a zvyky, na přípravu oslav Mikuláše a Vánoc v MŠ (aktivní zapojení 

dětí do výzdoby MŠ, výroba přáníček, zpívání koled). Při pobytu venku přiblížíme dětem 

charakteristické znaky zimy, zaměříme se na pozorování ptáků a příležitostné krmení. 

Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy 

- zdokonalování dovedností 
v oblasti hrubé i jemné 
motoriky 

- manipulační činnosti a 
jednoduché úkony s předměty 
pomůckami a materiálem (prstové 
barvy, navlékání korálků, stříhání, 
práce s modelovací hmotou, 
výroba dárků a přáníček) 

- ovládat koordinaci ruky a oka, 
zvládat jemnou motoriku, 
zacházet s předměty denní 
potřeby a s drobnými 
pomůckami, s nástroji, náčiním a 
materiálem, zacházet s grafickým 
a výtvarným materiálem – 
tužkou, barvami, papírem…) 

- rozvoj tvořivosti - konkrétní operace s materiálem 
(třídění, přiřazování, uspořádání, 
odhad, pozorování, lepení 
drobného materiálu na přáníčka, 
utváření ozdob na vánoční 
stromeček…) 

-  záměrně se soustředit na 
činnost a udržet pozornost 
- vyjadřovat svou představivost a 
fantazii v tvořivých činnostech 
- postupovat a učit se podle 
pokynů a instrukcí 

- posilování prosociálního 
chování ve vztahu 
k ostatním lidem 

- společná setkávání, povídání, 
sdílení a aktivní naslouchání 
druhému ( mikulášská nadílka, 
vánoční posezení, vánoční besídka, 
vánoční besídka pro seniory…) 

 - přirozeně a bez zábran 
komunikovat s druhým dítětem, 
navazovat a udržovat dětská 
přátelství 
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- vytvoření základů aktivních 
postojů ke světu, k životu, 
pozitivních vztahů ke kultuře 
a umění, rozvoj dovedností 
umožňující tyto vztahy a 
postoje vyjadřovat a 
projevovat 

- aktivity přibližující dítěti svět 
kultury a umění a umožňující mu 
poznat rozmanitost kultur ( 
komunikativní kruh, rozhovor – 
jaké máme vánoční tradice a 
zvyky, jak slaví Vánoce v jiných 
státech, poslech a  zpěv koled, 
zdobení stromečku …) 

- vnímat umělecké i kulturní 
podněty, pozorně poslouchat, 
sledovat se zájmem literární 
dramatické či hudební 
představení a hodnotit svoje 
zážitky (říci, co bylo zajímavé, co 
je zaujalo) 

- rozvoj schopnosti 
přizpůsobovat se 
podmínkám vnějšího 
prostředí i jeho změnám 

- přirozené i zprostředkované 
poznávání přírodního okolí, 
sledování rozmanitosti a změn 
v přírodě (příroda živá, neživá, 
přírodní jevy a děje, rostliny, 
živočichové, krajina a její ráz, 
podnebí, počasí, ovzduší, roční 
období, při pobytu venku 
přiblížíme dětem charakteristické 
znaky zimy, jak vypadá počasí, jaké 
jsou změny, jak krmíme v zimě 
ptáčky , jak se v zimě oblékáme…) 

- porozumět, že změny jsou 
přirozené a samozřejmé (všechno 
kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a 
proměňuje a že s těmito 
změnami je třeba v životě 
počítat), přizpůsobovat se běžně 
proměnlivým okolnostem doma i 
v mateřské škole 

 

5. téma – Paní zima 

Přiblížíme dětem charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu. Spolu se školáky se 

připravujeme na zápis do první třídy. Zaměříme se na pozorování okolní živé i neživé přírody. 

Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy 

- vytváření zdravých 
životních návyků 

- jednoduché pracovní a 
sebeobslužné činnosti v oblasti 
osobní hygieny, stolování, 
oblékání, úklidu, úpravy prostředí 
- příležitosti a činnosti směřující 
k prevenci úrazů, k prevenci 
nemoci, nezdravých návyků a 
závislostí 

- mít povědomí o významu péče o 
čistotu a zdraví, o významu 
aktivního pohybu a zdravé výživy 
- rozlišovat, co prospívá zdraví a 
co mu škodí, chovat se tak, aby 
v situacích pro dítě běžných a 
jemu známých neohrožovalo 
zdraví, bezpečí a pohodu svou ani 
druhých 

- posilování přirozených 
poznávacích citů (zvídavosti, 
zájmu, radosti z objevování) 

- motivovaná manipulace 
s předměty nebo s materiálem, 
zkoumání jejich vlastností 
( jízda na sněhu, hry se sněhem, 
jaký je sníh jaké má vlastnosti, jak 
vypadá led, práce s pohádkou, 
prohlížení knih) 

-  zaměřovat se na to, co je 
z poznávacího hlediska důležité ( 
odhalovat podstatné znaky, 
vlastnosti předmětů, nacházet 
společné znaky, charakteristické 
rysy předmětů či jevů a vzájemné 
souvislosti mezi nimi) 

- rozvoj interaktivních a 
komunikativních dovedností 
verbálních i neverbálních 

- hry a činnosti , které vedou děti 
k ohleduplnosti k druhému, 
k ochotě rozdělit se sním, půjčit 
hračku, střídat se, pomoci mu, ke 
schopnosti vyřešit vzájemný spor 

- spolupracovat s ostatní 
- vnímat,  co si druhý přeje či 
potřebuje, vycházet mu vstříc 
(chovat se citlivě, ohleduplně 
k slabšímu či postiženému dítěti, 
mít ohled na druhého a soucítit 
sním, nabídnout mu pomoc…) 
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- hry, přirozené i modelové 
situace, při nichž se dítě učí 
přijímat a respektovat druhého 
(spontánní, hry, námětové hry, 
společenské hry, míčové hry, hry 
se sněhem) 

 

- rozvoj společenského i 
estetického vkusu 

- aktivity přibližující dítěti svět 
kultury a umění a umožňují mu 
poznat rozmanitost kultur  
(návštěva kostela, divadlo 
s vánoční tématikou, výtvarné, 
hudební a hudebně pohybové hry, 
instrumentální činnosti, 
dramatické činnosti, divadelní  a 
filmová představení, využívání 
příležitostí seznamující dítě 
s přirozeným způsobem a 
s různými tradicemi a zvyky 
běžnými v jeho kulturním 
prostředí) 

- vnímat umělecké a kulturní 
podněty, pozorně poslouchat, 
sledovat se zájmem literární 
dramatické či hudební 
představení a hodnotit svoje 
zážitky 
- vyjadřovat se prostřednictvím 
hudebních a pohybových 
činností, zvládat základní hudební 
dovednosti vokální i 
instrumentální (zazpívat píseň, 
zacházet s jednoduchým 
hudebním nástrojem, sledovat a 
rozlišovat rytmus) 

- osvojení si poznatků a 
dovedností potřebných 
k vykonávání jednoduchých 
činností v péči o okolí při 
spoluvytváření zdravého a 
bezpečného prostředí a 
k ochraně dítěte před jeho 
nebezpečnými vlivy 

- poučení o možných 
nebezpečných situacích a dítěti 
dostupných způsobech, jak se 
chránit (manipulace s předměty, 
dopravní situace při vycházce, 
bezpečnost při pobytu na sněhu a 
ledu…) 
- kognitivní činnosti (kladení 
otázek a hledání odpovědí, diskuze 
nad problémem – proč se staráme 
o ptáčky, pro dbáme na pořádek, 
proč se staráme o rostliny…) 

- uvědomovat si nebezpečí, se 
kterým se může ve svém okolí 
setkat, a mít povědomí o tom, jak 
se prakticky chránit 
- pomáhat pečovat o okolní 
životní prostředí 
- rozlišovat aktivity, které mohou 
zdraví okolního prostředí 
podporovat a které je mohou 
poškozovat, všímat si nepořádku 
a škod, upozornit na něj 

 

6. Téma – Co děláme celý den 

Seznámíme děti s jednotlivými částmi dne, s názvy dnů v týdnu a starší děti také s názvy jednotlivých 

měsíců, budeme také děti seznamovat s různými pracovními profesemi a připravíme se na 

masopustní oslavu. 

Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy 

- rozvoj fyzické i psychické 
zdatnosti 

- hudební a hudebně pohybové 
hry a činnosti 
- zdravotně zaměřené činnosti 
(vyrovnávací, relaxační, dechová, 
uvolňovací cvičení) 
- lokomoční pohybové činnosti 
(překážková dráha, chůze běh, 
gymnastika…) 

- zachovávat správné držení těla 
- zvládnout základní pohybové 
dovednosti a prostorovou 
orientaci, běžné způsoby pohybu 
v různém prostředí (zvládat 
překážky, chytat a házet míč, 
užívat různé náčiní, pohybovat se 
ve skupině dětí, pohybovat se na 
sněhu, v písku…) 
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- rozvoj řečových schopností 
a jazykových dovedností 
receptivních (vnímání, 
naslouchání, porozumění) i 
produktivních (výslovnosti, 
vytváření pojmů, mluvního 
projevu, vyjadřování) 

- artikulační, řečové, sluchové a 
rytmické hry se slovy, slovní 
hádanky individuální i skupinové 
konverzace, přednes, recitace, 
dramatizace, poslech čtených či 
vyprávěných pohádek a příběhů, 
sledování filmových a divadelních 
pohádek a příběhů, 

- vyjadřovat se smysluplně 
myšlenky, nápady, pocity, mínění 
a úsudky ve vhodně 
zformulovaných větách 
-  naučit se zpaměti krátké texty, 
(reprodukovat říkanky, pohádky, 
písničky, zvládnout jednoduchou 
dramatickou úlohu) 
- sledovat a vyprávět příběh, 
pohádku 

- ochrana osobního 
soukromí a bezpečí ve 
vztazích s druhými dětmi i s 
dospělými 

- hry a situace, kde se dítě učí 
chránit soukromí a bezpečí své i 
druhých 
- četba, vyprávění, dramatzace a 
poslech pohádek a příběhů 
s etickým obsahem a poučením ( 
např. pohádka - ,, O Smolíčkovi“…) 

- chovat se obezřetně při setkání 
s neznámými dětmi, staršími i 
dospělými jedinci v případě 
potřeby požádat druhého o 
pomoc 

- seznamování se světem 
lidí, kultury a umění, 
osvojení si základních 
poznatků o prostředí v němž 
dítě žije 

- hry a praktické činnosti uvádějící 
dítě do světa lidí, jejich 
občanského života a práce 
(využívání praktických ukázek 
z okolí dítěte, tématické hry 
seznamující dítě s různými druhy 
zaměstnání, řemesel a povolání, 
s různými pracovními činnostmi a 
pracovními předměty, praktická 
manipulace s některými 
pomůckami a nástroji, provádění 
jednoduchých pracovních úkonů a 
činností…) 
- hry zaměřené k poznávání a 
rozlišování různých společenských 
rolí a osvojování si rolí, do nichž se 
dítě přirozeně dostává (profesní 
role, dítě, dospělý 
- přípravy a realizace společných 
zábav a slavností (oslavy – 
masopust, karneval) 

- pochopit, že každý má ve 
společenství svou roli, podle 
které je třeba se chovat 
- vnímat kulturní a umělecké 
podněty, pozorně poslouchat, 
sledovat se zájmem literární 
dramatické či hudební 
představení a hodnotit svoje 
zážitky ( co mě na karnevale 
zaujalo, co se mi nelíbilo) 

- osvojení si poznatků a 
dovedností potřebných 
k vykonávání jednoduchých 
činností v péči o okolí při 
spoluvytváření zdravého a 
bezpečného prostředí a 
k ochraně dítěte před jeho 
nebezpečnými vlivy 

- hry a aktivity na téma dopravy, 
cvičení, bezpečného chování 
v dopravních situacích, kterých se 
dítě běžně účastní, praktický 
nácvik bezpečného chování 
v některých dalších situacích, které 
mohou nastat 

- uvědomovat si nebezpečí, se 
kterým se může ve svém okolí 
setkat, a mít povědomí o tom, jak 
se prakticky chránit (vědět, jak se 
nebezpečí vyhnout, kam se 
v případě potřeby obrátit o 
pomoc) 
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6.4 III. integrovaný blok – Jaro 

Charakteristika bloku 

Našim záměrem v tomto bloku je poznávání znaků probouzejícího se jara, lidových tradic a zvyků 

Velikonoc, poznávání domácích, hospodářských a exotických zvířat, seznamování dětí s tříděním 

odpadu. 

Tento blok může přispět k těmto klíčovým kompetencím: 

Dítě ukončující předškolní vzdělávání: 

Kompetence k učení 

 získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení, 

 rozšiřuje své poznatky o neživé a živé přírodě, 

 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, 

 klade otázky a hledá na ně odpovědi. 

Kompetence k řešení problémů 

 pozoruje dění ve svém okolí, 

 postupuje cestou pokusu a omylu, 

 chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, 

 spontánně vymýšlí svá řešení problémů a situací. 

Kompetence komunikativní 

 rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci, 

 domlouvá se slovy, 

 slovně reaguje a vede dialog. 

Kompetence sociální a personální 

 projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost, 

 ve skupině se dokáže prosadit i podřídit, 

 podílí se na společných rozhodnutích, 

 uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky. 

Kompetence činností a občanské 

 chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí, 

 váží si práce a úsilí druhých, 

 má základní dětskou představu o tom, co jsou základní lidské hodnoty. 

Osnovy bloku 

7. téma: Jaro se probouzí 

Uvědomujeme si změny v přírodě spojené s příchodem jara i to, jak lidé mohou narušovat krásu a 

čistotu životního prostředí. Zdůrazníme nutnost třídění odpadů. 

Seznámíme se s velikonočními pranostikami a zvyky. 
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Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy 

- rozvoj a užívání všech 
smyslů 

- smyslové a psychomotorické hry 
- manipulační činnosti a 
jednoduché úkony s předměty, 
pomůckami, nástroji, náčiním, 
materiálem, činnosti seznamující 
děti s věcmi, které je obklopují a 
jejich praktickým používáním 
(kreslení, didaktické hry, hry se 
slovy, tvoření velikonočních 
kraslic, ochutnávání s hádankou …) 

- vnímat a rozlišovat pomocí 
všech smyslů (sluchově rozlišovat 
zvuky a tóny, zrakově rozlišovat 
tvary předmětů a jiné specifické 
znaky, rozlišovat vůně, chutě, 
vnímat hmatem …) 
 Ovládat koordinaci ruky a oka, 
zvládat jemnou motoriku ( 
zacházet s předměty denní 
potřeby, s drobnými pomůckami, 
materiálem…) 

- rozvoj, zpřesňování a 
kultivace smyslového 
vnímání, přechod od 
konkrétně názorného 
myšlení k myšlení slovně – 
logickému 
- posilování přirozených 
poznávacích citů (zvídavosti, 
zájmu, radosti z objevování) 

- smyslové hry, nejrůznější činnosti 
zaměřené na rozvoj cvičení 
postřehu a vnímání, zrakové a 
sluchové paměti, koncentrace 
pozornosti … 

- vědomě využívat všech smyslů, 
záměrně pozorovat, postěhovat, 
všímat si (nového, změněného, 
chybějícího) 

- rozvoj kooperativních 
dovedností 

- kooperativní činnosti ve 
dvojicích, ve skupinkách 

- spolupracovat s ostatními 
- přirozeně a bez zábran 
komunikovat druhým dítětem, 
navazovat a udržovat dětská 
přátelství 
- uplatňovat své individuální 
potřeby, přání a práva s ohledem 
na druhého (obhajovat postoj, 
názor, respektovat jiný postoj či 
názor, přijímat a uzavírat 
kompromisy, řešit konflikt 
dohodou 

- vytvoření základů aktivních 
postojů ke světu, k životu, 
pozitivních vztahů ke kultuře 
a umění, rozvoj dovedností 
umožňující tyto vztahy a 
postoje vyjadřovat a 
projevovat 

- aktivity přibližující dítěti svět 
kultury a umění a umožňující mu 
poznat rozmanitost kultur ( 
komunikativní kruh, rozhovor – 
jaké máme vánoční tradice a 
zvyky, jak slaví Velikonoce , básně 
a písně s tématem Velikonoc 

- vnímat umělecké i kulturní 
podněty, pozorně poslouchat, 
sledovat se zájmem literární 
dramatické či hudební 
představení a hodnotit svoje 
zážitky (říci, co bylo zajímavé, co 
je zaujalo) 

- pochopení, že změny 
způsobené lidskou činností 
mohou prostředí chránit a 
zlepšovat, ale také 
poškozovat a ničit 

- pozorování životních podmínek a 
stavu životního prostředí, 
poznávání ekosystému (louka, 
rybník) 
- kognitivní činnosti (kladení 
otázek, diskuze nad problémem, 
vyprávění, poslech) 

- mít povědomí o významu 
životního prostředí (přírody i 
společnosti) pro člověka, 
uvědomovat si, že způsobem, 
jakým se dítě i ostatní v jeho 
okolí chovají, ovlivňují vlastní 
zdraví i životní prostředí 

 



24 

8. téma: Naši mazlíčci 

Všímáme si zvířat domácích, volně žijících i exotických, rozlišujeme mláďata, pozorujeme hmyz. 

Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy 

- osvojení si dovedností a 
poznatků důležitých 
k podpoře zdraví, bezpečí, 
osobní pohody i pohody 
prostředí 

- příležitosti a činnosti směřující 
k ochraně zdraví, osobního 
bezpečí a vytváření zdravých 
životních návyků 
- činnosti a příležitosti směřující 
k prevenci úrazů (hrozících při 
hrách…) 

- rozlišovat, co prospívá zdraví a 
co mu škodí, chovat se tak, aby 
v situacích pro dítě běžných a 
jemu známých neohrožovalo 
zdraví, bezpečí a pohodu svou ani 
druhých 
- mít povědomí významu péče o 
čistotu zdraví, o významu 
aktivního pohybu a zdravé výživy 

- vytváření pozitivního 
vztahu k činnostem a 
k učení, podpora a rozvoj 
zájmu o učení 
- vytváření zájmu pro práci s 
informacemi 

- činnosti zaměřené k vytváření a 
chápání pojmů a osvojování 
poznatků (vysvětlování, 
objasňování, odpovědi na otázky 
zvířata a mláďata, práce s knihou – 
ukázky v knize, s obrazovým 
materiálem u magnetické tabule…) 

- vnímat, že je zajímavé dozvídat 
se nové věci, využívat zkušeností 
k učení 
- zaměřovat se na to, co je 
z poznávacího hlediska důležité 
(odhalovat podstatné znaky, 
vlastnosti předmětů, nacházet 
společné znaky, podobu, rozdíl, 
charakteristické rysy předmětů či 
jevů a vzájemné souvislosti mezi 
nimi) 

- posilování prosociálního 
chování ve vztahu 
k ostatním lidem 

- aktivity podporující uvědomování 
si vztahů mezi lidmi (kamarádství, 
přátelství, vztahy mezi oběma 
pohlavími, úcta k stáří…) 

- přirozeně a bez zábran 
komunikovat s druhým dítětem, 
navazovat a udržovat dětská 
přátelství 
- spolupracovat s ostatními 
- uvědomovat si svá práva ve 
vztahu k druhému, přiznávat 
stejná práva druhým a 
respektovat je 

- vytvoření  povědomí o 
mezilidských morálních 
hodnotách 

- aktivity přibližující dítěti pravidla 
vzájemného styku (zdvořilost, 
ohleduplnost, tolerance, 
spolupráce) a mravní hodnoty 
(dobro, zlo, pravda) v jednání lidí 
( např. v komunikativním kruhu, co 
dělat, abychom byli kamarádi, 
konstruktivní činnosti – co musíme 
udělat aby se nám stavba hradu 
povedla…) 

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

- rozvoj úcty k životu ve 
všech jeho formách 

- práce s literárními texty, 
s obrazovým materiálem, 
využívání encyklopedií a dalších 
medií 
- kognitivní činnosti 

- všímat si změn v nejbližším okolí 
- porozumět, že změny jsou 
přirozené a samozřejmé 
- vnímat, že svět má svůj řád, že 
je rozmanitý a pozoruhodný, 
nekonečný pestrý a různorodý – 
jak svět přírody, tak i svět lidí 
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6.5 IV. integrovaný blok – Léto 

Charakteristika bloku 

Naším záměrem v tomto bloku je poznávání typických znaků pro léto, pozorování kvetoucí přírody, 

vytváření povědomí o různorodosti a národnosti mezi lidmi, prohlubování znalostí o planetě Zemi. 

Tento blok může přispět k těmto klíčovým kompetencím: 

Dítě ukončující předškolní vzdělávání: 

Kompetence k učení 

 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, 

 učí se vědomě a vyvíjí úsilí, 

 učí se hodnotit své pokroky a oceňuje výkony druhých, 

 má poznatky o světě lidí a přírodě. 

Kompetence k řešení problémů 

 zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, 

 nebojí se chybovat, 

 problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti. 

Kompetence komunikativní 

 používá aktivně slovní zásobu, 

 ovládá řeč, 

 ovládá dovednosti vedoucí ke čtení a psaní, 

 ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky než je český jazyk. 

Kompetence sociální a personální 

 při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, 

 dodržuje pravidla společenského chování, 

 umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej, 

 při setkání s neznámými lidmi se chová obezřetně. 

Kompetence činností a občanské 

 k povinnostem přistupuje odpovědně, 

 chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, 

 svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat, 

 chápe potřebu zachovávat pravidla společného soužití mezi vrstevníky. 

Osnovy bloku 

9. téma: Když všechno kvete 

S využitím svátku matek prohlubujeme citové vztahy ke členům rodiny, k sobě navzájem. Všimneme 

si kvetoucí přírody, její krásy. 
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Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy 

- uvědomování si vlastního 
těla 

- činnosti zaměřené k poznávání 
lidského těla a jeho částí 
(skupinové činnosti, řízený 
rozhovor u magnetické tabule, 
v kruhu …) 

- pojmenovat části těla, některé 
orgány (včetně pohlavních), znít 
jejich funkce, mít povědomí o 
těle a jeho vývoji, ( o narození, 
růstu těla a jeho proměnách), 
znát základní pojmy užívané ve 
spojení se zdravím, s pohybem a 
sportem 

- rozvoj řečových schopností 
a jazykových dovedností 
receptivních (vnímání, 
naslouchání, porozumění) i 
produktivních (výslovnosti, 
vytváření pojmů, mluvního 
projevu, vyjadřování) 

- artikulační, řečové, sluchové a 
rytmické hry se slovy, slovní 
hádanky individuální i skupinové 
konverzace, přednes, recitace, 
dramatizace, poslech čtených či 
vyprávěných pohádek a příběhů, 
sledování filmových a divadelních 
pohádek a příběhů ( příprava na 
besídku) 

- vyjadřovat se smysluplně 
myšlenky, nápady, pocity, mínění 
a úsudky ve vhodně 
zformulovaných větách 
-  naučit se zpaměti krátké texty, 
(reprodukovat říkanky, pohádky, 
písničky, zvládnout jednoduchou 
dramatickou úlohu) 
- sledovat a vyprávět příběh, 
pohádku 

- posilování prosociálního 
chování ve vztahu k druhým 
( k rodině) 

- činnosti zaměřené na poznávání 
sociálního prostředí, v němž dítě 
žije – rodina (funkce rodiny, 
členové rodiny a vztahy mezi nimi, 
život v rodině, rodina ve světe 
zvířat) 

- spolupracovat s ostatními 
- dodržovat dohodnutá pravidla 
vzájemného soužití a chování 
doma 
- znát funkci rodiny, členy rodiny 

- rozvoj společenského i 
estetického vkusu 

- aktivity přibližující dítěti svět 
kultury a umění a umožňují mu 
poznat rozmanitost kultur  
(výtvarné – dáreček pro maminku, 
hudební a hudebně pohybové hry, 
instrumentální činnosti, 
dramatické činnosti, divadelní  a 
filmová představení, využívání 
příležitostí seznamující dítě 
s přirozeným způsobem a 
s různými tradicemi a zvyky 
běžnými v jeho kulturním 
prostředí) 

- vyjadřovat se prostřednictvím 
hudebních a pohybových 
činností, zvládat základní hudební 
dovednosti vokální i 
instrumentální (zazpívat píseň, 
zacházet s jednoduchým 
hudebním nástrojem, sledovat a 
rozlišovat rytmus) 

- vytváření elementárního 
povědomí o širším 
přírodním, kulturním i 
technickém prostředí o 
jejich rozmanitosti, vývoji a 
neustálých proměnách 

- přirozené i zprostředkované 
poznávání přírodního okolí, 
sledování rozmanitostí a změn 
v přírodě (příroda živá i neživá, 
přírodní jevy a děje, rostliny, 
živočichové, krajina a její ráz, 
podnebí, počasí, ovzduší, roční 
období) 

- všímat si změn v nejbližším okolí 
- porozumět, že změny jsou 
samozřejmé a přirozené, 
přizpůsobovat se běžně 
proměnlivým okolnostem doma i 
v mateřské škole 
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10. téma: Hurá léto 

Svátek dětí oslavíme soutěžemi a rejem masek. Povíme si o planetě Zemi, na které i kromě nás žijí i 

jiné národnosti. Pojedeme na výlet a rozloučíme se s předškoláky. 

Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy 

- osvojení si dovedností a 
poznatků důležitých 
k podpoře zdraví, bezpečí, 
osobní pohody i pohody 
prostředí 

- příležitosti a činnosti směřující 
k ochraně zdraví, osobního 
bezpečí a vytváření zdravých 
životních návyků 
- činnosti relaxační a odpočinkové, 
zajišťující zdravou atmosféru a 
pohodu prostředí 
( hry na hřišti, kreslení křídami na 
chodníku, pohybové hry, výlet) 

- rozlišovat, co prospívá zdraví a 
co mu škodí, chovat se tak, aby 
v situacích pro dítě běžných a 
jemu známých neohrožovalo 
zdraví, bezpečí a pohodu svou ani 
druhých 
- mít povědomí o některých 
způsobech ochrany osobního 
zdraví a bezpečí a o tom, kde 
v případě potřeby hledat pomoc ( 
kam se obrátit, koho přivolat, 
jakým způsobem …) 

- posilování přirozených 
poznávacích citů (zvídavosti, 
zájmu, radosti z objevování) 

- činnosti zaměřené k vytváření 
(chápání) pojmů a osvojování 
poznatků ( vysvětlování – kde se 
vzala planeta země, jak vznikla, 
jaké máme planety, objasňování, 
odpovědi na otázky, práce 
s knihou – hledání planet, 
barevnost planet, s obrazovým 
materiálem) 

- vnímat, že je zajímavé dozvídat 
se nové věci, využívat zkušenosti 
k učení 

- ochrana osobního 
soukromí a bezpečí ve 
vztazích s druhými dětmi i 
dospělými 
- posilování prosociálního 
chování ve vztahu 
k ostatním lidem 

- četba, vyprávění a poslech 
pohádek a příběhů s etickým 
obsahem a poučením 
- hry a situace, kde se dítě učí 
chránit soukromí a bezpečí své i 
druhých 
- aktivity podporující uvědomování 
si vztahů mezi lidmi 

- chovat se obezřetně při setkání 
s neznámými dětmi, staršími i 
dospělými jedinci, v případě 
potřeby požádat druhého o 
pomoc ( pro sebe i pro jiné dítě) 
 - chápat, že všichni lidí (děti) mají 
stejnou hodnotu, přestože je 
každý jiný (jinak vypadá, jinak se 
chová, něco jiného umí či 
neumí…), že osobní, resp. 
Osobnostní odlišnosti jsou 
přirozené 

- vytvoření  povědomí o 
mezilidských morálních 
hodnotách 

- aktivity přibližující dítěti pravidla 
vzájemného styku (zdvořilost, 
ohleduplnost, tolerance, 
spolupráce) a mravní hodnoty 
(dobro, zlo, pravda) v jednání lidí 
( např. v komunikativním kruhu, co 
dělat, abychom byli kamarádi, 
konstruktivní činnosti – co musíme 
udělat aby se nám stavba hradu 
povedla…) 

- chovat se zdvořile, přistupovat 
k druhým lidem, k dospělým i 
k dětem, bez předsudků, s úctou 
k jejich osobě, vážit si jejich práce 
i úsilí 
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- rozvoj úcty k životu ve 
všech jeho formách 

- práce s literárními texty, 
s obrazovým materiálem, 
využívání encyklopedií a dalších 
medií 
- kognitivní činnosti 

- všímat si změn v nejbližším okolí 
- porozumět, že změny jsou 
přirozené a samozřejmé 
- vnímat, že svět má svůj řád, že 
je rozmanitý a pozoruhodný, 
nekonečný pestrý a různorodý – 
jak svět přírody, tak i svět lidí 
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7 Vzdělávání dětí od dvou do tří let 

V naší MŠ najdete i děti dvouleté. Těmto dětem se snažíme být jistotou a oporou v běžném dění i v 

budování vztahů s vrstevníky, jelikož návštěva dítěte v MŠ bývá obvykle první sociální zkušenost, 

dbáme na projevy silnější vazby na dospělou osobu. Uvědomujeme si specifika související s úrovní 

motoriky, jazykového a psychického vývoje dítěte, bereme ohled na jejich tempo a rozvoj 

prosociálních vztahů mezi vrstevníky, objevování, poznání a experimentování. Plánování a realizace 

činnosti je přizpůsobena možnostem a schopnostem dětí, dle toho jsou voleny metody a formy  

práce. Většinou se jedná o nápodoby, situační učení, opakování činností formou pravidelných rituálů. 

V pohybové aktivitě volíme cviky, které nevyžadují příliš velkou obratnost. Přizpůsobujeme činností 

na kratší dobu z hlediska pozornosti dětí, organizaci a střídání nabídky činností, trénování návyků a 

praktických činností. Největší prostor je ponechán volné hře a pohybovým aktivitám. Dětem 

umožňujeme více možností pro odpočinek po fyzické i psychické stránce. 

7.1 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Snažíme se zajistit stálý pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, 

přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče a srozumitelná pravidla.  

Věcné podmínky 

Pro tyto děti máme vhodné hračky a pomůcky, které jsou uloženy, tak aby si je mohly sami vzít. Je 

zde použito více zavřených a dostatečně zabezpečených skříněk k ukládání hraček a pomůcek. 

Prostředí je upraveno tak, aby zajistilo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, umožňovalo 

variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění potřeby průběžného odpočinku. 

MŠ je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte. Šatna je vybavena dostatečně 

velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a hygienické potřeby. 

Životospráva  

Dítě má nárok na stravování formou přesnídávky, oběda a svačiny a to v souvislosti s délkou pobytu v 

MŠ. 

Psychosociální podmínky 

Dbáme na stálý pravidelný denní režim, který respektuje individuální potřeby dětí, dostatek emoční 

podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče, 

srozumitelná pravidla, dostatek odpočinku. Dítěti je umožněno používání specifických pomůcek pro 

zajištění pocitu bezpečí a jistoty. 

Organizační 

Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně podle potřeb  a volby dětí, 

uplatňujeme laskavý a pozitivní přístup. Zajišťujeme takový režim dne, který respektuje individuální 

potřeby dětí. 

Spoluúčast rodičů 

V mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a 

spolupráci s rodinou. 
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8 Evaluační systém 

Autoevaluace je průběžné vyhodnocování činnosti, situací a podmínek vzdělávání, je prostředkem k 

hledání optimálních cest vzdělávání jednotlivých dětí. Evaluace probíhá na úrovni tříd a na úrovni 

školy, provádí ji pedagogové. Výsledky vzdělávání jednotlivých dětí jsou zaznamenávány průběžně na 

záznamové listy. 

Techniky evaluace: rozhovory, diskuse, porady, pozorování, hospitace, záznamy z pozorování, analýza 

třídní a školní dokumentace, didaktické listy, výrobky dětí. 

Systém hodnocení 

Předmět evaluace Techniky evaluace Období evaluace Zodpovídá 

Školní vzdělávací 
program 

analýza, pozorování 1× za dva roky, na ped. 
radách 

vedoucí učitelka 

Třídní vzdělávací 
program 

rozhovory diskuze, 
analýza tematické části 

denně (ústní 
hodnocení) týdně, 
měsíčně, pololetně a 
závěrečně (písemné 
hodnocení) 

učitelky 

Podmínky vzdělávání pozorování, schůzky pololetně, ročně učitelky, rodiče 

Pedagogové hospitace, rozhovory průběžně vedoucí učitelka, 
učitelky 

Děti sebehodnocení, 
hodnocení učitelky, 
záznamy 

denně, třikrát ročně učitelky 

Výsledky vzdělávání hospitace, porady průběžně vedoucí učitelka, 
učitelky 

 


