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1.  Základní údaje o mateřské škole a jejím 
vzdělávacím programu 

 
 

    1.1. Identifikační údaje o škole a jejím vzdělávacím programu 
 
           Mateřská škola Vyhlídka sídlí v Ústí nad Labem, ulice Rozcestí 786/2 a jejím 
zřizovatelem je Statutární město Ústí nad Labem, Velká hradební 8, 400 01. 
 
IČO – 70225931 
IZO - – 600 085 171 
Telefon - +420 47 550 71 22, mobil 736 633 306 
Bankovní spojení – 168 438 268 
Email – skolka@msvyhlidka.cz  Web:  www.msvyhlidka.cz 

ID – datová schránka – 4xeyd5s 
Součástí školy - školní jídelna mateřské školy 
Právní norma – příspěvková organizace 
Ředitel – Bc. Eva Duffková 
Zpracovatelé programu –  Bc. Eva Duffková a kolektiv 

 
1. 2. Cíle 
 

Cílem je zpracovat takový školní vzdělávací program, který přímo navazuje na Rámcový 
vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV 2004) a obsahuje veškeré náležitosti 
vycházející z manuálu k přípravě ŠVP. 
Tento ŠVP je vázán na konkrétní podmínky naší mateřské školy, jeho tvorbě předcházelo 
dotazníkové šetření a pečlivá analýza, kterou jsme provedli metodou SWOT. Zde jsme si 
uvědomili pozitiva i negativa školy, a zároveň i její pozici v okolním prostředí – příležitosti, 
kterých lze využít a případné hrozby, kterých je možno se vyvarovat nebo díky jejich znalosti 
zmírnit dopad na školu. Na tvorbě se podíleli všichni pedagogičtí,  i provozní pracovníci při 
rozhovorech přispěli vlastními podněty. 
ŠVP PV, který jsme vytvořili je otevřeným pracovním dokumentem, který se bude aktuálně 
přizpůsobovat měnícím se podmínkám. Program bude projednán a schválen na pedagogické 
radě v srpnu 2017 a tím se stane povinným dokumentem pro pedagogy i pro další 
pracovníky školy. 
Veškeré další cíle, prostředky a podmínky, které zabezpečují pozitivní působení na školní dítě, 
formuluje RVP PV. 
 
Tento ŠVP PV je zavazující pro všechny pedagogické pracovníky s tím, že nemusí 
přesně dodržovat časovou organizaci.  Učitelky budou při výchovně vzdělávací 
práci s dětmi maximálně využívat situační učení a zároveň vycházet ze zájmů a 
potřeb dětí. Na tomto principu pak budou i sestavovat plánování na úrovni TVP. 
 
Tvorba Školního vzdělávacího programu „ Ve zdravém těle zdravý duch“ 
(dále jen ŠVP), vychází: 

 ze současných podmínek transformace školství, je deklarována v Národním 
programu rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha), 

 z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (VÚP, Praha 2004) 
 ze Školního vzdělávacího programu z minulého období  

mailto:skolka@msvyhlidka.cz
http://www.msvyhlidka.cz/
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 z požadavků současných moderních trendů vzdělávání ve spojitosti s platnou 
legislativou, 

 z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na roky 2015 
– 2020 

 z aktuální situace školy, složení pedagogů, věkového složení dětí 
 a z dalších dokumentů, uvedených v použité literatuře 

 
ŠVP PV respektuje rovný přístup ke vzdělávání  

 identifikujeme a evidujeme děti se speciálními vzdělávacími potřebami, 
cizince a děti nadané 

  ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními poskytujeme informace a 
poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se vzdělávání 

 při realizaci vzdělávání zohledňujeme individuální vzdělávací potřeby všech dětí 
 
 
Při realizaci a naplňování cílů ŠVP PV se zaměříme především na tyto 
okruhy činností: 
 

 Hra – jako základní prostředek v získávání vědomostí a dovedností  
 Socioemoční podporu a individualizaci v MŠ 
 Polytechnické a environmentální vzdělávání 
 Vzdělávání dětí dvouletých 
 Vytváření zdravých životních návyků a na prevenci sociálně patologických jevů 
 Vztahy mezi zaměstnanci, pedagogem a rodičem 
 Na výuku AJ u dětí rok před nástupem do ZŠ 
 Na gramotnosti –předčtenářskou, předmatematickou, finanční, sociální, 

přírodovědnou, na logopedickou prevenci, školní zralost, nadané děti, na 
efektivní metody a formy vzdělávání při naplňování klíčových kompetencí 
 

Všechny zmíněné okruhy činností jsou vzájemně provázené a prolínají se napříč 
všemi vzdělávacími oblastmi a integrovanými bloky. 
 
 

     1.3.  Obecná charakteristika školy 
 
          Mateřská škola Vyhlídka stojí uprostřed sídliště Pod Vyhlídkou, které je postaveno 
v letech 1984 – 6. Toto sídliště je vyvýšeno nad městem, můžeme vidět řeku Labe a 
monumentální Mariánský most. Na druhé straně řeky jsou zelené plochy zalesněného 
Svádova. Na sídliště je spojení trolejbusy č. 56 a 58. Škola je panelová, má dva pavilony 
spojené nižším hospodářským objektem. 
 
Budovu obklopuje prostorná zahrada, lemovaná vzrostlými stromy a keři, které poskytují stín. 
Děti mají k dispozici pískoviště, altán, gumové hřiště, několik pružinových houpaček, 
klouzačku, kolotoč, kladinu, pohyblivý můstek, průlezku na gumovém hřišti, dopravní 
chodník, tabule na kreslení křídami, stěnu ve svahu. Dále koloběžky, odrážedla, kola, 
vybavení na míčové hry. Na zahradě jsou nerezová pítka, která zajišťují pitný režim. Zahrada 
je vybavena pro pobyt dětí k všestrannému využití, spontánnímu pohybu dětí. 
Je zde i malá zahrádka, kde si děti zkouší pěstitelské dovednosti. 
 
     Naše mateřská škola je patrová a má čtyři třídy, které nesou jména zvířátek Berušky, 
Kočičky, Žabičky a Čápata. 
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Jedna třída je zřízena pro děti, které jsou rok před nástupem do základní školy, plní zde 
povinnou předškolní docházku. 
Jedna třída je pro nejmladší děti i dvouleté, zde je program přizpůsoben věku. S dětmi 
třídním učitelkám pomáhá chůva. Zde se snažíme nenaplňovat stav do povolené výjimky 28 
dětí, aby byla zajištěna potřebná péče a bezpečnost. 
Jedna třída je věkově smíšená, věk mezi 3,5 – 5 lety a poslední třída je specifická tím, že 
jsou zde zařazovány děti, které mají přiznaná podpůrná opatření různých stupňů. Ve třídě 
pracuje speciální pedagog a asistent pedagoga. 
Rozdělení dětí do tříd je výhradně v kompetenci ředitelky, s přihlédnutím k aktuální situaci, k 
momentálnímu věkovému složení dětí, k umístění sourozenců aj. 
 
 Prostory školy patří k největším ve srovnání s ostatními MŠ ve městě. Prostředí školy 
podtrhují výtvarná díla dětí i pedagogů, fotografie z akcí školy. 
 

Mateřská škola Vyhlídka byla otevřena v listopadu 1987. Má kapacitu 120 míst.  
Od roku 1987 do roku 1992 byla ředitelkou paní Dagmar Svobodová, poté do února 2005 
paní Marie Marcínová, nyní Bc. Eva Duffková. 
 

Ve škole je zaměstnáno 8 pedagogů, 2 asistenti pedagoga, chůva a 5 provozních 
zaměstnanců. 

 

 

2. Anotace programu 
 

Motto:  „POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM“ 
 

 
 

    2. 1. Hlavní myšlenky, ze kterých program vychází, cíle a záměry 

 
      Školní vzdělávací program Mateřské školy Vyhlídka vychází z individuálních potřeb dětí, 
které do zdejší školy docházejí.  
 
Základní cíle, úkoly a záměry 

 doplňovat rodinnou výchovu 

 

 zajistit dítěti prostředí s dostatkem podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení 

 

 smysluplně obohacovat denní program dítěte 

 

 usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu 
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2.2. Koncepce předškolního vzdělávání  

Školní program koresponduje se Zákonem o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (Školským zákonem). Předškolní vzdělávání se stává legitimní 
součástí systému vzdělávání. Představuje počáteční stupeň veřejného vzdělávání 
organizovaného a řízeného požadavky a pokyny MŠMT. Závazně vychází z RVP pro 
předškolní vzdělávání. 

Koncepce je založena na týchž zásadách, jako ostatní obory a úrovně vzdělávání, řídí se 
s nimi společnými cíli 

Orientuje se k tomu, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a 
získávalo tak předpoklady pro své celoživotní vzdělávání, umožňující mu se snáze a 
spolehlivěji uplatnit ve společnosti  

        2.3. Riziko z minulého období  

V období 2014 – 2017 byly počty dětí nižší, nižší porodnost, méně obyvatel v našem obvodu. 
Probíhalo i snižování stavů pedagogů, podle aktuální situace. Děti, které k nám dříve 
dojížděly z jiných lokalit, se umístily v místě bydliště, protože i tam nebyly školky naplněny. 

      2.4. Aktuální situace 

Při plánování na období 2017 – 20 je stav stabilnější. Normativy na pedagogy 

 v rozpočtu na rok 2017 jsou dostačující na 8 pedagogů. 

V rámci inkluze budou ve dvou třídách asistenti pedagoga k dětem s přiznaným 4. stupněm 
podpůrných opatření. 

Ve třídě u dvouletých dětí bude pomáhat chůva. 

Tím by měl být ve třídách lépe zajištěn dohled nad bezpečností dětí a poskytnuta větší cílená 
péče. 

      3. Podmínky vzdělávání 
 
3.1. Materiální podmínky  
 
Cíl 
Cílem je zabezpečit plynulý chod školy. Zajistit, aby se dětem dostávalo přiměřené, ale 
hlavně podnětné množství materiálů a pomůcek. Dále, aby bylo prostředí bezpečné. 

 
  škola je vybavena moderním nábytkem dle hygienických norem a v souladu s RVP PV 
  pomůcky a hračky jsou dětem na dosah a jsou také v dostatečné a pestré nabídce 
  prostory třídy i herny jsou variabilní a uzpůsobují se aktuálním potřebám a činnostem 
  dostatečné prostory mají i zaměstnanci pro svoje osobní využití 
  ve škole jsou metodické kabinety, dílna, kabinet magic box, knihovna i sborovna, 

dále i jídelna pro zaměstnance 

  zahrada je prostorná, bezpečná a zařízená pro pobyt dětí, jsou zde 2 umývárny s 
hygienickým zázemím, na zahradě jsou 2 nerezová pítka  

  kuchyně i 4 výdejny jsou zařízeny dle hygienických norem a předpisů EU 
Závěry z inspekce leden 2016 – materiální podmínky jsou na výborné úrovni 
 
Jakým způsobem podmínky zajistit? 
 

 ve spolupráci se zřizovatel nakupujeme nákladnější vybavení 
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 sledujeme na trhu nové metodické pomůcky vhodné pro předškoláky, účastníme se 
ukázek firem, které si tímto zabývají, konzultujeme vhodnost pomůcek s kolegyněmi 

 již několik let tvoříme ve třídách hrací koutky dle zájmu dětí či dle potřeb, které 
vycházejí z činností a her 

 vedení školy se snaží monitorovat materiální potřeby, které vznikají na jednotlivých 
úsecích školy, a dle možných finančních prostředků potřeby uspokojuje 

 za poslední 3 roky jsme nejvíce investovali do venkovních prostor školy – výměna 
zábradlí, nájezdy na kočárky, ploty a příjezdová cesta, nové brány a branky, výměna 
koberce v jedné třídě na náklady školy, došlo k likvidaci starých keřů a k výsadbě 
nových – plánované akce byly splněny 

 v celé budově jsou již nová plastová okna a dveře  
 příležitostně žádáme a granty, vypracováváme projekty   

 
Plánujeme 

 pokračovat ve výměně plotů 
 nové skříně do metodického kabinetu 
 vybavení zahrady pro děti dvouleté 
 zateplení budovy ve spolupráci se zřizovatelem 
 oprava zbývajících laviček na zahradě 

 výměna koberce v další třídě 
 vybavení pomůckami pro dvouleté děti 

 
 

3. 2. Životospráva dětí 
 

Cíl 
Cíl vystihuje název našeho programu Ve zdravém těle zdravý duch…konkrétněji zdravý 
životní styl, zdravá výživa, dostatek pohybu na zdravém vzduchu 
 

 děti se stravují podle zásad zdravé výživy 
 do jídelníčku je zařazována racionální výživa – jsme zapojeni v Projektu CEPÍK 
 kontrola skladby jídelníčku KHeSem dopadla výborně 
 jejich jídelníček je sestavován tak, aby zahrnoval všechny druhy potravin, které se 

pravidelně střídají, je plněn spotřební koš 

 při přípravě stravy je dodržována správná technologie. Po celý den je dětem k 
dispozici pitný režim, výběr ze dvou pití. Je vytvořen pitný režim na zahradě – 
nerezová pítka. 

 jsou respektovány individuální rozdíly v potřebě přijímání potravy, do jídla děti 
nenutíme, situaci konzultujme s rodiči 

 ve třídě s dvouletými dětmi se děti dokrmují a učí se poznávat nové potraviny a 
úpravy, které z domova neznají 

 v době chřipek je zvýšen přísun vitamínu C v podobě čerstvého ovoce, citrusových 
plodů do pití 

 ovoce či zelenina je v nabídce celý den 
 mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány předepsané intervaly 
 pravidelný denní rytmus a řád je flexibilní, aby umožňoval reagovat na potřeby a 

aktuální situace. 

 děti mají dostatek volného pohybu ve škole i na zahradě. Je respektována   
individuální potřeba spánku, nespavým dětem je nabízena náhradní činnost 

 pobyt venku je přizpůsobován klimatickým podmínkám, ale zpravidla je to 2 hodiny 
denně, od jara do podzimu plus odpolední pobyt na zahradě v jaro, léto, podzim 
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 děti navštěvují solnou jeskyni a chodí do tělocvičny ZŠ, otužují se vodou na zahradě  
 pedagogové poskytují přirozený vzor 

 ve všech prostorách školy je zajištěn každodenní úklid 
 

Jakým způsobem podmínky zajistit? 

 
 stravování zajišťují kuchařky, které se vzdělávají v nových trendech stravování dětí 
 úzce spolupracují s ekonomkou a ředitelkou 
 ankety rodičům s cílem zjistit názory na stravování jejich dětí 
 vysoká empatie v otázkách individuality dětí při stravování i při potřebě spánku 
 správný příklad personálu při stolování 
 zdravá výživa je součástí vzdělávacího programu + Cepík 
 otužování dětí během celého roku – správné větrání, přiměřené oblékání 

 
Cíle pro další období: 

 pokračovat ve spolupráci s Cepíkem 
 využívat nových trendů ve stravování 
 připravovat dětem stravu tak, aby byla estetická a lákala je k ochutnání 
 monitorovat stravování dětí mladších 3 let 
 zkvalitnit úklid ve třídách a přilehlých prostorách 
 

3. 3. Psychosociální podmínky  
 

Cíl 
Respektování dětské individuality, respektování navzájem, poznání třídní komunity. 
Důležitým prvkem v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi 
navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a 
zákonnými zástupci dětí. 
 

 Věnovat zvýšenou pozornost respektování individuálních potřeb dětí všemi 
zaměstnanci v mateřské školy 

 děti mají stejná práva, povinnosti a možnosti, nikdo není zvýhodňován 
 základním úkolem je vytvoření takového prostředí, aby se děti cítily šťastně, 

bezpečně, jistě a spokojeně, svobodně.  

 převažuje pozitivní hodnocení, pochvala vnější i vnitřní 
 účastníme se společně na radosti jednotlivce např. narozeniny, svátky – rituály, 

oslavy 

 jsou vytvořena třídní pravidla 
 děti, které nastupují během roku mají možnost pozvolné adaptace 
 velkou výhodou naší školy je dostatečný prostor pro hru, volný pohyb a jiné aktivity, 

vně školy i na zahradě 
 další konkrétnější podmínky jsou vypracovány na jednotlivých třídách podle jejich 

určitých rysů a pravidel. Aktuálně podle složení dětí na daný školní rok 
 přizpůsobit podmínky snižujícímu se věkovému průměru dětí 
 ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství 

nebo násilí 
Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací 
působení na děti již předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního 
vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně věku a schopnostem 
vedeny pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové 
závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického 
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hráčství (gamblérství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim 
vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. 
 
Jakým způsobem podmínky zajistit? 
 

 dodržování vytvořených pravidel třídy a to nejen dětmi, ale všemi zaměstnanci 
 snažit se, aby rodiče znali a pochopili, popř. využívali našich pravidel 
 pro děti mladší tří let využívat přiměřených metod, pomůcek 
 zajistíme, aby činnosti byly vyvážené ( řízené x volné) 
 děti mají samostatný podíl na organizace činností 
 cíleným pozorováním vývoje dětí dosáhnout správných individ. přístupů 
 studovat sociální klima ve skupině 
 využívat komunitních kruhů pro řešení problému 
 být příkladem svým chováním dětem 
 vyvážené působení učitelek 

 spolupracovat s rodiči 
 nabízet poradenskou činnost v případě potřeby 
 být pozorní i k sebemenším projevům šikany 

 
Co plánujeme: 

 u dvouletých dětí zavedení jednoduchých pravidel třídy 
 na ostatních třídách dodržovat daná pravidla s piktogramy 
 zabezpečit pocit pohody v jednotlivých třídách novou výzdobou 

 

3.4. Personální a pedagogické zajištění 
 
Cíl 
Udržet kolektiv zaměstnanců  s odbornou kvalifikací. Vzbudit v nich potřebu, a poskytnou 
jim, dalšího vzdělávání a seberealizace. Své vědomosti teoretické i praktické, aby uplatnili 
v naší škole. Cílem je, aby byli zaměstnanci školy zdravě sebevědomí jedinci, s vyvinutou 
empatií, trpělivostí a vytrvalostí při práci s předškolními dětmi. Dále je podstatná ochota 
týmové práce. 
Pedagogický kolektiv školy je sestaven z osmi učitelek, včetně ředitelky, přičemž jedna má 
bakalářské vzdělání speciálně pedagogického směru, jedna je diplomovaný specialista 
v předškolním vzdělávání, ostatní střední pedagogické vzdělání pedagogického směru pro 
předškolní vzdělávání. Ekonomka je středoškolsky vzdělaná v oboru.  
Překrývání učitelek 2,5 hodiny denně je cílem pro další období. 
Překrývání neplníme pouze ve třídě, kde je ředitelka. Podmínky pro vzdělávání v této třídě 
jsou zajištěny dobře tím, že je zde na celý úvazek asistent pedagoga, který s procesem pod 
vedením  třídních učitelek pomáhá. Ve třídě jsou sice děti se speciálními potřebami, ale počet 
dětí je snížený. V době tvorby švp nebyly ani dostatečné finance na překrývání od KÚ. 
Překrývání zde plníme částečně, tak jak je vzhledem k přímé práci ředitelky možné. 
 
Závazné normy pro zaměstnance  

 Zákoník práce 
 Školský zákon 
 Vyhlášky vztahující se k předškolnímu vzdělávání 
 Organizační a školní řád školy 

 Ostatní vnitřní normy školy 
 Pokyny zřizovatele a KÚ 
 ŠVP PV a Střednědobý strategický plán školy 
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     Organizační struktura 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3.5. Řízení školy 
 
Mateřskou školu řídí ředitelka školy, která je do funkce jmenována zřizovatelem na základě 
konkursního řízení jmenovacím dekretem ze dne 10. 2. 2005, nyní na dobu určitou do 30. 6. 
2018. 
 
Ředitelku v její nepřítomnosti zastupuje ve věcech pedagogických, organizačních pověřená 
učitelka – zástupkyně. Ředitelka řídí, plánuje, vydává, tvoří, organizuje a je zodpovědná za 
celý chod školy. Spolupracuje se zřizovatelem, KÚ a dalšími zainteresovanými úřady. 

ŘÍZENÍ 

personální ekonomické koncepční 
Profesionální přístup 

Otevřené jednání 
Pravdivost informací 

Mlčenlivost 
Řešení problémů 

Týmová práce 

Ekonomické zajištění 
Hospodaření s dotací 

Získávání grantů 
Získávání sponzorů 
Úsporná opatření 

Spolupráce se 
zřizovatelem 

Dlouhodobá koncepce 
Jasné cíle 

Vhodné metody a formy 
Odborný růst 
zaměstnanců 

Naplňování cílů švp pv 
Účelná evaluace 

 
Cíle v řízení personálním 

 Schopnosti ředitelky a dalších vedoucích pracovníků 
 Další vzdělávání vedoucích pracovníků 
 Týmová práce 
 Snažíme se o ovzduší vzájemné důvěry a tolerance 
 Kvalitnější komunikace mezi jednotlivými úseky 
 Uplatňována je participace a delegování 
 Snaha o posílení kolektivu – asistenti pedagoga, chůva – placeno z jiných zdrojů 
 Posílení personální z ÚP – placeno z jiných zdrojů 

   ŘEDITELKA 

Pedagogové 

    Uklízečky 

        Ekonomka 

      Kuchařky 



 

11 

 

11  

 

 

Cíle v řízení ekonomickém 
 Zajistit dostatek financí na plynulý provoz školy, granty, sponzorské dary 
 Zajistit dostatek financí na odměňování zaměstnanců jako motivační prostředek 
 Investovat účelově s dlouhodobou vizí, plánovat 

 
Cíle v řízení koncepčním 

 Stále se vyvíjející švp pv 
 DvPP organizovat dle plánu s přihlédnutím k potřebám školy 
 Samostudium učitelek prostřednictvím literatury, časopisů, netu 
 Změny v plánech či hodnocení konzultovat s pedagogy 
 Dokonale propojit Rvp pv do praxe 
 Jasná organizační struktura 
 Krátkodobé i dlouhodobé delegování úkolů  
 Umět se přizpůsobit a respektovat přicházejí změny, dvouleté děti, povinná předškolní 

docházka aj. 
 
Co plánujeme: 

 Zlepšování kolektivních vztahů 

 Motivovat zaměstnance k dalšímu vzdělávání, podporovat je v práci s itc 
technikou / elektronická třídnice, matrika v pc/, využívání portálu RVP 

 Zaměříme se na osobní rozvoj zaměstnanců a sebereflexi 
 Efektivní zapojení zástupkyně do vedoucího procesu 

 

3.6. Spoluúčast rodiny 
 
Cíl 
Rodiče a škola by měli být partneři, které spojuje jediný cíl, a tím jsou děti a jejich zdravý 
fyzický a duševní vývoj. 
Komunikace probíhá těmito způsoby: 
 
 
1. Individuální - probíhá během celého roku a jednotlivé úspěchy i problémy 
                    řešíme v čase, ve kterém nastaly.                             
2. Písemná -      na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd jsou informace 
                        o plánovaných aktivitách, o poplatcích, o kroužcích, vyhlášky, 
            směrnice, plány spolupráce, školní řád a nabídky ap. 
3. Informační -  na začátku školního roku a poté dle potřeby se uskutečňuje schůzka 

pro rodiče, na které jsou informováni o provozu, školním řádu, 
organizaci, hospodaření, cílech a záměrech školy 

4. Setkávací - během celého školního roku zveme rodiče na besídky, přednášky, 
výstavy, ukázky práce kroužků, oslavy, brigády, výlety, setkání, besedy 
apod. 

5. Vystavovací - v celé budově školy vystavujeme práce dětí, dále i na webových 
stránkách a výtvarných soutěžích 

 
6. Publikační -           příležitostně přispíváme do místních novin 
 
7. Internetová -        nabízíme vždy aktuální informace na webu školy – každá třída má svůj  
   odkaz 
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Jakým způsobem podmínky zajistit? 

 
 V kontaktu s partnery vystupujeme profesionálně, otevřeně, taktně a ohleduplně 
 Nezkresleně informujeme rodiče o veškerém dění školy, které se jich a jejich dětí týká  
 Respektujeme rodinu a její zvyky 
 Informuje rodiče o zvycích třídy a školy 
 Poskytujeme rodičům pomoc, podporu, poradenství, pokud o ně stojí 
 Sdělujeme informace o dětech vždy s převahou pozitivních prvků 
 Problémy řešíme v časech tomu určených a to v soukromí a vždy taktně – konzultační 

hodiny pro rodiče 

 Obecné informace jsou na nástěnkách a webu školy aktuální 
 Ředitelka má návštěvní hodiny po rodiče určeny 
 Rodiče mají možnost se vyjádřit k chodu školy každodenně nebo formou občasných 

anket – zpětná vazba 

 Umožníme rodičům projevit jejich nápady a iniciativu 
 Zveme rodiče na akce školy 
 Vyzýváme rodiče k pomoci při drobných opravách 
 Je vypracován plán spolupráce 
 Rodiče mají možnost plán spolupráce obohatit 

 
Co plánujeme: 

 Více rodiče vtáhnout do dění školy 
 Nabízet dny otevřených dveří 
 Pořádat více společných akcí 

 
 

4. Organizace vzdělávacího procesu 
 

                  Vzdělávací proces je organizován ve čtyřech třídách. Je zajištěn pravidelný denní 
rytmus, který je však současně flexibilní a přizpůsobuje se aktuálně vznikajícím potřebám 
školy či dětí a nově nižšímu věku dětí.  
Činnosti probíhají individuální, skupinovou i frontální formou. 
Provoz školy je od 6,00 hodin do 16,30 hodin. 
 
4. 1. Rytmus dne 

Režim dne je uvolněný a variabilní, stanovena je pouze doba jídla a pobytu venku. Během 

dne se střídají spontánní a řízené činnosti v souladu se zájmy a potřebami dětí. 

Děti se scházejí do sedmi hodin na spodních třídách. Vyberou si činnost dle vlastního zájmu 
nebo využijí nabídky učitelky. Pokud mají děti ještě potřebu odpočinku, mohou využít 
relaxačních koutků. 
 

 Od šesti hodin se děti scházejí na třídě Berušek,  sedm hodin odcházejí na své třídy. 
Zde třídní učitelka nabízí pestrou nabídku her, vzdělávacích činností, které souvisejí 
s týdenním plánováním. Děti si samy určí, čeho využijí. V této době je také prostor 
pro individuální práci např. v oblasti logopedické, grafomotorické, ale i v ostatních 
oblastech z rámcového vzdělávání.  

 Po uzamčení školy po osmé hodině seznámí učitelka děti s programem dne a domluví 
se na průběhu společně s dětmi. Proběhnou „zvyky třídy“ a diskusní kruh. 
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 Hlavní vzdělávací nabídka se předkládá mezi 8,15 – 9.30 hodinou je nabízena plynule. 
Učitelka vychází z týdenního plánu s přihlédnutím k momentálním potřebám dětí a 
aktuální situaci. V tomto čase probíhají tělovýchovné a relaxační chvilky a svačina. 

 Činnosti jsou buď individuální, ve dvojicích, skupinách či frontální. Práci ve skupinách 
si vybírají dle denní nabídky, kterou učitelky nabízí, podle daných pravidel. 

 Děti se podílejí na volbě forem i na volbě organizací činností. 
 Pobyt venku probíhá rámcově dle počasí od 9,30 – 11.30 hodin a tématicky navazuje 

na dopoledne.  
 Mezi 11,30 – 12,15 probíhá oběd 
 Po obědě odcházejí některé děti domů, ostatní se připravují na odpočinek po jídle. 

Vyslechnou si pohádku a děti, které mají sníženou potřebu spánku vstávají / okolo 13 
hodiny/ a věnují se klidné činnosti tak, aby nerušily děti, které spí. Doba na 
odpočinek je od 12.30 – 14 hodin. 2 x měsíčně probíhá v této době kroužek flétny. 

 Po odpolední svačině se děti rozcházejí postupně domů s rodiči. Dětem je nabízena 
činnost v hracích koutcích nebo činnost připravená učitelkou. 

 V 15.30 hodin děti scházejí na Berušky, zde probíhá zájmová činnost dle jejich volby. 
4  x měsíčně probíhá v tuto dobu kroužek Angličtiny pro přihlášené děti.  

 
V každé třídě je prostor pro relaxaci a odpočinek, dále jsou zde koutky např. 

kuchyňka, pokojíček, obchod, tělovýchovný koutek, knihovnička, doprava, pískovnička, 
kreslení, kadeřnictví, tvořivý koutek, divadlo, magic box a další. Mimo třídy je dílna 
s vybavenými ponky a materiálem k tvoření. 
Po celý den je zajištěn pitný režim v barelech, na panelech mají děti svůj hrnek se značkou a 
mají výběr ze dvou pití. 

 

4.2. Metody a formy vzdělávání 
 V naší škole využíváme především individuálního přístupu. Hojně využíváme 
motivace, stimulujeme vnitřní i vnější pochvalou. 
Medody 

 přirozená nápodoba 
 hra, rozhovor, kresba 
 prožitkové učení 
 učení kooperativní 

 experimenty  
 pokusy  
 pozorování 
 kvízy 
 soutěže 

 
Činnosti probíhají během celého dne a mají většinou charakter hry. 
 
Formy 

 individuální 
 skupinová 
 kooperativní 
 frontální 
 prožitkové učení 
 učení hrou 
 situační učení 
 spontánní sociální učení 
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Metody  

 monologické / vysvětlování, přednášení/ 
 dialogické / rozhovor, diskuse, dramatizace/ 
 pozorování předmětů a jevů 
 předvádění / předmětů, obrazů, modelů, pomůcek/ 
 nácvik pohybových her 
 metoda řešení problémů 

 praktické pokusy 
 experimentování 

 
Rituály a tradice 

 ranní přivítaní s učitelkou – podání ruky a pozdrav 
 společné zahájení dne – v kruhu, sdělení nálad, zážitků a potřeb 
 oslavy narozenin dětí 
 přivítání nových dětí, loučení se s odcházejícími 

 

4.3. Návaznost na vzdělávání v základní škole  
 

ŠVP PV je zpracovaný tak, aby umožnil dětem návaznost předškolního vzdělávání ve 
všech oblastech vzdělávání a to v rámci jejich všestranné přípravy na přechod do základní 
školy v rámci pokračování vzdělávání a rozvíjení jejich talentu.  
Spolupráce se základní školou je na dobré úrovni. Děti navštěvují v rámci spolupráce 
základní školu a školní družinu. Využíváme tělocvičny a hřiště. Pedagogové MŠ mají možnost 
sledovat výsledky vzdělávání dětí, mají zpětnou vazbu. 
Naše škola každý rok připraví plán spolupráce se ZŠ, ředitelka ZŠ plán doplní a poté je 
podepsán - viz Plán spolupráce se ZŠ přílohou.  
 
 Děti z naší mateřské školy prokazují při zápise do ZŠ dobrou úroveň znalostí, 
schopností a dovedností. Což je velmi kladně hodnoceno učitelkami ZŠ, vykazují, že děti 
z MŠ jsou vždy lépe připravené a zralé na vstup do základní školy.  

 

4. 4. Další vzdělávání pedagogických pracovnic (DVPP) 
 

Vzdělávání pedagogických pracovnic probíhá každoročně podle předem stanovených 
priorit ve výchovně vzdělávacím procesu a dále dle případné aktuální nabídky v průběhu 
školního roku. A dále dle dlouhodobějšího plánu DVPP viz příloha. 

 
Vždy je však brán ohled na to, aby toto vzdělávání přineslo potřebné výsledky a bylo 

směřováno k dětem. K jejich kvalifikovanému vedení a péči  
 
DVPP čerpá především z nabídky NIDV a seminářů akreditovaných MŠMT. 
 
 Účastí na seminářích, další průběžné nabídky 

 Samostatným studiem na vysoké škole 
 Samostudiem (Školství, Řízení školy, Informatorium, studováním odborné literatury viz 

školní knihovna, Městská vědecká knihovna, informace z internetu, apod.) 
 Hospitacemi u zkušených učitelek a přejímáním jejich zkušeností, nápadů, námětů  

 

Cíle: 
- Větší iniciativa učitelek při sebevzdělávání 
- Samostatné hledání vzdělávání, které bude však přínosem pro školu 
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- Studium literatury ve školní knihovně 
- Zájem o legislativu spojenou se školstvím 
- Celistvější vzdělání učitelky ve třídě Čápat v oblasti logopedie 

 

5. Vzdělávací obsah 

 

5.1. Konkrétní podoba učiva 
 
       Program vzdělávání respektuje doporučený i závazný podklad z Rámcového 
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je rozpracován do čtyř třídních 
vzdělávacích programů, které jsou tvořeny podle podmínek a potřeb vzdělávaných skupin 
dětí. Jsou otevřeným, flexibilním  projektem, vypracovaný na 3 leté období. 
Třídní programy pro jednotlivé třídy školy vycházejí z potřeb dětí ve třídách a z věcných, 
pedagogických a provozních podmínek a závazně z programu školy. 
Jsou rozděleny na jednotlivé měsíce a tyto pak na týdny. Každý měsíc má jedno ústřední 
téma, které je rozpracováno do jednotlivých týdenních projektů. Projekty se mohou volně 
měnit podle momentální potřeby nebo situace. 
 
Do týdenních programů se prolínají témata z dílčích programů. 
 

5. 2. Ústřední téma programu 
 

Ústřední téma programu je Ve zdravém těle zdravý duch… 
Název vychází z projektu protidrogové prevence, kterou za naši školu, zpracovaly paní 
Marcínová a Duffková v roce 1996 a zúčastnily se celostátní soutěže Pedagogická tvořivost. 
Získaly 3. místo. 

 

5.3. Dílčí programy  
 
5.3.1. Protidrogová prevence Ve zdravém těle zdravý duch má tři části: 

- zdravověda 
- rodinná a sexuální výchova 
- protidrogová prevence 
 

5.3.2. Hbité jazýčky 
 

Tento dílčí projekt pojednává velmi důležitý úsek prevence vad výslovnosti. Každodenní péčí 
se snažíme předcházet poruchám výslovnosti, procvičujeme fonematický sluch, zapojujeme 
dechová, hmatová, sluchová a zraková cvičení. 
Odbornou stránku zajišťuje Bc. Eva Duffková- speciální pedagog – logoped ve spolupráci 
s klinickými logopedy. 
2 x do roka provádíme screening výslovnosti u dětí 4 a více letých. Dle přiloženého manuálu 
paní učitelky děti orientačně vyšetří a provedou záznam. P. Duffková ho vyhodnotí a vyvodí 
závěr. Děti, které potřebují logopedickou ambulantní péči doporučíme ke klinickému 
logopedovi. Rodičům vše vysvětlíme a dáme kontakty. U dětí, které vyžadují pouze prevenci 
výslovnosti či fixaci hlásek pracují učitelky ve třídě. 
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5.3.3. Šikovné ručičky a chytré hlavičky 
 
Tato část programu se zabývá grafomotorickými dovednostmi. Postupujeme podle 
doporučené literatury. Většina pedagogů je v této problematice vyškolena. 
 
Škola je kvalitně i kvantitativně pro tyto účely vybavena. Je k dispozici knihovna, kde je velké 
množství materiálů pro teoretickou i praktickou práci s dětmi. 
 

5.3.4. Předčtenářská, předmatematická, přírodovědná gramotnost  
 
Každá třída má ve svých TVP zapracována témata k výše uvedeným gramotnostem, vždy 
tak, aby téma bylo přizpůsobeno věkovému složení třídy. 
Jsou vytvořené koutky pro tyto činnosti. 
Všechny dílčí programy jsou zakomponovány do měsíčních a týdenních plánů. 
 

5.4. Realizační a časový plán 
Školní vzdělávací program je vytvořen rámcově a je otevřen změnám a úpravám.  
Třídní vzdělávací programy na období jednoho školního roku a jsou rozčleněny na jednotlivé 
měsíce, týdny a dny tak, aby v jednom týdnu bylo, pokud možno, zastoupeno všech pět 
oblastí, tedy biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní a enviromentální.   

 
Názvy oblastí: 
 

1. dítě a jeho tělo 

 
2. dítě a jeho psychika 
 
3. dítě a ten druhý 
 
4. dítě a společnost  
 
5. dítě a svět 

 
 

5.5. Rámcové cíle 
- hravá, nenásilná a přirozená cesta ke vzdělávání 

- zdravý fyzický i psychický vývoj dítěte 
- péče o jejich bezpečnost 
- široká škála podnětů 
- rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání 
- osvojování hodnot 
- získání osobnostních postojů 
 

5.6. Dlouhodobé cíle 
 
Dlouhodobé cíle jsou rozpracovány před každým měsíčním blokem a korespondují s cíly RVP 
PV 
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5.7. Dílčí cíle 
 
Dílčí cíle jsou rozpracovány na měsíce a vloženy u  měsíčních bloků  
 

5.8. Klíčové kompetence 
 
Kompetence představují soubory činnostně zaměřených a prakticky využitelných výstupů, 
které se propojují  a doplňují, čímž se postupně stávají složitější a tím 
i využitelnější. Jejich osvojování je proces dlouhodobý a složitý, který začíná v předškolním 
vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším 
průběhu života. 
 

Pro etapu předškolního vzdělávání jsou klíčové tyto kompetence: 
 
1. kompetence k učení 
2. kompetence k řešení problémů 
3. kompetence komunikativní 
4. kompetence sociální a personální 
5. kompetence činnostní a občanské 
 
 
Soubor klíčových kompetencí je ve svém celku ideálem, ke kterému většina dětí dospět 
nemůže. Tento systém nabízí pedagogům poměrně jasnou představu, kam směřovat, o co 
usilovat 
Konkrétnější kompetence z těchto oblastí jsou vypsány v týdenních plánech. 
Evaluace kompetencí bude prováděna týdně do tabulek a pololetně vyhodnocována do 
třídních knih krátkým zápisem. 
 

5.9. Rizika 
 
Rizika tzn. to čeho bychom se měli vyvarovat ve vzdělávacím procesu jsou uvedena v třídních 
programech na každý měsíc. Zároveň jsou podkladem pro evaluaci. Zabýváme se jimi i při 
hospitacích a následných rozborech. 
 

6. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné.  

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba jejich naplňování 

přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem. 

Snahou pedagogů je – stejně jako ve vzdělávání dětí, které speciální vzdělávací potřeby 

nemají – vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k 

učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. 

Při plánování a realizaci vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je třeba mít na 

zřeteli fakt, že se děti ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. 

Účelem podpory vzdělávání těchto dětí je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího 

potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. 
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 Při vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami učitel zahrnuje do svých 

vzdělávacích strategií podpůrná opatření. Podpůrná opatření prvního stupně stanovuje 

mateřská škola. Od druhého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována ŠPZ po 

projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte. Pravidla pro použití podpůrných opatření 

školou a školským zařízením stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb. 

Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro 

zpracování PLPP a pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně 

podkladem pro tvorbu IVP. PLPP zpracovává škola samostatně, IVP zpracovává škola na 

základě doporučení ŠPZ. 

- V naší škole je třída Čápata, do které dlouhodobě integrujeme děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Zajišťujeme podmínky na vzdělávání s ohledem na vývojová 
a osobnostní specifika těchto dětí a je o ně pečováno speciálním pedagogem a nově 
od roku 2016 asistentem pedagoga. Máme zde již bohaté zkušenosti. 

V roce 2017/18 budou pracovat ve škole 2 AP, jeden ve třídě Čápat, druhý ve třídě Žabiček. 
Pro dva asistenty v různých třídách jsme se rozhodli z důvodu, že jde o sourozence se stupni 
4 PO, kterým by docházka na jednu třídu neprospívala.  
 

 

6.1. Podmínky pro vzdělávání těchto dětí 

 uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při 
plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání 

 realizaci všech stanovených podpůrných opatření1 při vzdělávání dětí; 

 osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám  
a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní 
hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení; 

 spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v 
případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství; 

 snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy;  

 přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření. 

 Tvorbou a realizací  IPV a PLPP jsou pověřeny třídní učitelky 

 Vyhodnocení IVP 2 x ročně a PPLP 3 x ročně 

 Spoluprací s odborníky a s SPC je pověřena třídní učitelka z Čápat ve spolupráci s 
ředitelkou 

 

6.2. Klady integrace - inkluze 
 
Integrace dětí do běžné mateřské školy /třídy/ přináší přiblížení se normálnímu prostředí a 
oslabení určité izolace dítěte i jeho případného vylučování ze společnosti ostatních 
vrstevníků. To bezpochyby usnadňuje osobnostní a sociální rozvoj i sociální integraci dítěte 
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6.3. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných 

Mateřská škola je povinna vytvářet ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho 
realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho 
individuální možnosti. Rozvoj a podpora mimořádných schopností je zajišťována a 
organizována tak, aby nebyla jednostranná a neomezila pestrost a šíři obvyklé vzdělávací 
nabídky. 

Důležitá je i spolupráce s rodiči, kde jim můžeme doporučit další aktivity i mimo mateřskou 
školu a směřování jejich pozornosti k rozvíjení talentu a nadání dítěte. 

 

6.4. Nadstandardní činnosti 

Škola nabízí –  keramiku v ZŠ Anežky České – pravidelná docházka, keramiku v MŠ – 
nepravidelná aktivita, solnou jeskyni, cvičení v tělocvičně ZŠ, kroužek flétny. Pro přihlášené 
děti probíhá kroužek angličtiny.  
 

7.Povinné předškolní vzdělávání 
 

 Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na 
státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 
dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České 
republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje 
na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo 
přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní 
ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním 
postižením. 

 Pro děti a povinnou docházkou, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího 
roku, /pokud ještě do mateřské školy nedocházejí / je zápis povinný. 

 Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u 
základních a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v 
souladu s organizací školního roku. 

 Další podmínky plnění povinné docházky jsou podrobně rozpracovány ve školním 
řádu. 

 V naší škole je plněna povinná docházka ve třídě Kočičky.  
 Evidencí omluvenek je pověřena zástupkyně ředitelky. 
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Motto:  „POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM“ 
 

 
 

 
 
 
 

Utvářet příjemné, pohodové prostředí 
Vytvořit atmosféru, která bude dětem přinášet klid a bezpečí 

Přispět ke všestrannému rozvoji dítěte 
Naplňovat myšlenku motta 

Dát dětem možnost růstu sebevědomí a samostatnosti 
Nabízet přiměřené množství kvalitních podnětů 
Zabezpečit kvalitní pedagogický vzor a přístup 

 
7.  Měsíční integrované bloky s týdenními podtématy 

Třída Berušek, Čápat a Žabiček pracuje dle těchto měsíčních témat 

Leden na rampouchy hrál, 

únor posune den dál, 

březen trávu tlačí vzhůru, 

duben barví stromům kůru. 

 

Květen barevný má fráček, 

červen zpěvavý je ptáček, 

červenec je léto u vody, 

srpen prázdninové příhody. 

 

září- škola volá zas, 

říjen podzimní je čas, 

listopad – spí zahrádka, 

prosinec je pohádka. 

 

Třída Kočiček kombinuje dva druhy plánu, které spolu tématicky 

korespondují a doplňují se. 

 

 

   

VIZE 
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ZÁŘÍ 
 
 
 

Škola volá zas… 
 
 
- osvojení dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí. Osobní pohody, 

vytváření zdravých životních návyků a postojů 
 

- rozvíjení komunikativní dovednosti a kultivovaný projev 

- rozvíjení pozitivních citů ve vztahu k sobě ( uvědomění si vlastní identity) 

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

 

- rozvíjení schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjené vztahů 
dítěte k druhým lidem 

 

- vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije 
 
 
 
 

 
 
 
 

Podtémata má každá třída rozpracována na své třídě 
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ŘÍJEN 
 

Podzimní je čas… 
 

- osvojování poznatků o těle a jeho zdraví, v pohybových činnostech a jejich 
kvalitě 

 

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností mluvního projevu, 
vyjadřování 

- rozvoj a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného 
myšlení k myšlení slovně logickému / pojmovému/ 

- získávání sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti¨ 
 

- posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému / v rodině/ 
 

- vytvoření základů estetického vztahu ke světu, k životu a přírodě 
 

- osvojování jednoduchých poznatků o světě a životu užitečných pro v\tváření 
elementárního povědomí o přírodě a proměny 

 
 
 

 
 
 
 
Podtémata má každá třída rozpracována na své třídě 
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LISTOPAD 
 

spí zahrádka… 
 
- uvědomění si vlastního těla 

 

- rozvoj komunikačních dovedností / verbální i neverbální/ 

- rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představ a fantazie 

- rozvoj schopností vytvářet citové vazby k okolí 
 

- posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému / MŠ, skupina ve 
třídě…/ 

 

- rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí, vnímat a přijímat základní 
hodnoty v tomto společenství uznávané 

 

- rozvoj pocitu sounáležitosti s neživou přírodou, lidmi, společností 
 

 
 

 
 
 
 

Podtémata má každá třída rozpracována na své třídě 
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PROSINEC 
 
 

je pohádka… 
 

- rozvoj a užívání všech smyslů 
 

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních / vnímání, 
porozumění poslechu/ 

- rozvoj tvořivosti / tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého 
sebevyjádření/ 

 

- vytváření prosociálních postojů k druhému / rozvoj sociální citlivosti, tolerance, 
respektu, přizpůsobivosti…/ 

 

- rozvoj kulturně estetických dovedností / slovesných, hudebních,receptivních/ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podtémata má každá třída rozpracována na své třídě 
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LEDEN 
 
 

na rampouchy hrál… 
 
- rozvoj fyzické a psychické zdatnosti 

 

- rozvoj řečových schopností, výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, 
vyjadřování 

- vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem 

- rozvoj mravního vnímání, cítění a prožívání 
 

- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností 
 

- rozvoj kulturně estetických dovedností / výtvarných,dramatických, 
produktivních/ 

 

- rozvoj schopností přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Podtémata má každá třída rozpracována na své třídě 
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ÚNOR 
 
 

posune den dál… 
 

- osvojení si pohybových dovedností přiměřených k věku 
 

- rozvoj kultivovaného projevu v produktivních řečových a jazykových 
dovednostech¨ 

- posilování přirozených poznávacích citů / zvídavosti, zájmu, radosti 
z objevování/ 

- rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky 
 

- prohloubení prosociálního chování ve vztahu k druhému / v rodině, v MŠ, ve 
skupině dětí/ 

 

- rozvoj schopností žít ve společnosti ostatních lidí, přizpůsobit s, spolupracovat, 
spolupodílet se, přináležet k tomuto společenství 

 

- rozvoj schopností vážit si života ve všech jeho formách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podtémata má každá třída rozpracována na své třídě 
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BŘEZEN 
 
 

trávu tlačí vzhůru… 
 
- prohloubení poznatků o těle a jeho zdraví 

 

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (výslovnost, vytváření 
pojmů mluvního projevu) 

- vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení 

- rozvoj kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání 
 

- vytváření prosociálních postojů k druhému (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, 
respektu, přizpůsobivosti) 

 

- rozvoj kulturně estetických dovedností (slovesných, výtvarných hudebních, 
dramatických) 

 

- vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem 

 
 
 
 
 
 
 
 
Podtémata má každá třída rozpracována na své třídě 
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DUBEN 
 
 

barví stromům kůru… 
 

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

 

- rozvoj komunikativních dovedností  (verbálních i neverbálních) a kultivovaného 
projevu 

- rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání (paměť, pozornost, 
představivost, fantazie) 

- rozvoj schopností a dovedností, umět vyjádřit pocity, dojmy a prožívání 
 

- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností 
 

- vytváření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách 
 

- rozvoj schopností přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Podtémata má každá třída rozpracována na své třídě 
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KVĚTEN 
 
 

barevný má fráček… 
 

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

 

- osvojení některých dovedností, které předcházejí čtení a psaní 

- rozvoj tvořivosti  (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) 

- rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí 
 

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

- rozvoj kulturně estetických dovedností 
 

- osvojení poznatků a dovedností chránících   před nebezpečnými vlivy prostředí 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Podtémata má každá třída rozpracována na své třídě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 

 

30  

 

 

ČERVEN 
 
 
 

zpěvavý je ptáček… 
 
- vytváření zdravých životních návyků a postojů 

 

- osvojení si některých dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o 
psanou podobu jazyka 

- vytváření základů pro práci s informacemi 

- získávání schopností řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci 
 

- rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte 
k druhým lidem 

 

- vytváření vztahů estetického vztahu ke světu, k životu, ke kultuře a umění 
 

- rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, 
planetou zemí 

 
 

 

 

 
Podtémata má každá třída rozpracována na své třídě 
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ČERVENEC A SRPEN 
 

 
… co chystá léto… 
 
 
 

- rozvoj fyzické a psychické zdatnosti, užívání všech smyslů 
 

- rozvoj komunikativních dovedností 

- rozvoj tvořivosti 

- získávání schopností záměrně řídit svoje chování 
 

- vytváření prosociálních postojů 
 

- vytváření základů aktivních postojů ke světu, k životu 
 

- rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 
 
 
 
Podtémata má každá třída rozpracována na své třídě 
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8. Evaluační systém 
 

Autoevaluace se může týkat mnoha různých oblastí souvisejících se vzdělávacím procesem školy. 
Mateřská škola hodnotí svou práci systematicky, komplexně a pravidelně, podle předem 
připraveného plánu.  

Z hlediska komplexnosti je důležité sledovat: 

 soulad ŠVP (TVP) s RVP PV; 
 plnění cílů ŠVP (TVP); 
 způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání (zpracování a realizace integrovaných 

bloků); 

 práci učitelů (včetně jejich sebereflexe);  
 výsledky vzdělávání (pedagogická diagnostika); 
 kvalitu podmínek vzdělávání v kontextu RVP PV. 

 

Evaluace je proces průběžného vyhodnocování vzdělávacích činností, je to zpětná vazba pro 
zkvalitnění vlastní pedagogické práce, systematické shromažďování informací o účinnosti 
školních a třídních plánů, o kvalitě činnosti a úloze pedagoga ve výchovném procesu, jeho 
formách a metodách a porovnávání s cíli RVP pro předškolní vzdělávání. 
Školské předpisy včetně Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání ukládají 
školám pravidelně provádět sebehodnocení své činnosti: 

- § 12 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a 
jiném vzdělávání ( dále jen „školský zákon“) 

- Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy, VÚP Praha 
2005  

 
8.1.  Oblasti evaluace 
 

- Cíle 

- Podmínky 

- Průběh 

- Výsledky 
 
 
8.1.1. Cíle 
 

 doplňovat rodinnou výchovu 

 

 zajistit dítěti prostředí s dostatkem podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení 

 

 smysluplně obohacovat denní program dítěte 

 

 usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu 
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oblast Způsob Odpovědnost Termíny 

cíle Kontroly, porady, 
monitoring, 
schůzky a 
rozhovory s rodiči, 
zpětná vazby ze ZŠ 

Ředitelka, učitelky, 
rodiče 

Průběžně, podle 
aktuální 
potřeby,nejméně 
1x ročně písemně 

 
 
8.1.2. Podmínky 

oblast Způsob Odpovědnost Termíny 

materiální Pozorování, analýza Ředitelka, učitelky Průběžně, 
minimálně 2x 
ročně s 
ekonomkou, min. 
1 x ročně 
písemně 

životospráva Pozorování,spotřební 
koš,sledování trendů 
zdravé výživy, 
spokojenost a 
potřeby dětí 

Ředitelka, 
učitelky,ekonomka, 
kuchařky 

Průběžně, 
měsíčně 
spotřební koš, 1 x 
ročně anketa 
rodičům, min. 1 x 
ročně písemně 

Psychohygienické  Pozorování 
náhodné,plánované, 
hospitace, rozhovory 
s pedagogy, 
s dětmi, s rodiči 

Ředitelka, učitelky Průběžně dle 
potřeby, na 
hospitacích 
minimálně 2x 
ročně u každé 
uč., min. 1 x 
ročně písemně  

Organizace Sledování, 
rozhovor,kontrolní 
činnost 

Ředitelka, 
pověřená učitelka 

Průběžně dle 
potřeby, na 
hospitacích 
minimálně 2x 
ročně u každé 
uč., 1 x ročně 
písemně 

Řízení školy Kontroly,provozní 
porady, pedagogické 
rady,ředitelské 
porady 

Ředitelka- vnitřní 
kontrolní orgány, 
zřizovatel, ČŠI - 
vnější 

Průběžně, 
čtvrtletně 
porady,min. 1 x 
ročně písemně 
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Personální a 
pedagogické 

Kontrola osobní 
dokumentace, 
pozorování, 
rozhovor, návštěvy 
ve třídách,vzájemné 
hospitace 

Ředitelka, 
pověřená učitelka, 
učitelky 

Průběžně, dle 
potřeby, min. 1x 
ročně písemně 

Spoluúčast 
rodičů 

Každodenní kontakt, 
konzultační dny, 
ankety 

Ředitelka, učitelky Dle potřeby, 
min.1 x ročně 
písemně 

    

 
 
8.1.3. Průběh 

oblast Způsob Odpovědnost Termíny 

Naplňování ŠVP 
PV 

Plánované hospitace, 

náhodné návštěvy ve 

třídách, rozhovory, 
diskuse, podněty, 

SWOTT analýza, diskuse 
při pedagogických 

radách, provozních 

poradách, ankety, 
dotazníky impulsy od 

rodičů, závěry z kontrol, 
externí zdroje 

Ředitelka, 
učitelky 

Průběžně dle potřeby, 
popř. se změnou 
legislativy, 1 x ročně 
písemně, 1x za 3 roky 
aktualizace   

Naplňování TVP 
PV 

Pozorování, 
monitorování, 
rozhovory, hospitace, 
vzájemné hospitace, 
dny otevřených dveří – 
zpětná vazba, analýzy, 
návštěvy uč. ze ZŠ 

Ředitelka, 
učitelky 

Průběžně, 1 x měsíčně 
vyhodnocení integrovaných 
bloků vztažmo 
k naplňování cílů, 2x ročně 
posouzení přiměřenosti cílů 
vztažmo k věkovému 
složení třídy, 1 x ročně 
písemná zpráva  

Třídní knihy Kontrola kvality a 
úplnosti zápisů 

Ředitelka, 
pověřená 
učitelka 

1 x měsíčně 
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8.1.4. Výsledky  
 
 

oblast Způsob Odpovědnost Termíny 

Kvalita 
pedagogického 
působení 

Hospitace, 
pozorování, 
rozhovory, sledování 
klimatu třídy, školy 

Ředitelka, 
pověřená 
učitelka 

Průběžně, dle plánu 
hospitací a potřeby 

Kvalita provozního 
úseku  

Pozorování, 
ověřování, kontroly, 
porady  

Ředitelka, 
ekonomka, 
školnice, 
hl.kuchařka 

Průběžně 

Spolupráce s rodiči  Schůzky, rozhovory, 
setkání, konzultační 
dny 

 

Ředitelka, 
učitelky 

Průběžně 

Spolupráce se ZŠ Vzájemné návštěvy 
uč. i dětí, rozhovory 
mezi uč.,zpětná vazba 
ze ZŠ 

 

Ředitelka,učitelky 
tříd s dětmi před 
nástupem do ZŠ 

Dle plánu spolupráce 

DVPP  Plán profesního 
růstu,kontrola plnění 
plánu DVPP, předání 
zkušeností z DVPP 
kolegyním na 
poradách. Zapojení 
do praxe – hospitace 

 

Ředitelka, 
pověřená 
učitelka 

 Průběžně, 1x ročně 
písemná zpráva 

 
 
 
 
 

Sledování individuálního rozvoje dítěte. V některých směrech jde o hodnocení výkonů 

ve vztahu k dané normě, jinde jde o sledování rozvoje a osobních pokroků u každého dítěte 
zvlášť po celé jeho vzdělávání v naší škole. 
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Oblast Způsob Termín odpovědnost 

Barometr- výstupy z 
RVP 

Písemný záznam - 
tabulka 

31.10.,31.1.,31.5. Učitelky všechny 
třídy 

Slovní zásoba + 
výslovnost 

Písemný záznam – 
tabulka výslovnosti 

31.10.,31.1.,31.5. Učitelky všechny 
třídy 

Lateralita Orientační test 31.10.,31.1.,31.5. Učitelky Čápata + 
Kočičky 

Kresba postavy test 31.10.,31.1.,31.5. Učitelky Čápata + 
Kočičky dle zájmu 

Vývoj kresby, 
nápodoba 

Písemný záznam, 
testy 

31.10.,31.1.,31.5. Učitelky všechny třídy 

Vývoj kresebného 
projevu 

Portfolio – šanon pro 
každé dítě – 
pozorování, 
porovnávání 

Průběžně celý školní 
rok před nástupem 
do školy 

Učitelky ze tříd 
Kočiček a Čápat 

Screening výslovnosti Písemný záznam - 
formulář 

30.11. a 31.5. Uč. –u dětí starší 4,5 
roku, doporučení na 
logopedii 

Naplnění 
očekávaných výstupů 

Sumarizace 
průběžných výstupů 

do 20.6. před 
ukončením docházky 

Učitelky Kočičky a 
Čápata  

Hodnocení dětí do 3 
let 

Písemně – portfolio 
dítěte 

Průběžně, denně Třídní učitelky 

Průběžné hodnocení ústní Průběžně, denně Třídní učitelky, děti 
samy 

Děti s OŠD a se 
speciálními 
vzdělávacími 
potřebami 

Zpracování IVP, 
vedení záznamů, 
komunikace s SPC a 
PPP, s rodiči  

Průběžně, 1x ročně 
písemná zpráva 

Učitelky ze tříd, kde 
tyto děti jsou 

 

Sledování individuálního rozvoje dítěte není povinná v plném rozsahu ve všech třídách. Učitelky 
si podle potřeby a skladby dětí ve třídách vyberou tu nejefektivnější. Popřípadě doplní jinou.  
 
 

Pedagogická evaluace zjišťuje, porovnává, charakterizuje a vysvětluje kvalitu a efektivnost 
vzdělávacího procesu. 

 

 

Motto:  „POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM“ 

 


