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1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Název:

Základní škola a Mateřská škola Bečváry, okres Kolín

Sídlo:

Bečváry čp. 49 – Bečváry 281 43

IČ:

70989524

Kontakty:
ZŠ, MŠ a ŠJ, Bečváry

+420 321 796 228 (pevná linka)

E-mail:

zs.a.ms.becvary@seznam.cz

internet:

www.skolabecvary.cz

zřizovatel:

Obecní úřad Bečváry

ředitelka školy:

Mgr. Kamila Hrčkuláková
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2.

CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY A OKOLÍ

Mateřská škola (dále pak MŠ) v objektu čp. 49 Bečváry, okres Kolín se nachází v přízemí budovy
základní školy.
Samotná budova má dlouholetou tradici. Občané Bečvár od roku 1880 usilovali o zřízení vlastní
školy, což se jim podařilo až v roce 1890 a během dvou let byla škola otevřena (otevření dvojtřídní
školy 12. 9. 1892) nikdy nebyla uzavřena a funguje dodnes.
Budova prošla řadou rekonstrukcí. Řádná mateřská škola byla zřízena v Bečvárech až v roce 1978
v přízemních prostorách po dětském útulku a bytu ředitele. Byla upravena a osázena školní zahrada.
Finální podobu školní zahrada dostala až v roce 2009, kdy byla zrekonstruována a vybavena
dětskými herními prvky.
V minulosti se jednalo o dva samostatné subjekty se společnou kuchyní. V současné době na
základě rozhodnutí zřizovatele, kterým je Obecní úřad v Bečvárech, jsou obě školy sloučeny
v jeden právní subjekt s názvem Základní škola a Mateřská škola Bečváry, okres Kolín. Povolená
kapacita mateřské školy je 41 dětí.
Mateřská škola se nachází v malebném kraji Podlipanském, plném lesů, luk, rybníků a potoků,
s velkým přírodním a kulturním bohatstvím. Za zmínku stojí např. Muzeum lidových staveb
v nedaleké Kouřimi. Dominantou obce Bečváry je zámek, ač poměrně nevelký, řadí se mezi
stavební skvosty českého pozdního baroka. Vzhledem k poloze obce a k jejím krásám využíváme
kromě školní zahrady i vycházky do blízkého okolí a snažíme se přenášet výuku co nejvíce do
přírody.
Vize: Naším cílem je dát dětem množství impulzů, námětů a možností k přitažlivým činnostem,
které pro ně budou podnětné. Konečný výběr musí vycházet z vlastní, svobodné vůle dítěte. Děti
by měly mít dostatek volného času, kdy budou dělat to, k čemu se svobodně rozhodnou.
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3.

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

a) věcné podmínky

Obě třídy MŠ Bečváry mají dostatečně velké prostory, světlé a vzdušné třídy, které vyhovují
nejrůznějším skupinovým a individuálním hrám.
Třídy jsou vybaveny dětským nábytkem, hračkami, pomůckami a materiály, které jsou průběžně
obnovovány a doplňovány. Jejich umístění je přehledně uspořádáno tak, aby si je mohly děti samy
brát a zároveň se je také učily dávat zpět na své místo.
Didaktický materiál je umístěn v každé třídě v určených skříňkách a je průběžně doplňován.
Součástí mateřské školy je tělocvična, která se nachází v suterénu školy. Na budovu mateřské školy
navazuje zahrada (hřiště). Tyto prostory jsou vybaveny herními prvky tak, aby dětem umožňovaly
rozmanité pohybové aktivity a další pohybové vyžití.
Dne 17. 12. 2018 byla slavnostně otevřena venkovní odborná učebna. Nová odborná učebna
postavena v objektu školy, slouží k výuce přírodních věd, technických a řemeslných oborů.
Výstavba začala na jaře 2018, celkové náklady činily 5,3 mil Kč. Projekt byl financován z dotace
MAS Podlipansko a obcí Bečváry.
Děti se podílejí na úpravě tříd a výzdobě šaten – nástěnky s jejich obrázky. Dodržují se
bezpečnostní a hygienické normy a platné předpisy. Vnější i venkovní prostředí školy je udržováno
v čistotě.
Závěry pro další období: Naším cílem je vybavit hřiště mateřské školy novými herními prvky,
pořídit pískoviště s ochrannou plachtou, prostory tříd dovybavit novým nábytkem, pořídit další
tělovýchovné pomůcky, didaktické hry a doplnit knihovnu.
b) životospráva

Celodenní stravování dětí zajišťuje naše školní jídelna. Jídelníček je pestrý, kuchařky dbají na
vyváženost a zdravé postupy při přípravě. Pečlivě dodržují zdravotně hygienické normy a limity. V
případě individuálního zdravotního omezení připravují dietu. Děti vedeme k samostatnosti při
obsluze a kultuře stolování. Respektujeme individuální potřeby při jídle. Děti mají možnost zvolit si
velikost porce, motivujeme je k tomu, aby neznámé jídlo alespoň ochutnaly. Rovněž taktně
upozorňujeme na nezdravé přejídání. Dbáme na dodržování pitného režimu v průběhu celého dne.
Pobyt venku je každodenně dopoledne, při vhodném počasí i odpoledne na zahradě. Podle
programu volí učitelky vycházky do okolí nebo aktivity v areálu školy. Podporujeme přirozený
spontánní pohyb dětí. Děti vedeme k odpovědnému přístupu k ochraně životního prostředíudržováním pořádku na školní zahradě i při pobytu mimo areál školy tříděním papírového a
plastového odpadu. Děti odcházejí ven za každého počasí (vyjma prudkého deště, silného větru,
mrazů pod 10 stupňů, náledí a při zhoršené kvalitě ovzduší). Děti odpočívají na lehátkách, které se
rozkládají každý den, převlékají se do pyžam, děti s nižší potřebou spánku odpočívají kratší dobu,
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poté jim jsou nabídnuty klidné činnosti, při kterých neruší ostatní odpočívající děti. Pokud dítě
nemá potřebu odpočinku, nabízíme dítěti klidové činnosti po dohodě se zákonným zástupcem.
Do mateřské školy přijímáme děti zdravé, bez zjevné známky onemocnění. Učitelky nesmí podávat
dětem jakékoliv léky, pouze ve výjimečných případech, a to po konzultaci s ředitelkou školy a
dětským lékařem (viz. Školní řád). V rámci podpory prevence zubního kazu se v naší školce děti
seznamují se správnou technikou čištění zubů, všechny děti si čistí zuby po obědě. Vedeme děti k
péči o své zdraví, a to dodržováním osobní hygieny, předcházením úrazům i sociálně patologickým
jevům.
Záměry pro další období:
Sledovat a zlepšovat kulturu stolování. Společně s rodiči vést ke zdravému životnímu stylu.
Pochopit smysl třídění odpadu, podílet se na rozumném hospodaření s vodou. Naším záměrem je,
aby děti stolování vnímaly jako společenský akt. Stolujeme společně a klademe důraz na klidnou
atmosféru.
c) organizace dne v MŠ 6:30 – 16:30

Děti 3 – 4 roky
06:30 – 08:00

Příchod dětí do MŠ

06:30 – 08:15

Ranní hry podle volby dětí

08:15 – 08:45

Pohybové aktivity, ranní cvičení, taneční hry,
motivace k činnostem, které budou probíhat po celý den

08:45 – 09:15

Osobní hygiena, přesnídávka

09:15 – 10:00

Spontánní a řízená činnost
(ve skupinách, individuálně i společně)

10:00 – 12:00

Pobyt venku

12:00 – 12:30

Osobní hygiena, oběd (možnost vyzvednutí dětí 12:15 – 12:45)

12:30 – 14:30

Hygiena, příprava na odpočinek, poslech pohádky,
odpočinek na lehátku, spánek

14:30 - 14:45

Převlékání, hygiena, možnost vyzvedávání dětí od 14:30

15:00 – 15:30

Spontánní a řízená činnost

14:45 – 16:30

Individuální hry dětí podle jejich zájmu, pobyt venku
tvořivé hry v písku, míčové hry, odchod dětí domů

Děti 4 – 7 let
06:30 – 08:00

Příchod dětí do MŠ

06:30 – 08:15

Ranní hry podle volby dětí

08:15 – 08:45

Pohybové aktivity, ranní cvičení, taneční hry,
motivace k činnostem, které budou probíhat po celý den

08:45 – 09:00

Osobní hygiena, přesnídávka
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09:00 – 10:00

Spontánní a řízená činnost
(ve skupinách, individuálně i společně)

10:00 – 12:00

Pobyt venku

12:00 – 12:30

Osobní hygiena, oběd (možnost vyzvednutí dětí 12:15 – 12:45)

12:30 – 14:30

Hygiena, příprava na odpočinek, poslech pohádky,
odpočinek na lehátku, spánek

14:30 - 14:45

Převlékání, hygiena, možnost vyzvedávání dětí od 14:30

15:00 – 15:30

Spontánní a řízená činnost

14:45 – 16:30

Individuální hry dětí podle jejich zájmu, pobyt venku
tvořivé hry v písku, míčové hry, odchod dětí domů

d) psychosociální podmínky

Všichni zaměstnanci se snaží vytvořit dětem takové prostředí, aby se cítily v naší škole spokojeně,
bezpečně a jistě. Všechny děti mají v naší škole stejná práva i povinnosti. Navozujeme vzájemný
pocit důvěry a spolupráce-laskavé chování všech, atmosféry klidu a bezpečí, těšíme se na setkání.
Každé dítě má stejná práva, možnosti a také povinnosti-držíme se pravidla „ Respektovat a být
respektován“. Učíme se ohleduplnosti, zdvořilosti a vzájemné spolupráci. Pomáháme si vzájemně.
Nabízíme činnosti podle zájmu a vyspělosti dítěte, podporujeme důvěru v sebe sama, omezujeme
přehnanou soutěživost. Dbáme, aby děti nebyly přetěžovány. Sledujeme vyváženost činností
spontánních a řízených. Organizaci dne přizpůsobujeme potřebám dětí a aktuální situaci. Osobní
svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí vyplývajících ze stanovených řádů a
norem. Děti se podílejí na vytváření pravidel soužití ve třídě, které směřují ke vzájemné úctě,
respektu a k pohodě. Vedeme děti k tomu, aby tato pravidla dodržovaly.
Nově přijaté děti mají možnost adaptace – mohou chodit do kolektivu v kratších časových
intervalech, aby se postupně dokázaly přizpůsobit novému prostředí a novým situacím. Rodiče
mohou být po domluvě s učitelkou přítomni ve třídě. Rodiče jsou informováni o nejvhodnější formě
adaptace svého dítěte.
Děti mají dostatek prostoru pro spontánní hru, pro učení, pobyt venku i relaxační odpočinek. Každé
dítě je posuzováno individuálně. O dětech jsou vedeny záznamy, které jsou využívány k jejich
dalšímu rozvoji. Všechny děti dodržují dohodnutá pravidla soužití, podílejí se na jejich tvorbě.
Pravidla jsou umístěna na viditelném místě ve třídách.
Závěry pro další období: Naším cílem je v průběhu roku uspořádat akce, které by vedly
k posilování prosociálního chování mezi dětmi a prohlubování pozitivního vztahu k prostředí
mateřské školy, využít podpory školního asistenta. Našim dalším cílem bude učit děti vyjádřit svůj
názor, zdvořile říci ne, zkvalitňovat mezilidské vztahy a při realizaci podpůrných opatření snížit
počet dětí na třídě v souladu s právními předpisy.

e) organizace chodu školy
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Organizace chodu mateřské školy se řídí směrnicemi ředitele školy, školním řádem, provozním
řádem školy a dalšími právními předpisy. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na
individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby. Provoz školy MŠ Bečváry: od 6:30 hod. do
16:30 hod. Třídy jsou heterogenní. Naším zájmem je především spokojené dítě. Vzdělávací nabídka
pro každý den je připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený.
Časové rozvržení denního režimu je předmětem každé třídy, dle jejich specifik a je zpracováno v
TVP. V případě výletů, návštěvy divadelních představení, výstav je organizace přizpůsobena daným
potřebám a rodiče jsou o tom včas informováni.
f) řízení mateřské školy

Mateřská škola je součástí příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Bečváry, okres Kolín.
Statutárním orgánem je Mgr. Kamila Hrčkuláková, ředitelka školy, která po dohodě se zřizovatelem
stanovuje místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do
následujícího školního roku a zveřejňuje je způsobem v místě obvyklým. Rozhoduje také o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku, zároveň může po předchozím
upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání. Zpracovává a odpovídá za veškerou
dokumentaci školy – vnitřní i vnější předpisy. Spolupracuje se zřizovatelem školy a dalšími orgány,
které s provozem školy bezprostředně souvisejí.
Z rozhodnutí ředitelky školy jsou zřizovány pracovní pozice pedagogických i nepedagogických
pracovníků. Ředitelka školy koordinuje činnosti tříd, zajišťuje metodické vzdělávací dokumenty,
kterými jsou ŠVP aj. materiály potřebné pro vzdělávání pedagogických pracovníků a dětí a
kontroluje dodržování TVP. Ředitelka školy koordinuje činnosti tříd, především pokud se jedná o
organizaci akcí školy, výletů a dalších aktivit určených pro děti mateřské školy. Zapojuje
spolupracovníky do všech aktivit školy a respektuje jejich názor. Zaměstnanci se mohou svobodně
vyjádřit ke své práci i k práci jiných zaměstnanců, rovněž k vedení školy. Všichni zaměstnanci
respektují povinnost mlčenlivosti a loajality. Ředitelka školy prostřednictvím webových stránek
informuje veřejnost o všem, co se týká ZŠ i MŠ.
Naším cílem je v průběhu školního roku uskutečnit teambuildingové akce, za účelem
prohloubení přátelských vztahů na pracovišti a předání si vzájemných zkušeností
z pedagogických oblastí.
g) personální obsazení mateřské školy
Zaměstnanci školy pracují jako tým. Všichni mohou vyjádřit svůj názor a přispět dobrým nápadem
ke zlepšení stavu nebo k řešení určitého problému. Plánování se opírá o předchozí analýzu a
využívá zpětné vazby. Povinnosti, pravomoci a úkoly jsou jasně vymezeny v pracovních náplních,
organizačním řádu školy a dalších vnitřních předpisech. Všichni zaměstnanci splňují kvalifikační
předpoklady pro svou práci a dále se vzdělávají. Pedagogický sbor MŠ tvoří celkem 3 učitelky a
školní asistent, všechny učitelky jsou plně kvalifikované. Pracovní doba je rozložena tak, aby v
obou třídách byla zajištěna optimální pedagogická péče a při sportovních aktivitách či poznávání
mimo areál školy spolehlivá organizace. Podle možností a podmínek školy je optimálně zajištěno
překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů ve třídě. Bezpečnost, ochrana zdraví a preventivní
9

opatření při práci jsou sledovanou prioritou. Za děti zodpovídá vždy pedagogický pracovník školy,
všichni zaměstnanci dbají na bezpečné a nezávadné prostředí.

h) spolupráce s rodiči
Usilujeme o vytvoření vzájemné důvěry a otevřenosti v jednání. Rodiče jsou pro nás
nejdůležitějšími partnery. Dbáme, aby byli pravidelně a včas informováni o záležitostech školy a o
průběhu vzdělávání svého dítěte. Učitelky pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dětí,
domlouvají se na společném postupu při jejích vzdělávání a výchově. Vždy respektujeme soukromí
rodiny, zachováváme taktní přístup a diskrétnost s vědomím důvěrných informací. Před zahájením
školního roku je pro nové rodiče organizována třídní schůzka. Zákonní zástupci mají možnost
zůstávat s dětmi v adaptačním období v MŠ po dohodě s učitelkami. Rodiče podle svých možností
pomáhají při organizaci školních akcí
Práva a povinnosti zákonných zástupců vycházejí ze školního řádu. Rodiče se mají možnost podílet
na dění ve třídách, účastnit se třídních a školních programů a akcí pořádaných ve spolupráci se
školou. Rodiče jsou pravidelně informováni o všem, co se děje formou informací uveřejněných na
nástěnce u vchodu do třídy ,,Sluníček“, dále prostřednictvím webových stránek školy. Spolupráce
s rodiči a jejich aktivní přístup je vždy velmi vítaný.
Závěry pro další období: Naším cílem je i nadále podporovat spolupráci s rodiči při akcích
pořádaných školou jako doposud, využít nabídky ze strany rodičů v organizování akcí v MŠ,
případně exkurze do zaměstnání rodičů dětí (forma prožitkového učení), podporovat nápady a
zkušenosti rodičů na různé výlety, výukové programy, besedy.
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4. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S PŘIZNANÝMI PODPŮRNÝMI
OPATŘENÍMI VE VZDĚLÁVÁNÍ
RVP PV vychází ve své základní koncepci z respektování individuálních potřeb a možností dítěte.
Z toho důvodu je RVP PV základním východiskem i pro přípravu vzdělávacích programů pro děti
se speciálními vzdělávacími potřebami.
Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích
možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje
poskytnutí podpůrných opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných
opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje mateřská škola.
Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů.
Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského
poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého
až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Začlenění podpůrných opatření do
jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.
Stanovené rámcové cíle i očekávané výstupy ŠVP jsou pro všechny děti společné. Při plánování a
realizaci vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními mají učitelky MŠ 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. Při vzdělávání dítěte se speciálními
vzdělávacími potřebami učitelka zahrnuje do svých vzdělávacích strategií podpůrná opatření.
Důležitou podmínkou úspěšnosti předškolního vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami je nejen volba vhodných (potřebám dětí odpovídajících) vzdělávacích metod
a prostředků, které jsou v souladu se stanovenými podpůrnými opatřeními, ale i uplatňování vysoce
profesionálních postojů učitelů i ostatních pracovníků, kteří se na péči o dítě a jeho vzdělávání
podílejí. Rozvoj osobnosti dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními závisí na citlivosti
a přiměřenosti působení okolí mnohem více, než je tomu u dítěte, které není ve svých možnostech
primárně omezeno.
Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracují učitelky MŠ úzce s rodiči
a dalšími odborníky, využívají služby školských poradenských zařízení.

4.1 Podpůrná opatření 1. stupně
Má-li dítě obtíže při vzdělávání, škola zpracuje plán pedagogické podpory dítěte /PLPP/, který
zahrnuje mj. popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka a podpůrná opatření prvního
stupně; plán pedagogické podpory bude vyhodnocen nejpozději po třech měsících. Podkladem pro
zpracování PLPP je ŠVP.
Nebude-li poskytování podpůrných opatření prvního stupně postačující, doporučí škola vyšetření
dítěte ve školském poradenském zařízení. Zprávu z vyšetření obdrží zákonní zástupci dítěte, škola
11

dostane doporučení a na jeho základě sestaví individuální vzdělávací plán, který obsahuje mj.
podpůrná opatření druhého až pátého stupně (dle doporučení školského poradenského zařízení).
Nejsou-li podpůrná opatření dostačující, školské poradenské zařízení vydá doporučení stanovující
jiná podpůrná opatření, případně stejná podpůrná opatření vyššího stupně.

4.2 Podpůrná opatření 2. - 5. stupně
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 od druhého stupně je podkladem pro zpracování
individuálního vzdělávacího plánu /IVP/ doporučení ŠPZ. V tomto plánu se vzdělávací obsah
upraví tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi dětí, a
aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního maxima.
Úpravy obsahu a realizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně
podpůrných opatření jsou předmětem metodické podpory. Pedagogickým pracovníkům je zajištěna
metodická podpora formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

4.3 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole


tvorba, realizace a vyhodnocování PLPP u těchto dětí je prováděna na základě pokynu
ředitelky školy a za spolupráce s pedagogy, popř. jinými odborníky;



tvorba, realizace a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů u těchto dětí
je prováděna na základě pokynu ředitelky školy a za spolupráce s pedagogy, se SPC, popř.
jinými odborníky.

4.4 Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními
Pro úspěšné vzdělávání těchto dětí škola umožní:


uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci
činností a při stanovování obsahu, forem i metod výuky;



stanovená podpůrná opatření při vzdělávání dětí;



při vzdělávání dítěte, které nemůže vnímat řeč sluchem, jako součást podpůrných opatření
vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá jeho potřebám a s jehož užíváním má
zkušenost;



při vzdělávání dítěte, které při komunikaci využívá prostředky alternativní nebo
augmentativní komunikace, jako součást podpůrných opatření vzdělávání v komunikačním
systému, který odpovídá jeho vzdělávacím potřebám;
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spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními a odbornými
pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupráci s odborníky
mimo oblast školství (zejména při tvorbě IVP);.

Pokud zákonný zástupce dítěte přes opakovaná upozornění a vysvětlení důsledků nenavštívil ŠPZ
za účelem nastavení podpůrných opatření ve vzdělávání dítěte a způsobil tak dítěti obtíže při
vzdělávání /protože škola sama dostatečná podpůrná opatření vytvořit nemůže, může se škola
obrátit na zástupce orgánu veřejné moci (OSPOD) a v souladu se zákonem o sociálně právní
ochraně dětí požádat o součinnost.
Záměry pro další období:
Při vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními, či dětí znevýhodněných v sociokulturní
oblasti více spolupracovat s odborníky, vytvářet dostatečné podmínky pro děti s PO.
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5. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH
Škola prostřednictvím kvalitní pedagogické diagnostiky vyhledává mimořádně nadané děti
a formou integrovaného vzdělávání a individualizované výuky podporuje rozvoj jejich talentu.
Rozvoj a podpora mimořádných schopností a nadání dítěte je zajišťována:


předkládáním vyššího stupně složitosti nabízených činností



využitím vhodných didaktických pomůcek, materiálů



volbou vhodných metod, forem výuky



individuálním přístupem



prací s tablety, interaktivní tabulí - vzdělávací programy



nabízenými specifickými činnostmi
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6. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD 2 DO 3 LET
Zákonem č. 178/2016 Sb., ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění školský zákon, se s účinností od
1. 9. 2016 stanoví, že se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let,
nejdříve však od 2 let.
Pokud se v mateřské škole vzdělávají děti mladší tří let, je nutné zajistit další podmínky, které
reagují na vývojová specifika, individuální potřeby, zájmy a možnosti těchto dětí. Dítě ve věku od
dvou do tří let má některé potřeby jiné nebo intenzivnější než děti starší. Potřebuje stálý pravidelný
denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a
činnosti, více individuální péče, srozumitelná pravidla.
6.1 Věcné podmínky
Jsou-li do mateřské školy přijaty děti mladší 3 let, snažíme se zajistit vhodné podmínky pro jejich
výchovu, vzdělávání a péči. Děti jsou ve třídě společně s dětmi od 3 do 4 let. Vybavení hračkami,
pomůckami materiály a doplňky odpovídá počtu dětí a jejich věku. Podstatná část vybavení je
umístěna tak, aby ho děti viděly, mohly si ho samostatně brát a zároveň se vyznaly v jeho uložení.
Na třídách jsou stanovena pravidla jeho využívání pedagogy a dětmi. Třída je vybavena
pomůckami, didaktickými hrami a hračkami, které jsou dle výrobce vhodné pro děti do 3 let. Je
vybavena sedacím nábytkem, který odpovídá menší tělesné výšce dětí. Prostředí poskytuje dětem
dostatečný prostor pro volný pohyb i hru dětí, pro jejich bezpečí a klid a pro odpočinek v průběhu
celého dne. Zahrada je rozlehlá, převážně travnatá, umožňuje mnoho variant spontánního pohybu
rozmanitých tvořivých her.
Závěry pro další období:
Postupně doplňovat pomůcky k objevování a experimentování. Vybavit zahradu novým
pískovištěm a herními prvky, které odpovídají věku dětí.
6.2 Hygienické podmínky
V souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, bude v případě vzdělávání dvouletých
dětí umývárna vybavena přebalovacím stolem a krytým nášlapným odpadkovým košem, bude zde
také umístěn nočník.
6.3 Personální podmínky
Ve třídě, kde budou vzdělávány děti do tří let, bude zajištěno překrývání dvou pedagogických
pracovníků. Z projektu OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
Šablony pro MŠ je k dispozici ,,Školní asistent“, který v případě potřeby může být při práci
s dvouletými dětmi využit. Dle potřeby bude zvažována možnost přítomnosti chůvy, která bude
učitelce mateřské školy pomáhat s péčí o dvouleté děti v oblasti sebeobsluhy, zajištění bezpečnosti
a individuálních potřeb dítěte.
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6.4 Organizace vzdělávání
Dvouletým dětem bude v rámci vzdělávání umožněn především individuálně přizpůsobený
adaptační režim, bude brán ohled na dostatek času, který potřebují na veškeré aktivity včetně
oblékání, stravování a zohledněn počet dětí ve třídě mateřské školy v souladu s právními předpisy.
Organizace vzdělávání je plně v kompetenci ředitelky školy, která postupuje dle právních předpisů.
6.5 Bezpečnostní podmínky
V případě vzdělávání dětí od 2 do 3 let bude vždy dbáno, aby během specifických činností
(sportovní činnosti, nebo pobyt v prostředí náročném na bezpečnost) byl zajištěn dostatečný dozor
nad dětmi. V těchto případech ředitelka školy určí k zajištění bezpečnosti dětí dalšího
pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k
právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost
mateřské školy. Mateřská škola se nachází v přízemí budovy, děti tak nemusí denně zdolávat
schody. Děti ve věku od 2 do 3 let jsou skupinou osob se zvýšeným požárním rizikem, proto jsou
zaměstnanci školy proškolováni v zajištění prevence bezpečnostně požárních rizik. Je také
zmapována situace v souvislosti se zajištěním případné evakuace a zpracován plán postupu
v případě ohrožení.
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7. ORGANIZACE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Kapacita MŠ je 41 dětí. Děti jsou rozděleny do 2 tříd. Do 1. třídy chodí 14 dětí a do 2. třídy 27 dětí.
MŠ je s celodenním provozem od 6.30 do 16.30 hodin. Příchod dětí je do 8.00 hodin, později pouze
po dohodě s rodiči a učitelkou. Po obědě si rodiče vyzvedávají děti od 12.15 do 12.45 hodin a po
odpoledním odpočinku je možné si děti vyzvednout mezi 14:30 až 16.30 hodinou. Mimořádné
odchody jsou možné vždy po domluvě s učitelkou. V době hlavních prázdnin je provoz omezen
nebo přerušen.
Zápis do MŠ probíhá 2. 5. - 16. 5. V průběhu školního roku mohou být děti přijímány pouze
v případě, že není zcela naplněna kapacita MŠ. Do mateřské školy jsou přednostně přijímány děti
poslední rok před vstupem do základní školy. Úplatu za předškolní vzdělávání stanovuje ředitelka
školy po schválení zřizovatelem na příští příslušný školní rok do 30. 6. na základě vydané směrnice.
Osvobozeny od úplaty za předškolní vzdělávání jsou děti, které dosáhnou do konce srpna
příslušného roku pěti let, a pro které je předškolní vzdělávání povinné.
Veřejnost je o rozhodnutí ředitelky o přijetí dítěte, včetně příslušných kritérií pro přijetí dětí do MŠ
informována na veřejných vývěskách školy a webových stránkách školy. Kritéria stanovuje
ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem.
V září probíhá informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí. Rodiče mají možnost se po
domluvě s učitelkou dohodnout na konzultačních hodinách. Při adaptaci nových dětí je rodičům
nabídnuto zapojení do celodenního výchovného programu v MŠ.
Spontánní a řízené aktivity jsou vzájemně propojovány, odpovídají možnostem a potřebám
předškolního dítěte. Uplatňovány jsou všechny formy učení – individuální, skupinové i frontální.
Prožitkové učení je založené na zážitcích a vlastních zkušenostech dítěte, a tím je podporována
dětská potřeba objevovat a poznávat.
Spontánní sociální učení je založené na přirozené nápodobě, a proto jsou dětem poskytovány
vhodné vzory chování a postojů. Děti se učí na základě vlastních intelektových a praktických
činností.
Přes časovou uvolněnost je dodržován stanovený režim dne, který je dostatečně pružný, aby mohl
ihned reagovat na potřeby dětí. Denně jsou zařazovány pohybové aktivity dětí, které jsou střídány
s klidovými a oddechovými činnostmi a vzdělávacími činnostmi. Děti mají dostatečný prostor pro
vlastní hru, kterou mají možnost dokončit, či se k ní později vrátit. Plánování činnosti vždy vychází
z potřeb dětí.
Ve třídě Sluníček dochází k překrývání pedagogické činnosti 2 učitelek od 10h. do 12:25h (jedná se
o zajištění bezpečnosti při pobytu venku, dále při obědě, vyzvedávání dětí). Ve třídě Berušek
dochází k překrývání pedagogické činnosti vždy v úterý a ve čtvrtek, ostatní dny jsou řešeny
individuálně (jedná se o zajištění bezpečnosti a spolupráce při dopoledních činnostech- z důvodu
docházky dvou dvouletých dětí, dále při pobytu venku, při obědě, vyzvedávání dětí).

17

8. POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Povinný poslední rok předškolního vzdělávání:
Podle Školského zákona je povinný poslední rok předškolního vzdělávání pro děti, které dosáhly do
31. 8. pěti let, od počátku školního roku. Je povinný pro občany ČR a cizince s pobytem na území
ČR déle než 90 dní. Nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 8:00
do 12:00 hod. Není povinné ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu
s organizací školního roku na základní škole.
8.1 Podmínky pro uvolňování z PPV
Zákonný zástupce je povinen omluvit dítě z docházky k povinnému předškolnímu vzdělávání
nejpozději do 3 pracovních dnů a doložit absenci, je-li k tomu vyzván.
Uvolňování dítěte z povinné předškolní docházky bude probíhat takto:
 uvolnění na 1 den – zákonný zástupce dokládá písemnou žádost třídní učitelce,
 uvolnění na 2 a více dnů – zákonný zástupce dokládá písemnou žádost ředitelce
školy,
V případě neomluvení dítěte z povinné předškolní docházky v řádném termínu, je povinna tuto
skutečnost nahlásit ředitelce školy, která danou situaci vyhodnotí. Opakovanou neomluvenou
absenci hlásí ředitelka školy orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).
8.2 Individuální vzdělávání
Individuální vzdělávání je jinou formou plnění povinného předškolního vzdělávání. Ředitelka
školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno (dle ŠVP).
Úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena první pondělí
v měsíci prosinci od 14:00 do 16:30 hodin, náhradní termín bude stanoven dle dohody. Ověření
proběhne v budově Základní a mateřské školy Bečváry, Bečváry 49, 281 43 Bečváry a bude
probíhat formou rozhovoru s dítětem, formou didaktických her a pracovních listů.
Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ukončí
ředitelka dítěti individuální vzdělávání; po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně
individuálně vzdělávat.
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9.

CHARAKTERISTIKA ŠVP

Pojďte s námi do pohádky je název našeho vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v
Mateřské škole Bečváry, který ve svém působení vychází ze světa pohádek jako motivace
předškolního vzdělávání. Tento program směřuje k rozvíjení samostatných a zdravě sebevědomých
dětí cestou přirozené výchovy a poskytuje základy celoživotního vzdělávání všech dětí podle jejich
individuálních možností, zájmů a potřeb.
Je postaven na těchto základních principech:
 Chápat dítě jako individualitu, svébytnou a kompetentní osobnost se svými právy a
potřebami danými úrovní vývoje, věkem, vnitřní osobitostí i jeho sociální situací a v ní
probouzet aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, i ukázat, co
všechno umí, zvládne a dokáže.
 Vycházet ze hry jako hlavní činnosti předškolního dítěte, ve které se bezpečně a efektivně
učí, získává nové zkušenosti.
 Využívat spontánní zvídavosti dítěte, potřeby poznávání a snahy dosáhnout úspěchu k
získání především prožitků a zkušeností, dovedností, návyků, poznatků a postojů.
S cílem:
 Optimálním denním režimem, dostatečností volného pohybu, kompenzačním cvičením a
zdravou výživou vést k ochraňování a posilování organismu dítěte.
 Sociálním klimatem směřovat k vytváření dobrých mezilidských vztahů, rozvíjet schopnost
komunikovat, spolupracovat a žít ve společenství ostatních lidí.
 Pozitivním oceňováním a povzbuzováním každého dítěte vést k získání sebedůvěry a
sebeúcty, zdravého sebevědomí.
 V přímém styku s přírodou utvářet citlivý vztah k životnímu prostředí, poznávat, že člověk
je neoddělitelnou součástí přírody. Zpěvem, kresbou, malováním, recitací, pohádkou,
hudbou a pohybem rozvíjet estetické cítění dětí, kreativní schopnosti, představivost a
fantazii.
 Využíváním vhodných aktivit nacvičovat bezpečné chování dětí v situacích, které mohou
jejich zdraví a život ohrožovat.
Proč pohádka?
Právě ona nám může pomoci naplňovat vzdělávací rámcové i dílčí cíle a záměry předškolního
vzdělávání. Vyhovuje věku, možnostem, zájmům a potřebám dětí. Práce s pohádkou nabízí spoustu
činností, které dítě předškolního věku obohacují. Čtení pohádek, vyprávění, poslouchání nebo i
jejich společné sledování se stává nejen důvěrnou chvilkou, oázou klidu, bezpečí a vzájemné
blízkosti, ale i možností, jak vysvětlit dětem, co je dobré a co zlé, co se dělat má a smí, co se zase
nemá a nesmí, a za co přijde odměna a za co trest. Pohádka nám poskytuje i možnost učit děti
vciťovat se do druhých, pomáhat slabším a potřebným, bojovat za pravdu, nepodvádět, nezrazovat,
nechtít mít všechno hned. Většinou díky pohádkovému příběhu dokáže dítě pochopit sám život,
setkat se s lidskými vlastnostmi, charaktery. Láska, kamarádství, poslušnost, moudrost, vztah k
přírodě, ale i hloupost, zvědavost, lež, závist a zloba jsou v pohádkách jednoznačně určeny a dětem
předloženy formou, která je srozumitelná, konkrétní a názorná. Pohádkou můžeme uvádět děti do
světa fantazie, rozvíjet výtvarnými, hudebními a dramatickými činnostmi jejich kreativitu a
představivost, vést je k myšlení mimo zaběhnuté rámce, rozšiřovat jejich slovní zásobu i okruh
poznatků o blízkém i vzdálenějším okolním světě. Pohádka se může objevit i jako motivace
pohybových her a činností a pomáhat nám rozvíjet pohybové dovednosti a tělesnou zdatnost dětí.
Poznáváním pohádek z různých koutů světa si děti vytvářejí i povědomí o existenci ostatních kultur
a národností. Jsme přesvědčeni, že pohádka funguje jako „pilulka šťastného dětství“ a těch chceme
našim dětem dopřát co nejvíc.
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Třídění odpadu
Děti jsou téměř denně seznamovány se zásadami třídění odpadu. Ve třídách a na chodbě
jsou k dispozici kontejnery na třídění. Děti se učí rozpoznávat různé materiály a podle těchto
poznatků poté odpad roztřídit. V TVP je zařazeno téma třídění u příležitosti Dne Země. Do
budoucna je naším cílem zřídit na školních pozemcích kompost, kam by byl vynášen bioodpad a
zbytky ze školní jídelny.
Pedagogické zásady
 Vycházet vstříc obecným edukačním potřebám dětí – zajímavá forma, poskytovat prostor pro
pohyb, používat dramatizaci, pohádky, písničky atd. Informace podávat dětem
zjednodušeně, ne však zkresleně. Používat správné názvy organismů, věcí a činností.
 Podporovat zvídavost – co nejlépe rozvíjet dětskou zvídavost a podporovat chuť učit se,
protože zvídavost souvisí s aktivitami v přírodě.
 Respektovat časový kontext a přirozené cykly – pro porozumění přírodě je významná
návaznost aktivit na pravidelné cykly (denní, měsíční, roční). Snažíme se zavést
pravidelnost aktivit, které se během týdne, měsíce či roku pravidelně opakují (advent,
masopust, oslavy narozenin a svátků atd.)
 Rozvíjet fantazii – fantazii nerozvíjí dokonalost.
 Poznávat všemi smysly – naším cílem je rozvíjet smysly různými aktivitami, ale také naučit
děti si smysly chránit.
Prostředky a metody
 Pozorování – vedeme děti k pozorování, je třeba nechat jim čas a prostor na pozorování,
pozorně nasloucháme, když děti vypráví o tom, co objevilo,
 Experimentování,
 Pozorování modelových organismů,
 Výchova prací – seznamování s činnostmi, postupy, nástroji,
 Kontakt se zvířaty – návštěva ZAS Bečváry, zvířátka u krmelce, domácí zvířata v obci
apod.,
 Kontakt a tvorba s přírodninami, krajinnými prvky a poznávání živlů,
 Hry v přírodě a na přírodu,
 Dramatická výchova,
 Slavnosti,
 Přírodovědné vycházky a naučné stezky,
 Počítání, měření, vážení.
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10. DLOUHODOBÉ CÍLE ŠVP:
- podporovat duševní pohodu dětí, rozvíjet jejich intelekt, řeč, poznávací procesy a funkce, city,
vůli, kamarádské vztahy, cestou přirozené výchovy a vzdělávání na základě interakce s okolím a
svou vlastní prožitou zkušeností, se zaměřením na rozvoj smyslů,
- učit děti vnímat svět kolem sebe, dění v tomto světě, utvořit základy pro odpovědný postoj dítěte
ke společenskému a přírodnímu prostředí,
- zlepšovat tělesnou zdatnost, podporovat rozvoj pohybových dovedností, učit se sebeobslužným
dovednostem, vést děti ke zdravému životnímu stylu,
- podporovat rozvoj sociálně-kulturních postojů, návyků a dovedností dítěte, učit je přijímat
společenské, morální a estetické hodnoty,
- rozvíjet a prohlubovat spoluúčast s rodiči v individuální spolupráci, nabídkou společenských akcí
a vzájemnou komunikací,
- podporovat sebereflexi všech, kteří ovlivňují práci s dětmi.
Naší vizí je, aby děti měly dostatek volného času, kdy budou dělat to k čemu se svobodně
rozhodnou. Naším úkolem je dát jim množství impulzů a námětů k činnostem, které pro ně budou
podnětné. Konečný výběr musí opět vycházet z vlastní svobodné vůle dítěte.
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11. METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ
Hlavní činností pro dítě předškolního věku je hra. Tato potřeba je v naší mateřské škole plně
respektována. Při hře se nejvíce dítě otevře, vytváří vztahy, nejlépe se učí. Pokud je dítě v
podnětném, bezpečném a klidném prostředí, má možnost si hrát spontánně, projevit svůj pocit ze
hry, vyjádřit a sdělit, co se mu podařilo, co dokázalo, pokud si hraje s kamarády a má ze hry radost,
dochází k všestrannému rozvoji dítěte. Proto je hra v nejrůznějších podobách pro nás stavebním
kamenem. V průběhu dne hrají roli zejména námětové, dramatické, pohybové, hudební, výtvarné,
didaktické, psychomotorické, logopedické hry. Hra je realizována v různých formách: spontánní,
řízená, hry individuální, skupinové, kolektivní, hry s přesnými pravidly, využíváme i momentálně
vzniklých situací. Při hře i ostatních hravých činnostech využíváme zejména metody rozhovoru,
vyprávění, besedy, popisů obrázků, pozorování situací, změn kolem sebe, v přírodě, pozorování
chování lidí, hodnocení vlastní hry. Podstatnou roli ve vzdělání má řízené učení kooperativní. Při
všech zvolených a naplánovaných činnostech, zvolených metodách i formách vzdělávání dbáme na
učení co nejvíce prožitkové. Dlouhodobou vizí, záměrem ŠVP PV je vytvořit kamarádské
společenství s neformálními vztahy, v němž všechny útvary MŠ budou pracovat jako jeden tým v
souladu se školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Chceme děti šťastné,
veselé, zvídavé. Podporujeme zejména rozvoj kladných mezilidských vztahů, vzájemnou
komunikaci a vstřícnost, vedeme děti vlastním příkladem ke zdravému životnímu stylu, k ekologii,
vštěpujeme jim jejich spoluzodpovědnost za stav životního prostředí a podporujeme trvale
udržitelný rozvoj.
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12. VZDĚLÁVACÍ OBSAH ŠVP
Vzdělávací nabídka ŠVP je uspořádaná do deseti integrovaných bloků:

1. PALEČEK A JEHO KAMARÁDI
2. O VELIKÉ ŘEPĚ
3. BOUDO, BUDKO
4. ČERT A KÁČA
5. O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH
6. O KOBLÍŽKOVI
7. JAK KRTEK A SKŘIVÁNEK PŘIVOLALI JARO
8. MALÁ ČARODĚJNICE
9. O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE
10. O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE
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12.1 POPIS INTEGROVANÝCH BLOKŮ
12.1.1

PALEČEK A JEHO KAMARÁDI

Charakteristika:
Toto období je obdobím mnoha změn, nejen v přírodě, kdy se léto přesouvá pomalu do podzimu,
ale i v životě dětí, které přicházejí do nového prostředí. Děti si sdělují zážitky z prázdnin, co prožily
nového, zajímavého, co navštívily, s kým se potkaly. Obsahem tohoto bloku je adaptace dětí na
prostředí školy, jednotlivých tříd, orientaci v prostorách školy, seznámení se s novými kamarády,
s pedagogickými i nepedagogickými, i se správními zaměstnanci. Děti jsou v průběhu měsíce
seznámeny s celoročním tříděním odpadového materiálu, který probíhá na půdě celé školy.
Vytvářejí si společná pravidla ve třídách, učí se vyjadřovat své pocity, respektovat přání a potřeby
druhých. Důležité je rovněž postupné zvykání na denní režim. Děti jsou v průběhu měsíce
seznámeny: s bezpečnostními pravidly ve třídě, na zahradě, na vycházkách viz. Osnova
bezpečnosti, s hygienickými návyky. Dále jsou seznamovány s celoročním tříděním odpadového
materiálu, který probíhá na půdě celé školy. Cílem je vytvořit každému dítěti vhodné podmínky a
příjemné prostředí k jeho adaptaci.

Vzdělávací cíle:


















získání citové samostatnosti
zvládat sebeobsluhu (podle možností a věku dítěte)
usnadnit dětem jejich vstup do mateřské školy laskavým přístupem a vhodnou organizací
seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhému (respektovat kamaráda)
rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev
zařazovat pohybové hry každý den, jejichž cílem je stmelovat kolektiv
učit se společně si hrát a dodržovat stanovená pravidla
začlenit se mezi své vrstevníky
podporovat dětská přátelství
uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky
posilovat prosociální chování ve vztahu k dospělým
osvojovat si základní poznatky o prostředí, ve kterém dítě žije
seznamovat děti s prostředím tříd, zahrady mateřské školy, blízkým okolím a přírodou
rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti v oblasti hrubé motoriky
seznamovat děti se světem lidí, kulturou a uměním
učit se dokončit hru a samostatně uklízet hračky
seznamování dětí s místem a prostředím, ve kterém žijí, vytváření pozitivního vztahu
k němu
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Vzdělávací nabídka:

















aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy
činnosti uvádějící dítě do časových a režimových momentů
společné vytváření pravidel
činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití
jednoduché sebeobslužné činnosti (stolování, oblékání, osobní hygiena, úklid a úprava
prostředí)
konstruktivní činnosti, jednoduché pohybové hry
volné výtvarné činnosti
poslech čtených a vyprávěných pohádek
přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm
poznávání přírodních zákonů formou vycházek do okolí
volné hry na zahradě
vyprávění vlastních zážitků z přírody
komunitní kruh – rozhovory, společná setkávání – ranní rituál - prostor k povídání a
naslouchání druhému
vytváření časových představ (ráno, večer, včera, dnes…)
učit se uspořádat skupinu – kdo je první, kdo poslední
seznámení s odpadovými materiály podle původu (rozložitelný, nerozložitelný), třídění
odpadového materiálu ve třídách

Kompetence k učení:



dítě dokáže pozorovat, zkoumat, objevovat nové a všímat si souvislostí
dítě si všímá toho, co se kolem nás děje

Kompetence k řešení problémů:


dítě umí řešit problémy na základě bezprostřední zkušenosti a využívají při tom svoji
fantazii a představivost

Kompetence komunikativní:



dítě užívá přirozených prostředků komunikace vyjádření svých myšlenek, pocitů a názorů
dítě užívá svých komunikačních schopností k dalšímu učení

Kompetence sociální a personální:




dítě se samostatně rozhoduje o svých činnostech, vyjadřuje svůj názor
dítě si vytváří schopnost adaptovat se na prostředí a běžné změny
dítě se podílí na vytváření pravidel společenského chování
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Kompetence činnostní a občanské:



dítě má zájem o druhé, o to, co se kolem děje
dítě dokáže zachovávat pravidla společenského soužití ve skupině

Očekávané výstupy:
















odloučit se na určitou dobu od rodičů, být aktivní i bez jejich opory
navazovat kontakty s dospělými
zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní
návyky
začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti,
schopnosti a dovednosti
adaptovat se na život v mateřské škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí
školy postupovat a učit se podle pokynů
domluvit se slovy a porozumět slyšenému
částečně se orientovat v prostoru i v rovině
orientovat se v prostředí třídy a školy
přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem
napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
všímat si změn a dění v nejbližším okolí
zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité
naučit se zpaměti krátký text
vnímat základní pravidla chování, podílet se na nich a řídit se jimi, přijímat autoritu
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12.1.2

O VELIKÉ ŘEPĚ

Charakteristika
Cílem tohoto bloku je vytvářet a upevňovat poznatky o přírodě a o změnách, které se v ní
odehrávají. Budeme se učit být citliví nejen k přírodě, ale i k věcem a živým bytostem. Základním
prostředkem k seznamování se s přírodou jsou vycházky. Děti budou pozorovat změny v přírodě,
vnímat krásy podzimu, přírodní jevy, počasí, seznámí se s charakteristickými znaky podzimu. Děti
se učí pomocí všech smyslů rozlišovat různé druhy ovoce a zeleniny, seznamují se s různými
podzimními pracemi na zahradách, zahrádkách a na poli. Při výtvarných a pracovních činnostech
budeme využívat přírodní materiály, které podzimní příroda přináší.

Vzdělávací cíle:















rozvíjení a užívání všech smyslů
rozvoj řečových a jazykových dovedností
rozvoj paměti a pozornosti
rozvoj tvořivosti a fantazie
rozvoj slovní zásoby
rozvoj kooperativních dovedností
osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví
rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních mezi vrstevníky i dospělými
rozvíjet společenský a estetický vkus
vytvářet zdravé životní návyky a postoje
vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný
posilování přirozených poznávacích citů
získávat nové poznatky o živé a neživé přírodě
vyjádřit svoje pocity, prožitky a získané dojmy

Vzdělávací nabídka:












pozorování přírody, vycházky do blízkého okolí
zapojení všech smyslů – poznávání ovoce a zeleniny podle vůně, vzhledu, tvaru, chuti
výtvarné a pracovní činnosti
pohybové a hudebně pohybové hry
hry a činnosti zaměřené na cvičení paměti
pozorování přírodních jevů – počasí, odlet ptáků do teplých krajin
práce s literárními texty, využívání encyklopedií
práce s obrázkovým materiálem
konstruktivní a grafické činnosti
hry na Orffovy nástroje – tematicky zaměřené písně
modelování
27



kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách

Kompetence k učení:



dítě se snaží nebo dokáže porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí
dítě uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích

Kompetence k řešení problémů:


dítě řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti za pomoci využití své fantazie a
dětské představivosti

Kompetence komunikativní:



dítě průběžně rozšiřuje slovní zásobu
dítě vyjadřuje své myšlenky a pocity

Kompetence sociální a personální:




dítě umí využívat technických, informačních prostředků k vlastnímu rozvoji učení
dítě si vytváří schopnost adaptovat se na prostředí a jeho proměny
dítě v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla, spolupodílí se na
společných rozhodnutích

Kompetence činnostní a občanské:



dítě chrání hodnoty spojené se zdravím
dítě odpovědně přistupuje ke hře i zadaným úkolům

Očekávané výstupy:











porozumět, že změny v přírodě jsou přirozené a samozřejmé, naučit se těmto změnám
přizpůsobovat
učit se zacházet s grafickým a výtvarným materiálem ( barvy, nůžky, model. hmota )
pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
porozumět slyšenému
zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat a zopakovat děj
respektovat potřeby druhého, dělit se o hračky, pomůcky, úkoly
uplatňovat návyky společenského chování (zdravit známé děti, dospělé, poděkovat,
poprosit, rozloučit se …)
orientovat se bezpečně ve známém prostředí
pomáhat pečovat o životní prostředí, chránit přírodu v okolí
28






řešit konflikt dohodou
snažit se ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování
vyjadřovat své prožitky a představy pomocí výtvarných technik
soustředit se na danou činnost a umět ji dokončit

29

12.1.3

BOUDO, BUDKO

Charakteristika:
Obsahem tohoto bloku je sledování podzimní přírody, seznamování se s krásami podzimu, budeme
využívat některé přírodniny k výtvarným a pracovním činnostem, pozorovat změny v přírodě,
změny počasí – déšť, mlha, sníh. Dále se seznámíme se zvířaty žijícími na poli, v lese, povíme si,
jak se zvířátka připravují na blížící se zimu, budeme rozlišovat stromy a jejich plody, rytmizovat
říkadla apod. Seznámíme se s vlastním prožíváním tradic (příjezd sv. Martina) a dětských her, které
k podzimu neodmyslitelně patří (pouštění draka, Halloween).

Vzdělávací cíle:

















rozvíjení fyzické zdatnosti
vytváření základů pro práci s informacemi
rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka
rozvoj jazykových dovedností receptivních i produktivních
posilovat přirozené poznávací city
rozvíjení citových vztahů, city plně prožívat
rozvíjet kooperativní dovednosti
vnímat a přijímat základní hodnoty ve společnosti
rozvíjet estetické cítění a prožívání
osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o
okolí
rozvoj tvořivosti
vytváření základů pro odpovědný postoj k životnímu prostředí
rozvoj schopnosti žít ve společnosti ostatních lidí
přirozené poznávaní a sledování rozmanitostí podzimní přírody
dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla
pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit, zlepšovat, ale
také poškozovat a ničit

Vzdělávací nabídka:









rozhovory o podzimní přírodě
vycházky do přírody
využívání plodů podzimu
práce s přírodními materiály, ekologicky motivované herní aktivity
lesní zvířata se chystají na zimu
podzimní úklid zahrady
hry s barvami-procvičování barev a barevných odstínů
pozorování podzimního počasí a jeho proměn
30











sledování rozmanitostí změn v přírodě
vycházky do lesa, překonávání přírodních překážek
manipulace s předměty, zkoumání, porovnávání
číselná řada (určování počtu- první, poslední, množství-více-méně, základní geometrické
tvary)
vytváření časových představ- roční období, dny v týdnu, den x noc
četba, vyprávění a poslech pohádek s etickým obsahem a poučením
zařazovat hry se slovy, hádanky, rytmizace říkadel, nácvik básní, písní, seznamování
s hudebními nástroji, poslech hudby, samostatná hra
zvládnout základní pohybové dovednosti, běžné způsoby pohybu v různém prostředí
činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí

Kompetence k učení:



dítě klade otázky, hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem děje
dítě chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, pozná, že se může
mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

Kompetence k řešení problémů:



dítě se nebojí chybovat, nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale taky za snahu
dítě chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jeho včasné a uvážlivé řešení
je občas výhodou

Kompetence komunikativní:



dítě ovládá řeč, snaží se hovořit ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své
myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi
dítě rozumí slyšenému slovu, snaží se slovně reagovat a vést dialog

Kompetence sociální a personální:


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

Kompetence činnostní a občanské:



dítě vnímá svou sounáležitost s přírodním a společenským prostředím
dítě se chová bezpečně k sobě a ohleduplně k druhým

Očekávané výstupy:
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zvládat základní pohybové dovednosti
zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami
zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony
formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat
chápat některé číselné a matematické pojmy
udržet pozornost
zachytit a vyjádřit své prožitky
porozumět slyšenému, zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj- převyprávět ho a
zopakovat ve správné posloupnosti
prožívat radost z poznaného a zvládnutého
podílet se na organizaci hry a činností
uvědomovat si svoje možnosti a limity
snažit se ovládat své chování a respektovat potřeby druhého
těšit se z hezkých přírodních zážitků
spolupracovat s ostatními
zachytit a vyjádřit své prožitky
uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému
uplatňovat své individuální potřeby
vyjádřit své představy pomocí různých výtvarných činností, pojmenovat některé části těla a
některé orgány
všímat si změn a dění v nejbližším okolí a porozumět, že změny jsou přirozené a
samozřejmé
pomáhat pečovat o okolní životní prostředí

32

12.1.4

ČERT A KÁČA

Charakteristika:
Obsahem tohoto bloku je seznámit děti s tradicemi a zvyky adventního období a Vánoc. Adventní
čas u nás začíná každoročním rozsvěcením vánočního stromu v Bečvárech. Zaskotačíme si s čertem
a Mikulášem, blíží se Vánoce -nejkrásnější svátky v roce, posloucháme a učíme se koledy, vánoční
písně, zdobíme si ve třídách vánoční stromky. Pečeme vánoční perníčky a cukroví. Pozorujeme
přírodu v zimě na školní zahradě i v okolí – volně žijící zvířata, ptáky a jejich charakteristické
znaky. Chystáme se a těšíme na vánoční besídku, či vánoční posezení s rodiči.

Vzdělávací cíle:













rozvíjet a zdokonalovat dovednosti v oblasti jemné motoriky
rozvoj řečových schopností
rozvoj tvořivosti
rozvíjet mravní a estetické vnímání
osvojení si poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování vztahů k druhým
lidem
podporovat kultivovaný projev
rozvíjet jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji a materiálem
seznamovat se lidovými tradicemi a zvyklostmi
rozvíjet estetické cítění
rozvíjet praktickou orientaci
přizpůsobovat se společenskému prostředí a zvládat jeho změny
rozvoj schopností a dovedností dětí ve vztahu k druhým lidem

Vzdělávací nabídka:














pohybové a hudebně pohybové hry
seznámení se s významem Adventu – adventní kalendář
námětové hry – tematicky zaměřené
četba pohádek a příběhů
výtvarné a pracovní činnosti, adventní dílny s rodiči, vánoční posezení s rodiči
vyprávění o tom, jak trávíme Vánoce doma
podílet se na Vánoční výzdobě
výroba přáníček a dárků pro své nejbližší
zdobení vánočního stromku ve třídě, v obci, pro zvířátka
pozorování výzdoby v obci
činnosti umožňující vystupování na veřejnosti
zpěv, recitace, dramatizace, využití hudebních nástrojů
hry s novými hračkami, prohlubování kamarádských vztahů
33

Kompetence k učení:



dítě se soustředí na danou činnost
dítě má pocit radosti z toho, co dokázalo, umí hodnotit svoje pokroky

Kompetence k řešení problému:



dítě řeší náročnější problémy s pomocí dospělého
dítě dokáže využívat logických postupů, při řešení myšlenkových problémů

Kompetence komunikativní:



dítě vyjadřuje své myšlenky, pocity, nálady
dítě komunikuje bez zábran a ostychu

Kompetence sociální a personální:




dítě se dokáže při společenských činnostech domlouvat a spolupracovat s druhým dítětem
dítě projevuje citlivost a ohleduplnost vůči druhým
dítě se prosadí, ale i přizpůsobují ve skupině

Kompetence činností a občanské:



dítě si uvědomuje, že svým chováním může ovlivnit prostředí, ve kterém žije
dítě vedeme k uvědomění si svých práv i práv druhých

Očekávané výstupy:















společně vytvářet a prožívat atmosféru adventního času
získat poznatky o lidových tradicích, pranostikách
koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla (sladit pohyb s rytmem, hudbou)
správně vyslovovat, ovládat dech a tempo řeči
naučit se zpaměti krátký text, záměrně si zapamatovat a vybavit
rozvoj jemné motoriky
záměrně se soustředit na činnosti a udržet pozornost
prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
záměrně se soustředit a udržet pozornost
projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu (divadlo)
vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
učit se zacházet s předměty denní potřeby, pomůckami nástroji, načiním, s grafickým a
výtvarným materiálem
prožívat a dětským způsobem projevovat co cítí, ovládat své afektivní chování
spolupracovat s ostatními
34









uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i
s dětmi
sledování událostí v obci a účastnění se akcí, které jsou pro dítě zajímavé
těšit se z hezkých a příjemných zážitků
vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky
vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní
hudební dovednosti, vokální i instrumentální
vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný
vycházky do okolí MŠ

35

12.1.5

O SNĚHURCE

Charakteristika:
Předmětem tohoto bloku je seznámit děti s tradicí Tří králů, se zimními sporty i s charakteristickými
znaky zimy. Společně budeme objevovat krásy zimní přírody, vyrábět krmítka pro ptáky,
pravidelně doplňovat semínka v krmítku na okně. Zima je rovněž časem radovánek a dovádění ve
sněhu, děti se seznamují se zimními sporty (bruslení na zimním stadionu, bobování, stavění
sněhuláků apod.) Se zimou přicházejí i nemoci a nachlazení. Přiblížíme dětem, jak je důležité
chránit svoje zdraví a jak se správně v zimě oblékat. Seznámíme je s tím, jak funguje tělo, z čeho se
skládá, co je potřeba dělat pro naše zdraví. Dále se dětí dozví, jaká máme ročních období, kolik má
rok měsíců a čím jsou jednotlivé měsíce charakteristické. Vyzkouší si řadu básniček a písniček
k tématům. Předškolní děti se budou připravovat na zápis do ZŠ.

Vzdělávací cíle:














rozvíjení fyzické a psychické zdatnosti
osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu
vytváření zdravých životních návyků
rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (vnímání, naslouchání, porozumění
apod.)
posilovat přirozené poznávací city (zvídavost, radost)
učit se pojmenovat a rozlišovat základní znaky zimy
částečné osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkcích
(abeceda, čísla)
rozlišovat základní časové údaje
rozvíjet základní kulturně společenské postoje a dovednosti
pozorování zimní přírody
rozvoj schopností sebeovládání
vytváření prosociálních postojů
rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám

Vzdělávací nabídka:









tradice a zvyky Tříkrálového svátku
zachytit a vyjádřit své pocity (kresba, malování, modelování)
vyzkoušení nových výtvarných technik
pohybové a manipulační hry
činnosti směřující k ochraně zdraví a osobního bezpečí
vytváření zdravých životních návyků, hry na sněhu, výlety do okolí
činnosti zaměřené na poznávání lidského těla a jeho částí
pochopení důležitosti některých orgánů v lidském těle – srdce, plíce, mozek, ledviny
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básničky, písničky se zimní tématikou
zkoumání sněhu, pokusy
kooperativní činnosti
poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (krajina a její ráz,
podnebí, počasí, ovzduší, roční období)
četba, poslech, vyprávění pohádek – dramatizace
zvířata v zimě – stopy ve sněhu
poznávaní lidského těla a jeho důležitých orgánů
hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru a v rovině

Kompetence k učení:



dítě zkoumá a objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých
znaků a symbolů
dítě klade otázky a hledá na ně odpovědi

Kompetence k řešení problémů:


dítě si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších
problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

Kompetence komunikativní:


dítě se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity, a nálady různými prostředky
(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

Kompetence sociální a personální:



dítě se samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
dítě napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve
svém okolí

Kompetence činnostní a občanské:


dítě vnímá svou sounáležitost s přírodou a společenským prostředím

Očekávané výstupy:








znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem
mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí
zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu
v různém prostředí
vyjadřovat se samostatně a smysluplně formulovat věty
vědomě využívat všech smyslů, pozorovat, všímat si (nového, chybějícího, změněného)
rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci
chápat prostorové pojmy a elementární pojmy
37












chápat a využívat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické
souvislosti a dle potřeby je využívat
řešit problémy, úkoly a situace
uvědomit si svou samostatnost, orientovat se ve skupině
navazovat kontakty s dospělými
přiznávat stejná práva druhým jako sobě a respektovat je
přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit
svoje pokroky
mít povědomí o přírodním prostředí spojené s praktickými zkušenostmi a ukázkami v okolí
dítěte
porozumět, že změny v přírodě jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim
rozlišovat aktivity, které mohou zdraví podporovat, které mohou zdraví škodit
návštěva základní školy (předškoláci)
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12.1.6

O KOBLÍŽKOVI

Charakteristika:
V tomto tematickém celku se děti seznámí s povoláním, zaměstnáním, řemesly. Budeme u dětí
rozvíjet představivost, tvořivost, kreativní myšlení, výtvarné dovednosti i komunikativní
dovednosti, zaměřené na rozvoj slovní zásoby. Budeme si povídat, co děláme celý den (ráno,
dopoledne, odpoledne, večer). Dále pak děti seznámíme s masopustními zvyky, tradicemi i lidovou
slovesností, upečeme masopustní koblížky a připravíme si masky na masopustní průvod Bečváry.
Nezapomeneme ani na zvířátka, která u nás tráví zimu.

Vzdělávací cíle:



















osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
rozvoj zdravých životních návyků a postojů
uvědomění si vlastního těla
osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní
upevňování výslovnosti a vyjadřovacích schopností
získání schopností záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situace
rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného
myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod
od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj kultivace představivosti a fantazie
vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu
o učení
seznámit se s různými druhy povolání, řemesel
rozvoj společenského a estetického vkusu
vytváření elementárních základů pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu
prostředí
seznámení se s tradicemi a zvyky
učit se chránit osobní soukromí a bezpečí ve vztahu k druhým
chápat, že svět je proměnlivý, vše se vyvíjí a vzájemně se ovlivňuje
učit se pracovat s novými informacemi
poznávat různé druhy materiálů (dřevo, plast, papír..)
utvářet si představy o světě lidí, vztahu k místu a prostředí, ve kterém žijeme, seznamovat
se různými oblastmi lidské činnosti

Vzdělávací nabídka:





námětové hry na dané téma
dramatizace – napodobování
výroba masek, výzdoba tříd a přilehlých prostor
malování, kreslení, pracovní aktivity
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využívání obrazového materiálu, knih a didaktického materiálu
poznávání ekologických materiálů
poznávání hlavních znaků přírodních materiálů
hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich života a práce
získávání vědomostí v oblasti netradičních řemesel
poznávání různých technologií – z čeho se co vyrábí, dělá
hry, přirozené modelové situace, v nichž se dítě učí
básničky, říkanky, písničky – tematicky zaměřené
výlety do okolí (vycházka ke krmítku pro lesní zvěř)
karneval ve třídě, masopustní průvod vesnicí
přirozené poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (pozorování
života u rybníka, u krmítka, na vycházkách)

Kompetence k učení:


dítě aktivně využívá slovní zásobu, všímá si, popisuje věci, jevy, děje, které kolem sebe vidí

Kompetence k řešení problémů:


dítě se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

Komunikativní kompetence:


dítě dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává
(knížky, encyklopedie apod.)

Kompetence sociální a personální:


dítě ve skupině se dokáže prosadit, ale i při společných činnostech se domlouvá a
spolupracuje

Kompetence činnostní a občanské:


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

Očekávané výstupy:








dbát na správné držení těla
ovládat koordinaci ruky a oka
mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a pobytu
na zdravém vzduchu
zvládat jednoduché pracovní úkony
sledovat a vyprávět pohádku
vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
vědomě využívat všech smyslů
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zachytit a vyjádřit své prožitky, učit se být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i
k věcem
porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování apod.
přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem
chápat, že dítě má ve společnosti (v rodině, ve třídě, v herní skupině)svoji roli, podle které
je třeba se chovat
vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky
uvědomit si příjemné a nepříjemné citové prožitky
mít povědomí o širším společenském, věcném, kulturním i technickém prostředí
vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností
prožívat radost za zvládnutého a poznaného
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12.1.7

JAK KRTEK A SKŘIVÁNEK PŘIVOLALI JARO

Charakteristika:
Smyslem integrovaného bloku je seznámit děti s probouzející se jarní přírodou. Jako každý rok
vyneseme z vesnice Moranu a zpátky do vesnice se vrátíme s ,, Létečkem“ – jarní ratolístkou,
symbolem jara. Děti seznámíme s prvními jarními kytičkami a s cyklem růstu květin a rostlin (setí
jarního osení, hrášku). Ve výtvarné výchově je seznámíme s netradičními technikami, s různými
druhy materiálů, i s přírodninami. Měsíc březen je měsícem knihy, a proto s dětmi navštívíme
knihovnu, budeme si vyprávět nad knihami, encyklopediemi, časopisy, a tím rozvíjet komunikační
dovednosti, paměť a fantazii. Předškolní děti se připravují na blížící se zápis, navštíví základní
školu, vyzkouší si, jak vypadá vyučovací hodina.

Vzdělávací cíle:



















rozvíjet základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu
v různém prostředí (překonávaní překážek, házení a chytání míče…)
vytváření zdravých životních návyků a postojů
rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
rozvoj komunikativních dovedností
rozvoj tvořivosti
posilování přirozených poznávacích citů
vytváření základů pro práci s informacemi
posilování estetické a tvůrčí aktivity
rozvoj poznatků, schopností s dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky
vyjádřit
posilovat schopnosti sebeovládání
rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
rozvíjet kooperativní činnosti
vytváření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a
umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o
jejich rozmanitosti, vývoji a proměnách
rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
rozvoj paměti, pozornosti a fantazie
seznamování se s lidovými tradicemi a zvyky
vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou
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Vzdělávací nabídka:



















pohybové a hudebně pohybové hry
vycházky do okolí, pozorování jarní přírody
elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, jaro, léto, podzim, zima)
orientace v prostoru a částečně v čase
seznamování se s netradičními výtvarnými technikami
těšit se z hezkých a příjemných zážitků při pozorování přírody
vnímat všemi smysly
naučit se zpaměti krátký text
projevovat zájem o knížky, soustředěně naslouchat
učit se být citlivý k živým bytostem, přírodě, věcem
ekologicky motivované hravé aktivity
první jarní květiny – pojmenování, jednotlivé části rostliny, co potřebují k životu…
poznávání některých číslic a písmen, sledování očima zleva doprava
smyslové hry, grafomotorická cvičení
rozhovory nad obrázky
spontánní hra (společenské hry)
vyprávění toho, co dítě vidělo nebo slyšelo
hry na dětské hudební nástroje

Kompetence k učení:


dítě řeší náročnější problémy s pomocí dospělého

Kompetence k řešení problémů:


dítě dokáže řešit problémy na základě svých zkušeností

Kompetence komunikativní:


dítě samostatně vyjadřuje své myšlenky

Kompetence sociální a personální:


dítě je schopné se ve skupině vrstevníků prosadit

Kompetence činnostní a občanské:


dítě má zájem o druhé, i o to, co se kolem děje

Očekávané výstupy:


koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
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vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci
vést rozhovory (naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka,
obsah…)
naučit se zpaměti krátký text
vytleskávat slova na slabiky
projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo…
vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci
chápat částečně elementární časové pojmy
naučit se nazpaměť krátký text
vyjadřovat svou představivost a fantazii
prožívat radost ze zvládnutého
zachytit a vyjádřit své prožitky
zorganizovat hru
uvědomit si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, radost, strach...)
respektovat potřeby druhého dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, rozdělit si úkol)
dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití, porozumět běžným
projevům vyjádření emocí a nálad, zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami,
hračkami, věcmi
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12.1.8

MALÁ ČARODĚJNICE

Charakteristika:
V tomto bloku seznámíme děti s tradicemi a zvyky českých Velikonoc (koledy, říkanky, písničky,
barvení vajíček) s různými výtvarnými technikami. I zde budeme rozvíjet komunikační dovednosti.
Připomeneme si Den země, povedeme děti nejen k poznání přírody samé, ale i k ochraně přírody
jako součásti světa. Děti se po celý rok účastní projektu „TŘÍDĚNÍ ODPADU,“ který má velký
význam při ochraně životního prostředí. Budeme si povídat o bezpečnosti na silnicích, neboť duben
je měsícem bezpečnosti. Oslavíme svátek čarodějnic.

Vzdělávací cíle:
















rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
vytváření vztahu k lidové slovesnosti a tradicím Velikonoc
osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování
vztahů k druhým lidem
rozvoj společenského a estetického vkusu
vytváření pozitivního vztahu k domovu a prostředí, kde dítě žije
rozvíjet kooperativní činnosti
cvičit paměť, pozornost, fantazii a představivost
rozvoj schopností žít ve společnosti ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se),
přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat
základní hodnoty v tomto společenství uznávané
upevňování správného chování na silnici
učit se postupovat podle pokynů a instrukcí
pochopení významu bezpečného chování a postojů v dopravním prostředí a jejich osvojení
učit se charakterizovat rozdíly mezi životem ve městě a na vesnici
rozvíjet schopnosti rychlého a správného rozhodování

Vzdělávací nabídka:








pozorování přírody, pokusy s klíčením rostlin
tradice a zvyky Velikonoc – zdobení velikonočních vajíček s využitím různých výtvarných
technik
výzdoba třídy a přilehlých prostor
naučit se reprodukovat krátký text
grafomotorická cvičení
kooperativní činnosti
konstruktivní hry
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vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo
Kimova hra – zrak, sluch, hmat, krátkodobá paměť apod.
záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenování jejich vlastností
(velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a
funkcí
vycházky do přírody (les, louka, rybník…)
ekologicky motivované hravé aktivity
oslava dne Země, činnosti s ekologickým zaměřením
úklid zahrady a v okolí školy
pochopení významu bezpečného chování v dopravních situacích
obrazový materiál – dopravní prostředky
hry a aktivity na téma doprava
město a vesnice (rozdíly)
projektový den ,,Slet čarodějnic“

Kompetence k učení:


dítě experimentuje a získává další poznatky pro další učení

Kompetence k řešení problémů:


dítě se snaží pochopit, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli

Kompetence komunikativní:


dítě postupně ovládá dovednosti, které předcházejí čtení a psaní

Kompetence sociální a personální:


dítě se podílí se na vytváření pravidel společenského chování

Kompetence činnostní a občanské:


dítě dokáže rozpoznat své slabé i silné stránky

Očekávané výstupy:








koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla
ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
mít povědomí o některých způsobech ochrany a osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde
v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, jakým způsobem apod.)
naučit se zpaměti krátké texty
popsat situaci (skutečnou, podle obrázků)
rozlišovat některé obrazné symboly (orientační a dopravní značky, označení nebezpečí) a
porozumět jejich významu
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aktivně se podílet na všech tvořivých činnostech
orientovat se v čase (Velikonoce)
těšit se z hezkých a příjemných zážitků
spolupracovat s ostatními
bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.
zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých
výtvarných dovedností a technik
pomáhat pečovat o okolní životní prostředí
rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou
poškozovat
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12.1.9

O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE

Charakteristika

Rozkvétající příroda a oslava svátku matek přinese mnoho zážitků a bude dobrou půdou pro téma
příroda – rodina a vše co s ní souvisí – maminka, táta, jejich profese, sourozenci, vzájemné vztahy a
tolerance. Důležitou roli hraje poznávání vlastní identity a svého místa v rodině. Vyrobíme přáníčko
pro maminky a potěšíme je pěkným dárkem, básničkou, tanečkem nebo písničkou, budeme si
povídat, pozorovat zvířata a jejich mláďata, rozvíjet environmentální výchovu a sounáležitost
s okolním světem. Celý blok zakončíme přípravou na blížící se Den dětí.

Vzdělávací cíle:













osvojení si věku praktických dovedností
rozvíjet kultivovaný projev
osvojení si poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní
rozvoj schopností citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině)
vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
rozvoj estetického a společenského vkusu
upevňovat citové vztahy ke svému okolí
rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
učit se chránit bezpečí své i druhých
prohlubování poznatků o znakových systémech a jejich funkcích
prohlubování povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, společností, Zemí

Vzdělávací nabídka:












obrázky, knihy, fotografie
malování, kreslení
výroba přáníček a dárků pro maminky
hry na téma rodina, kamarádství, přátelství
básničky, říkadla, písničky
společné rozhovory na dané téma (jaká je maminka)
námětové hry a činnosti na dané téma
činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, ve kterém dítě žije – rodina (členové
rodiny, funkce rodiny, vztahy v rodině)
rodina ve světě zvířat
domácí zvířata a jejich mláďata
pozorování zvířat na dvorcích a zahradách
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prohlížení encyklopedií, časopisů a knih
exotická zvířata a jejich mláďata (školní výlet do ZOO)
pozorování rozmanitosti přírody
pozorování kvetoucí přírody
pohybové a hudebně pohybové hry
hry a činnosti dle přání dětí

Kompetence k učení:


dítě odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

Kompetence k řešení problémů:


dítě chápe, že vyhýbat se problémům nevede k cíli, ale že jejich včasné uvážlivé řešení je
naopak výhodou, uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

Kompetence komunikativní:


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

Kompetence sociální a personální:


při setkání s neznámými lidmi či v neznámém prostředí dítě přijímá, vyjasňuje a zdůvodňuje
povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim

Kompetence činnostní a občanské:


dítě si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni
lidé mají stejnou hodnotu

Očekávané výstupy:













ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí
správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu
vést rozhovor, naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku
poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
postupovat a učit se podle pokynů
vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy, orientovat se v prostoru i rovině,
částečně se orientovat v čase
chápat základní číselné a matematické pojmy a elementární matematické souvislosti
respektovat předem vyjasněná pravidla
zorganizovat hru
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projevovat své city dětským způsobem
navazovat kontakty s dospělými
chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi i dospělými jedinci
zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální
zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy
chápat, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle
které je třeba se chovat
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12.1.10

MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNINÁCH

Charakteristika:
V tomto období mají děti na celém světě svůj svátek, který u nás v mateřské škole společně
oslavíme soutěžemi a závodivými hrami. Budeme si povídat o dětech z celého světa, o putování
vody od pramínku k moři, s tím, že lidé, zvířata i rostliny ke svému životu vodu potřebují.
Zopakujeme si poznatky, které jsme si během celého školního roku osvojili. Činnosti budou
přenášeny na školní zahradu, na louky, do lesa, dojde k rozvíjení fyzické i psychické zdatnosti dětí.
Konec školního roku je loučením nejen s dětmi, které odjíždějí na prázdniny, ale hlavně
s předškoláky, kteří půjdou v září poprvé do školy a opustí naše řady. Všechny akce, které se
uskuteční, jsou příležitostí pro posilování kolektivních vztahů, návyků, společenského chování a
potřeby ,,žít v kolektivu.“

Vzdělávací cíle:














rozvoj fyzické i psychické činnosti
rozvoj zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti a pozornosti
posilování přirozených poznávacích citů
vytváření základů pro práci s informacemi
rozvoj a kultivace mravního i estetického vkusu, cítění a prožívání
rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky
vyjádřit
seznamování se světem lidí, kulturou a uměním
budovat aktivní postoj ke světu
rozvoj kooperativních dovedností
objevovat a vnímat přírodu všemi smysly
umět požádat druhého o pomoc
rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi,
společností, s planetou Zemí

Vzdělávací nabídka:









hra a pokusy s vodou
hry s padákem
kreslení, malování, modelování
opakování písní, básní a říkadel
grafomotorická cvičení
hudebně pohybové hry
diskuse na téma prázdniny
vycházky do přírody
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školní výlet dle aktuální nabídky
hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých
přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslava výročí, slavnosti v rámci zvyků…)
přirozené i zprostředkované pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody,
kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety

Kompetence k učení:


dítě dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

Kompetence k řešení problémů:


dítě rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedou k cíli), a řešení, která funkční nejsou, dokáže
mezi nimi volit

Kompetence komunikativní:


dítě ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky, a že je možno se jim učit

Kompetence sociální a personální:


dítě chápe nespravedlivost, ubližování, ponižování, lhostejnost, ví, že agresivita a násilí se
nevyplácí, že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou, dokáže se bránit projevům násilí
jiného dítěte, ponižování a ubližování

Kompetence činnostní a občanské:


dítě dbá na zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdraví a
bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

Očekávané výstupy:










zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu
v různém prostředí (škola, zahrada MŠ, vycházky do přírody…)
zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní
návyky
mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde
v případě potřeby hledat pomoc
vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si (nového, chybějícího)
vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně
zformulovaných větách
učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky)
zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité
řešit úkoly, problémy a situace, nalézat nová řešení
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uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat a
uzavírat kompromisy, řešit konflikty dohodou
sledování událostí v obci a účastnění se akcí, které jsou pro dítě zajímavé
přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, vycházky do okolí,
výlety
pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les,
louka, rybník apod.)
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13. METODY A FORMY PRÁCE
Metody a formy odpovídají požadavkům RVP PV.
Zařazujeme metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnosti dětí, které jsou založeny
na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost
dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti.
Poskytujeme dítěti dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jeho vlastní plány. Děti získávají
přirozené sociální návyky, založené na principu vzájemné nápodoby.
V předškolním vzdělávání uplatňujeme aktivity spontánní a řízené, vzájemně provázané a
vyvážené, v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem předškolního dítěte, pracujeme
kolektivně, v menších skupinkách i individuálně.
Pedagogové se snaží probouzet v dítěti aktivní zájem, dítě má možnost vlastní volby činností dle
svého zájmu.

Akce školy
Každoročně pořádáme výlety za zajímavostmi do širokého okolí naší MŠ a do různých koutů České
republiky. Součástí vzdělávání jsou kulturní představení, besedy, hudební vystoupení apod. Na jaře
se pravidelně účastníme Ekologické výstavy v Kolíně. Kdo má zájem, může se účastnit plaveckého
kurzu nebo hravého bruslení apod.
Dle nabídky a poptávky jsou dětem nabízeny různé zájmové kroužky, ve kterých si děti mohou
rozvíjet své dovednosti podle svých kompetencí.
S účastí rodičů pořádáme společné akce např. vánoční a jarní dílny, vánoční besídku, zpívání u
vánočního stromu v Bečvárech, pasování předškoláků, dále pak se setkáváme na akcích a tradicích
našeho kraje apod.
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14. EVALUAČNÍ SYSTÉM
14.1 Evaluace výchovně vzdělávací práce
Evaluaci provádějí učitelky a hodnotí, nakolik jsou splňovány vzdělávací cíle, zaznamenávají
individuální rozvoj dětí. Hodnocení tematického celku provádějí vždy po jeho skončení. Podle
získaných výsledků ho pak obměňují, mění, či obohacují o nové náměty.
Hodnocení dětí učitelky provádějí průběžně – výsledky zaznamenávají do předem připravených
evaluačních tabulek. Tento přehled slouží učitelkám k orientaci ve vlastní práci, k autoevaluaci, a je
vodítkem pro zkvalitnění a prohloubení výchovně vzdělávací práce.

14.1.1 Evaluace dětí
Na konci každého pololetí jsou hodnoceny úspěchy či nezdary dětí do předem připravených
hodnotících tabulek. Do portfolia každého dítěte je dále vkládán vzorek úrovně základní dětské
kresby na začátku (říjen) a na konci (květen) školního roku a některé určující pracovní listy.
Ústní hodnocení provádějí učitelky v průběhu každého dne – hodnotí zdary i nezdary dětí. K tomu
je třeba vzájemná spolupráce obou učitelek.

55

Co (obsah evaluace – cíl)
1.

Věcné podmínky

2.

Životospráva

3.

Psychosociální podmínky

4.

Organizační podmínky

5.

Řízení školy

6.

Personální a pedagogické
zajištění

7.

Spolupráce s rodiči

8.

Vzdělávání dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami

9.

Vzdělávací výsledky
jednotlivých dětí

10.

Soulad ŠVP a RVP PV

11.

Práce pedagogů
(včetně sebereflexe)

12.

Způsob zpracování a realizace
obsahu vzdělávání (tvorba TVP)

13.

Naplňování cílů ŠVP

14.

Zhodnocení vzdělávacích
výsledků vzhledem ke klíčovým
kompetencím

15.

Hodnocení DVPP

Jak (technicky)
Rozhovory
Diskuse
Dotazník
Kontrola
Diskuse
Dotazník
Rozhovory
Diskuse
Dotazník
Rozhovory
Monitoring
Diskuse
Hospitace
Rozhovory
Monitoring
Rozhovory
třídní schůzky
Diskuse
Dotazník
Portfolia
individuální plán
Diskuse
Hospitace
hodnotící tabulka
Portfolia
Diskuse
Rozhovory
Kontrola
Monitoring
Hospitace

Kdo (evaluuje)
učitelky
rodiče
rodiče
hospodářka ŠJ
rodiče
rodiče
učitelky
rodiče
rodiče
učitelky
ředitelka ZŠ a MŠ
rodiče
ředitelka ZŠ a MŠ
učitelky
ředitelka ZŠ a MŠ
učitelky
učitelky
rodiče
ředitelka ZŠ a MŠ
učitelky
učitelky
rodiče
ředitelka ZŠ a MŠ
učitelky
učitelky
rodiče
učitelky
ředitelka ZŠ a MŠ
ředitelka ZŠ a MŠ
ředitelka ZŠ a MŠ

Rozhovory

učitelky

Diskuse

učitelky

Kontrola
Rozhovory
písemné hodnocení
evaluační arch
Rozhovory
Diskuse
Sebehodnocení
Kontrola
Monitoring
Rozhovory
Hospitace

ředitelka ZŠ a MŠ
učitelky
učitelky
učitelky
učitelky
učitelky
učitelky
ředitelka ZŠ a MŠ
ředitelka ZŠ a MŠ
učitelky
ředitelka ZŠ a MŠ

Portfolio
učitelky

Rozhovory
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Časový plán
Pedagog. porady
průběžně
dle potřeby
průběžně
dle potřeby
dle potřeby
průběžně
průběžně
dle potřeby
pedagog. porady
průběžně
průběžně
průběžně
pedagog. porady
průběžně
pedagog. porady
dle potřeby
průběžně
dle potřeby
průběžně
dle potřeby
průběžně
1x ročně
2x ročně
průběžně
průběžně
pedagog. porady
průběžně
průběžně
1x ročně
pedagog. porady
průběžně
přípravný týden
(srpen)
konec září
pedagog. porady
konec šk. roku
průběžně
pedagog. porady
průběžně
konec šk. roku
průběžně
průběžně
pedagog. porady
1x ročně
průběžně (dle
nabídky)
pedagog. porady

14.1.2 Evaluace třídy
Evaluaci třídy provádějí učitelky písemnou formou na konci školního roku. Vycházejí
z evaluačních archů na sledování dílčích cílů a zapojí vlastní zamyšlení nad společnou prací.

14.1.3 Výroční zpráva
Výroční zpráva se zpracovává jednou ročně.
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15. KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

1. Dítě a jeho tělo





























postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly
běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze
vyrovnávat svalové disbalance v běžném pohybu
otočit se čelem vzad bez ztráty rovnováhy a orientace
zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení
házet a chytat míč, užívat různé druhy náčiní, nářadí
užívat různé pomůcky k pohybu (koloběžky)
pohybovat se bezpečně ve skupině dětí
pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu (v lese, v písku, na
sněhu)
přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů
pohybovat se dynamicky po delší dobu (např. běhat při hře 2 minuty a více)
pohybovat se aktivně po delší dobu (10 minut a více) v řízené i spontánní aktivitě
pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus
doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických
činnostech)
upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se
preference ruky uplatňuje
tužku držet správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím
vést stopu tužky při kresbě, apod.
napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, popř. písmena
pracovat se stavebnicemi, skládankami (stavět z kostek, navlékat korálky, skládat mozaiky,
zavázat kličku)
zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami (např.
tužkou, pastelem, štětcem, nůžkami) a materiály (např. papírem-překládání, textilem,
modelovací hmotou)
kreslit, malovat, modelovat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i umělých materiálů
zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji (např. trianglem,
bubínkem, chřestidly)
pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony (např. používat
toaletní papír a splachovací zařízení, mýt si a utírat ruce, umět používat kapesník)
samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, zavázat tkaničky
samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj, popř. polévku, používat ubrousek
postarat se o své osobní věci, o hračky a pomůcky
udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce
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pojmenovat viditelné části těla včetně některých dílčích částí (např. rameno, koleno, loket,
zápěstí) a některé vnitřní orgány (např. srdce, plíce, mozek, žaludek)
mít poznatky o narození, růstu těla a jeho základních proměnách
znát základní zásady zdravého životního stylu (např. o pozitivních účincích pohybu a sportu,
hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, pohybu v přírodě, otužování) a faktorech
poškozujících zdraví včetně návykových látek
uvědomit si, co je nebezpečné
projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám
chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. ve školním prostředí, na hřišti,
na veřejnosti, v přírodě)
znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku, na ulici (dávat pozor při
přecházení, rozumět světelné signalizaci)
vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrný, obezřetný, kam se v případě potřeby obrátit o
pomoc, koho přivolat)
bránit se projevům násilí

2. Dítě a jeho psychika
a) Jazyk a řeč

















spontánně vyprávět zážitky ze sledování filmových pohádek nebo pohádek z médií
vyslovovat všechny hlásky správně a mluvit zřetelně, gramaticky správně, v přiměřeném
tempu, ovládat sílu a intonaci hlasu
znát většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte (např. sdělit svoje jméno a
příjmení, adresu, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek, rozumět většině
pojmenování, které se týkají dítěti známých předmětů, popř. znát i některé, které se týkají
vzdálenějšího světa)
mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči,
používat větší množství slovních obratů, správně určovat a pojmenovávat věci a jevy ve
svém okolí
používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, popsat situaci, událost,
vyjádřit svoje pocity, prožitky
dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň (např. dokázat
naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, dokázat
zformulovat otázku, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku, umět komentovat
zážitky a aktivity, posuzovat slyšené)
dorozumět se verbálně i nonverbálně (např. používat gesta, udržet oční kontakt, reagovat
správně na neverbální podněty)
sledovat a zachytit myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převyprávět samostatně, věcně
správně, popř. dokázat odhadnout, jak by mohl příběh pokračovat
předat vzkaz
chápat jednoduché hádanky a vtipy
poznat a najít k sobě slova, která se rýmují, doplnit chybějící slovo rýmu
poznat a vyhledat slova protikladného významu (antonyma), podobného významu
(synonyma), stejně znějící a slova různého významu (homonyma)
rozkládat slova na slabiky
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vyčlenit hlásku na počátku a konci slova
rozlišit krátké a dlouhé samohlásky
znát, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se je naučit
vnímat jednoduché písně, rýmy, popěvky v cizím jazyce

b) Poznávací schopnosti



























zaregistrovat změny ve svém okolí (všimnout si a rozpoznat, co se měnilo např. ve třídě, na
kamarádovi, na obrázku)
rozlišit zvuky a známé melodie, rozlišit a napodobit rytmus
sluchem rozlišit slova, slabiky, počáteční slabiky a hlásky ve slovech
rozlišit tvary předmětů, základní geometrické tvary, základní barvy (červená, modrá, žlutá),
barvy složené (oranžová, zelená, fialová), další barevné kvality (odstíny aj.) a vlastnosti
objektů např. lesk, hladkost a jiné specifické znaky
správně reagovat na světelné a akustické signály
rozpoznat odlišnosti v detailech (např. vyhledat a doplnit chybějící část obrázku, jednotlivé
části složit v celek, nalézt cestu v jednoduchém labyrintu, složit puzzle, hrát pexeso, domino,
loto)
odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky předmětů, osob, zvířat
rozlišit známé chutě a vůně i zápachy (např. slané, sladké, kyselé, hořké, vůni koření,
různých pochutin)
rozlišit hmatem vlastnosti předmětu (např. strukturu povrchu), určit tvar, materiál, počet,
velikost
soustředěně poslouchat pohádku, hudební skladbu, divadelní hru (např. sledovat pozorně
divadelní představení a následně ho reprodukovat), nenechat se vyrušit – neodbíhat od
činnosti, pracovat v klidu (např. vyřešit labyrint)
dokončit hru (neodbíhat od ní) i rozdělanou činnost
udržet pozornost i při méně atraktivních činnostech
uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím
zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky a reprodukovat
je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu
zapamatovat si pohádku, děj, příběh a převyprávět ho
záměrně si zapamatovat a vybavit si prožité příjemné i nepříjemné pocity (např. vyprávět
zážitky z výletu), viděné (např. vyjmenovat květiny viděné na procházce), slyšené (např.
zapamatovat si rytmus, melodii)
pamatovat si postup řešení (např. postup jednoduché stavby, postup řešení labyrintu, určitý
algoritmus, zapamatovat si umístění obrázku na konkrétním místě – Pexeso)
zapamatovat si různé zvuky zvířat, běžně užívaných předmětů – sklo, papír, kov, dřevo,
události – kroky, dveře, tekoucí voda, vítr, déšť, bouřka apod. či melodii (zvuky hudebních
nástrojů), jednoduché taneční kroky, pořadí cviků nebo úkonů (např. skákání Panáka), krátký
rytmický celek
uplatňovat postřeh a rychlost
rozvíjet a obohacovat hru podle své představivosti a fantazie
spontánně vyprávět zážitky ze svého okolí, z různých vyprávění, či co dítě prožilo
příjemného i nepříjemného
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vyjadřovat fantazijní představy
dokončit příběh, pohádku (např. vymyslet konec, jinou variantu)
vyprávět příběh s vizuální či akustickou oporou (podle obrázku, s dopomocí otázek apod.)
vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy, rytmický doprovod nebo melodii (např.
vymýšlet krátké dramatické scénky, naznačit, vyjádřit pomocí pantomimy, konkrétní činnost,
pohybem ztvárnit slyšenou melodii)
tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech,
experimentovat s materiály, poznávat a využívat výrazové možnosti (vytvářet různé plošné i
prostorové útvary, mísit barvy, zkoumat odlišné účinky suchých a vlhkých podkladů, aj.)
s materiály, barvami (např. vytvořit koláž, smíchat barvy, zapouštět barvy do klovatiny)
dokreslit chybějící části na obrázku, sestavit části v celek, vytvořit jednoduchý model,
stavbu, provést obměnu, tvořit dle vlastní představy, např. stavby z kostek
navrhnout další varianty řešení (co by se stalo, kdyby …)
experimentovat s výtvarně netradičními materiály
využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí
improvizovat a hledat náhradní řešení
rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, umět je používat (např.
číst piktogramy, pochopit obrázkové čtení)
pochopit význam piktogramů (např. pravidla chování ve skupině, v hromadném dopravním
prostředku, znát význam elementárních dopravních značek a označení nebezpečí (elektřina,
zákaz rozdělávání ohně, koupání, skákání do vody atd.)
rozpoznat některé grafické znaky s abstraktní podobou (např. znát některé číslice, písmena,
dopravní značky)
sledovat očima zleva doprava a dle potřeby i zprava doleva, případně v dalších směrech,
jmenovat objekty zleva doprava, vyhledat první a poslední objekt ve skupině, vést čáru zleva
doprava, shora dolů
objevovat význam ilustrací, soch, obrazů
poznat napsané své jméno, podepsat se tiskacím písmem svým jménem, popř. graficky
označit své výtvory (např. použít nějaký symbol)
napodobit základní geometrické znaky a tvary (čára svislá, čára vodorovná, křížek, vlnovka,
kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník atd.)
napodobit některá písmena, číslice
poznat některé hudební znaky
rozlišovat vpravo – vlevo na vlastním těle, v prostoru s oporou o nějaký předmět
rozlišovat a používat základní prostorové pojmy (např. dole, nahoře, uprostřed, před, za, pod,
nad, uvnitř, vně, u, vedle, mezi, nízko, vysoko, na konci, na kraji, vpředu, vzadu, blízko,
daleko, dopředu, dozadu, nahoru, dolů) a těchto pojmů běžně užívat
rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů
orientovat se v řadě (např. první, poslední, uprostřed)
orientovat se v prostoru podle slovních pokynů
rozlišovat základní časové údaje, uvědomit si plynutí v čase (např. noc, den, ráno, včera,
dnes, zítra, dny v týdnu)
rozlišovat roční období (jaro, léto, podzim, zima) i jejich typické znaky
rozpoznat geometrické tvary – čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník
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rozumět a používat základní pojmy označující velikost (malý – velký, větší – menší,
nejmenší – největší, dlouhý – krátký, vysoký – nízký, stejný)
rozumět a používat základní pojmy označující hmotnost (lehký – těžký, lehčí – těžší,
nejlehčí- nejtěžší, stejně těžký
poznat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (např. od nejmenšího k největšímu,
poznat, co do skupiny nepatří), třídit předměty minimálně dle jednoho kritéria (např. roztřídit
knoflíky na hromádku dle barvy, tvaru, velikosti)
orientovat se v číselné řadě 1 – 10, vyjmenovat ji, porovnávat, že 5 je více než 4, chápat číslo
jako počet prvků
chápat, že číslovka označuje počet (např. 5 je prstů na ruce, 5 je kuliček)
chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné a rozdílné, porovnat dle společných
či rozdílných znaků (např. vybrat všechny předměty vyrobené ze dřeva), zobecňovat, vybrat
ovoce, zeleninu, hračky, nábytek, dopravní prostředky atd.), řešit jednoduché labyrinty,
rébusy a hádanky
řešit labyrinty (sledovat cestu)
slovně, výtvarně, technicky vyjádřit svoje jednoduché ,,nápady“, experimentovat, některé
problémy řešit cestou pokus – omyl
samostatně se rozhodnout v některých činnostech
jednoduchý problém vyřešit samostatně i ve spolupráci s kamarády, při složitějších se
poradit, postupovat podle pokynů a instrukcí
vymýšlet nová řešení nebo alternativní k běžným situacím (např. jak by to šlo jinak, co by se
stalo, kdyby) a verbalizovat je
projevovat zájem o poznávání písmen a číslic, prohlížet si knihy (atlasy, encyklopedie,
obrázkové knihy, leporela), znát některé dětské knihy a vyprávět o nich, informace vyhledat
v encyklopediích)
verbalizovat myšlenkové pochody, přemýšlet nahlas, popsat, jak problém či situaci řešit
(např. jak staví dítě stavbu, skládá puzzle)
přicházet s vlastními nápady
projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet, experimentovat
nechat se získat pro záměrné učení
odlišit hru od systematické povinnosti
zacházet s předměty digitální technologie, využívat nejzákladnější funkce počítače (zapnout
– vypnout, práce s myší, jednoduchou klávesnicí)

c) Sebepojetí, city, vůle






přijímat pobyt v mateřské škole, popř. i na ozdravně relaxačním pobytu jako běžnou součást
života (vědět, že rodiče chodí do zaměstnání, dítě do MŠ)
zapojovat se do činností, komunikovat a kooperovat s dětmi i se známými dospělými,
odmítnout neznámé dospělé
samostatně splnit jednoduchý úkol, poradit si v běžné a opakující se situaci, cítit ze své
samostatnosti uspokojení (být na ně hrdý)
respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých
uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití, podílet se na nich a
respektovat je
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umět se rozhodovat o svých činnostech (samostatně se rozhodovat, co udělat, jak se
zachovat, i o tom, co neudělat, co odmítnout, čeho se neúčastnit)
snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor
umět kooperovat, dohodnout se s ostatními
přijmout role ve hře (např. jako organizátor, jako pozorovatel, jako spoluhráč)
nebát se požádat o pomoc, radu
reagovat přiměřeně dané situaci (odmítat agresi, přijímat vzor společenského chování, umět
se podřídit)
odhadnout, na co dítě stačí, uvědomit si, co mu nejde, co je pro ně obtížné
plánovat přiměřeně věku (dítě ví, čeho chce dosáhnout a proč)
hodnotit druhé, sebe hodnotit vzhledem k aktuální situaci a možnostem
přijímat drobný neúspěch (vnímat ho jako přirozenou skutečnost, že se mu někdy něco
nedaří), umět přijmout sdělení o případných dílčích nedostatcích, být schopné se z něho
poučit
přizpůsobit se společenství, projevovat zájem o spolupráci
umět se přizpůsobit změnám
odložit splnění osobních přání na pozdější dobu
odhadnout, na co dítě stačí, uvědomovat si, co neumí a co se chce naučit (vyhledávat
příležitosti, umět požádat o pomoc)
přijmout povinnost, soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit
přijímat pokyny
plnit činnosti podle činností
přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se zklidnit, ovládnout se, potlačit projev
agrese
projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat druhým (např.
kamarádům, mladším, slabším aj.)
přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady projevovat pozitivní i negativní emoce
(soucit, radost, náklonnost, spokojenost, ale také strach a smutek)
přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého (radovat se, že umí píseň, básničku,
ukazuje obrázek, předvádí taneček, výrobek)
umět to, co prožívá, vyjádřit slovně, výtvarně, pohybově, mimikou (zážitky jednotlivé či
v časové posloupnosti jako výtvarné vyprávění, komentovat obrázky apod., pomocí hudby,
hudebně pohybovou a dramatickou improvizaci atd.)
rozhodovat sám o sobě (o svém chování)

3. Dítě a ten druhý







navazovat kontakty s dospělým (např. s novým učitelem)
spolupracovat s dospělým
respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem (s ohledem na situaci a
podmínky)
obracet se na dospělého o pomoc, radu atd.
rozlišovat vhodnost oslovování i tykání a vykání
aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů (vyprávět, povídat,
naslouchat druhému)
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chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat
vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role, hru rozvíjet a
obohacovat
spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem
vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení
využívat neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla, apod.)
obhajovat svoje potřeby, svůj postoj či přání, přijímat také názor druhého dohodnout se na
kompromisním řešení,
všímat si, co si druhý přeje či potřebuje (např. dělit se s druhým dítětem o hračky,
pomůcky, pamlsky, podělit se s jiným dítětem o činnost, počkat, vystřídat se)
chápat, že každý je jiný, jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí a že je to
přirozené
k mladšímu, slabšímu či postiženému dítěti se chovat citlivě a ohleduplně (neposmívat se
mu, pomáhat mu, chránit ho)
porozumět běžným projevům emocí a nálad (např. vnímat, že je jiné dítě smutné, zklamané
nebo naopak něčím nadšené, že má radost)
nepříjemný kontakt a komunikaci dokázat odmítnout
bránit se projevům násilí jiného dítěte (nenechat si ubližovat, nenechat se šidit, bránit se
posmívání, ohradit se proti tomu)
uvědomit si vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy, úcta ke stáří)
spoluvytvářet prostředí pohody
respektovat rozdílné schopnosti
důvěřovat vlastním schopnostem
cítit sounáležitost s ostatními
nabídnout pomoc

4. Dítě a společnost












umět ve styku s dětmi i dospělými, pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se,
vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci
dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v mateřské škole a
na veřejnosti
chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla her a jiných činností, hrát spravedlivě,
nepodvádět, umět i prohrávat
zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, s knížkami, věcmi denní potřeby
rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat, co je lež, nespravedlivost, ubližování,
lhostejnost, agresivita, vulgarismy
pojmenovat povahové vlastnosti
pochopit funkci rodiny a jejich členů
orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, mateřská
škola, herní skupina apod.) a umět jim přizpůsobit své chování
reagovat na sociální kontakty druhých dětí otevřeně a zařazovat se mezi ně pomocí sociálně
úspěšných strategií (vlídné přijetí, humor, projevení zájmu, akceptování či podání návrhů,
nabídnutí spolupráce, pomoci, fair play)
vnímat odlišnosti mezi dětmi a podle toho přizpůsobovat i své přístupy
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navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své kamarády, udržovat a rozvíjet s nimi přátelství
cítit se plnohodnotným členem skupiny
projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým, vážit si jejich práce a
úsilí
být schopný přistoupit na jiný názor, porozumět potřebám druhých, přijmout společné
návrhy, podřídit se rozhodnutí skupiny a přizpůsobit se společnému programu
pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci (např. literární, filmovou,
výtvarnou, dramatickou, hudební)
vyjádřit a zhodnotit prožitky (co se líbilo a co ne, co a proč zaujalo, co bylo zajímavé,
překvapivé, podnětné apod.)
v kulturních místech (např. divadle, galerii, muzeu atd.) respektovat dohodnutá pravidla a
nerušit ostatní při vnímání umění
všímat si kulturních památek kolem sebe (pomník, hrad, zámek, zajímavá stavba atd.)
zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky (např.
kresbou, malbou, plošným a prostorovým vytvářením s využíváním různých materiálů – viz.
výše)
vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje, hudebně
pohybovou činností (viz. výše)

5. Dítě a svět















orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí (vědět, co se kde v blízkosti
mateřské školy nachází, např. obchody, zastávka, hřiště, škola, pošta, policie, lékař,
knihovna, hasiči…)
zvládat běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace, které se v mateřské škole
opakují
rozumět běžným okolnostem dějům, jevům a situacím, s nimiž se dítě běžně setkává
(rozumět tomu, co se ve známém prostředí děje)
mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se v praxi
dítě setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či vysvětleno
(např. poznatky o přírodě živé i neživé, o přírodních jevech a dějích, o lidech a jejich životě,
o kultuře či technice)
uvědomovat si, že jak svět přírody, tak i svět lidí je na různých částech naší planety
různorodý a pestrý, a ne vždy šťastný
mít poznatky o své zemi (znát název státu, státní vlajku, hymnu, prezidenta, hlavní město,
významné svátky a události)
mít poznatky o existenci jiných zemí, národů a kultur (znát typické znaky některých
významných národů – přírodní podmínky, oblečení, zvyky, stravu, stavby, kde co roste,
nebo se pěstuje, žijící zvířata apod.)
mít poznatky o planetě Zemi, vesmíru apod. (např. koloběh vody, střídání denních i ročních
období a jejich příčinách, některých planetách)
chápat základní pravidla pro chodce
mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradici oslav
zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění, změn ve svém okolí (např. v přírodě), proměny
komentovat, přizpůsobit oblečení – rozlišení pocitu chladu a tepla
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vědět, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne, vyvíjí se a proměňuje, běžně
proměnlivé okolnosti v mateřské škole vnímat jako samozřejmé a přirozeně se tomuto dění
přizpůsobovat
ctít oslavy narozenin, svátků, slavností
znát, co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou) i
neovlivnitelné – (vítr, déšť, záplavy, teplo, sucho, mráz), co může ohrožovat zdravé životní
prostředí
uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním
působit na životní prostředí (podporovat či narušovat zdraví, přírodní prostředí i
společenskou pohodu)
všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, zvládat drobné
úklidové práce, nakládat vhodným způsobem s odpady, chápat význam třídění odpadu,
chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.
spoluvytvářet pohodu prostředí (cítit se spokojeně a bezpečně)
být citlivý k přírodě
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16. PŘÍLOHY
16.1 Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo,
být samostatné v sebeobsluze
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
 pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží
rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne
si čepici, rukavice)
 je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, používá
ubrousek)
 zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší ruce,
použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo,
připraví další pomůcky, srovná hračky)
 postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své
chování
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:







zvládá odloučení od rodičů
vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů a nálad
ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na
pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
je si vědomé zodpovědnosti za své chování
dodržuje dohodnutá pravidla

Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
Dítě splňuje tento požadavek jestliže:





vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov.předložek
aj.)
rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
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má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor a respektuje jeho
pravidla
pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimika, řeč těla, aj.)
spolupracuje ve skupině

Dítě by mělo zvládnout koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou
orientaci
Dítě splňuje tento požadavek jestliže:










je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje
se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně
otáčí listy v knize apod.)
zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
tužku drží správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím
vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají
detaily i vyjádření pohybu)
umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé
tvary (popř. písmena)
rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
řídí zpravidla prvky zleva doprava
používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky
uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
Dítě splňuje požadavek jestliže:










rozlišuje a porovnává znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru,
pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních
nástrojů)
rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké, tvrdé, krátké a dlouhé)
sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
najde rozdíly na dvou obrázcích, doplní detaily
rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní
podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
reaguje správně na světelné a akustické signály
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Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se
v elementárních matematických pojmech
Dítě splňuje tento požadavek jestliže:










má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí po
jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
orientuje se v elementárních počtech (vyjadřuje číselnou řadu a spočítá počet prvků
minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a
určí o kolik je jeden větší či menší)
pozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy,
tvaru, velikosti)
přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá (,,přemýšlí nahlas“)
chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady,
úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později,
včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost ( např. dlouhý, krátký, malý, velký,
těžký, lehký)

Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost
záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
Dítě splňuje tento požadavek jestliže:







soustředí pozornost na určitou dobu (cca 10 – 15 min.)
,,nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro
něj aktuálně zajímavé)
záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době
vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
pamatuje si říkadla, básničky, písničky
přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným
aktivitám, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
postupuje podle pokynů, pracuje samostatně

Dítě by mělo být přiměřeně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné
soužití s vrstevníky ve skupině
Dítě splňuje tento požadavek jestliže:



uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů,
s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
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nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění
si role)
zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se
názorům a rozhodnutí skupiny
vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obohacuje svůj názor
ve skupině (v rodině) dodržuje daná pravidla a pochopená pravidla, pokud jsou dány
pokyny, je srozuměno se jimi řídit
k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky,
pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
je schopno brát ohledy na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci
mladším)

Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:










pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební
představení
zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografií, návštěva zoologické či botanické zahrady,
statku, farmy apod.
projevuje zájem o kulturní programy, zábavné akce, slavnosti, sportovní akce
své zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej
zaujalo, co bylo správné, co ne
zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
zná celou řadu básní, písní a říkadel
zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát
krátkou divadelní roli

Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém
životě
Dítě splňuje tento požadavek jestliže:



vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde
bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit, když je v nouzi apod.)
zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede
vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to,
čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá
drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny, či drobná domácí zvířata)
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ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle,
v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to
dodržovat
má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury a techniky v rozsahu jeho
praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i
některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje
různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin,
stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé
technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se
bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich
vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpadky)
přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o
existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa a
jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na
hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí, odhadne nebezpečnou situaci,
je opatrné, neriskuje, zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává
pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
zná faktory poškozující zdraví (kouření)
uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí
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16.2 Bezpečnostní opatření při práci s dětmi v MŠ
Ředitelka školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, a to
při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, tzn. při všech aktivitách organizovaných
mateřskou školou.

1.

Opatření v průběhu vzdělávacích činností
(a) Každá učitelka je zodpovědná za bezpečnost dětí od doby jejich převzetí od rodičů,
pověřené osoby, jiné učitelky do doby jejich předání rodičům, pověřeným osobám,
jiným učitelkám.
(b) Při hře učitelka dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům,
nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky..
(c) Učitelka nesmí odejít od dětí, při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice
MŠ..
(d) Bez dohledu nesmí dát učitelka dětem nůžky, štětce, tužky či jiné špičaté pomůcky,
drobné korálky, stavebnice, které by děti mohly strčit do ucha, nosu nebo spolknout.
(e) Při chůzi po schodech učitelka dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se
zábradlí.
(f) Při tělovýchovných aktivitách dbá učitelka zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí,
zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení, bývá vždy na nejrizikovějším místě, před
začátkem cvičení zkontroluje, zda je nářadí v pořádku.
(g) Při převlékání dětí v šatnách vykonává učitelka stálý dozor, sama se obléká, až jsou
děti připraveny na pobyt venku, neprodlužuje zbytečně pobyt připravených dětí
v šatně.
(h) Při rozcházení dětí domů věnuje učitelka zvýšenou péči úpravě a čistotě dětí, dítě
předává rodičům či pověřené osobě pouze na základě písemného pověření zástupcem
dítěte (předtištěný formulář).

2.

Opatření při pobytu venku
(a) Mimo areál školy nelze překročit počet 20 dětí na učitelku.
(b) Při pobytu na školní zahradě či jiném hřišti nedovolí učitelka dětem bez dozoru na
prolézačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu.
(c) Při vycházkách zajišťuje učitelka bezpečnou chůzi ve dvojicích, chodí po chodníku, při
přecházení používá terčík – děti přechází před učitelku, která stojí uprostřed vozovky,
učitelka průběžně seznamuje děti s pravidly bezpečného chování na ulici a v dopravě.
(d) Děti musí dbát pokynů učitelky, učitelka má vytypované problémové děti, které se
zdržují v jejím dosahu.
(e) Do lesa nikdy nechodí učitelka sama (vždy ve dvou).
(f) Učitelka dodržuje dobu pobytu venku, dá dětem dostatečný prostor pro pohybové
aktivity s nabídkou různých činností.
(g) Učitelka si všímá přírodních překážek – silný vítr, náledí, silný déšť, mráz pod – 10
stupňů.
(h) Učitelka vždy dbá na zdraví a bezpečnost dětí.
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2. Metodika postupu při úrazech
(a) Denní zdravotní péče – důkladné větrání a dodržování pobytu venku, ošetření drobných
poranění (lékárnička je přístupná v každé třídě)
(b) V případě úrazu – zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při
jakémkoli úrazu
POSTUP :
1. Zhodnocení úrazu a poskytnutí okamžité pomoci v rámci možností.
2. Dle závažnosti úrazu přivolat rychlou záchrannou službu (tel. číslo 155), zajistit
převoz zraněného do zdravotnického zařízení nebo vyčkat příchodu rodičů.
3. Informovat rodiče, že jde učitelka nebo jiná pověřená osoba s dítětem k lékaři.
4. V případě odchodu s dítětem k lékaři vzít s sebou kartičku zdravotní pojišťovny.
5. Informovat ředitelku školy o úrazu, o tom, zda byli vyrozuměni rodiče.
6. U lékaře si vyžádat zprávu nebo odborný nález.
7. Zapsat úraz do knihy úrazů a s ředitelkou školy zaznamenat protokolárně (protokol o
úrazu vyplnit 3x)!
8. Posudek lékaře založit v MŠ do knihy úrazů.
9. Podrobně informovat rodiče, seznámit je s posudkem lékaře.
10. V případě úrazu, obdrží rodiče od ředitelky školy formulář k čerpání pojistné
události.
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16.3 Evaluace tematických celků prostřednictvím dílčích cílů z RVP PV
Dílčí cíle
5 oblastí obsahu předškolního vzdělávání

DÍTĚ A JEHO TĚLO
Uvědomění si vlastního těla
Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i
jemné motoriky (koordinace v rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a
oka, apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
Rozvoj užívání všech smyslů
Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich
kvalitě
Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí,
osobní pohody i pohody prostředí
Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého
životního stylu

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA
Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání,
naslouchání, porozumění), i produktivní (výslovnosti, vytváření pojmů,
mluveného projevu, vyjadřování)
Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a
kultivovaného projevu
Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a
psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i
neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně
názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému)
Rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí
k úmyslným
Rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého
sebevyjádření
Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti
z objevování apod.)
Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora
a rozvoj zájmu o učení
Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci
(abeceda, čísla)
Vytváření základů pro práci s informacemi
Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si
vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
Získání relativní citové samostatnosti
Rozvoj schopnosti sebeovládání
Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat,
rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané
dojmy a prožitky vyjádřit
Rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání
Získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

DÍTĚ A TEN DRUHÝ
Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro
navazování vztahů dítěte k druhým lidem
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9+10

11+12

1-3

4-6

Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v MŠ,
v dětské herní skupině, apod.)
Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance,
respektu, přizpůsobivosti, apod.)
Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i
neverbálních
Rozvoj kooperativních dovedností
Ochrana osobního soukromí a bezpečnosti ve vztazích s druhými dětmi i
dospělými

DÍTĚ A SPOLEČNOST
Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci
přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům
neverbální komunikace obvyklé v tomto prostředí
Rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat,
spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině,
k ostatním dětem), vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství
uznávané
Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností
dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně,
prosociálně a aktivně se přizpůsobit společenskému prostředí a zvládat jeho
změny
Vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
Seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních
poznatků o prostředí, v němž žije
Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
Vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke
kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje
vyjadřovat a projevovat
Rozvoj společenského a estetického vkusu

DÍTĚ A SVĚT
Seznamování s místem a prostředím ve kterém žije, vytváření pozitivního
vztahu k němu
Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i
technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
Poznávání jiných kultur
Pochopení, že změny způsobení lidskou činností mohou prostředí chránit a
zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
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
Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
Rozvoj schopností přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí i jeho
změnám
Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou
přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí
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16.4 Evaluační tabulky
1.

Řeč a výslovnost
jasně a zřetelně vyslovuje všechny hlásky
vada výslovnosti, neumí vyslovit některé hlásky
dítě navštěvuje logopeda

Špatně vyslovované hlásky
A E I O U P B M F V T D N S C
Z Š Č Ž Ť Ď Ň J K G H CH L R Ř
2.

Řeč – komunikace

3.

Řeč – vyjadřování

4.

Řeč – reprodukce

umí vyprávět událost, obsah pohádky apod.
vzpomene si na námět, hlavní postavu-souvislosti však s obtížemi
neumí vyprávět o zážitku, obsah pohádky

5.

Motorika – obratnost

obratné, šikovné v pohybových hrách
méně obratné
výrazně neobratné, pomalé (případné pády)

6.

Lateralita

dítě se projevuje jako pravák
dítě se projevuje jako levák
lateralita nevyhraněná (střídá pravou-levou)
podezření na zkříženou lateralitu (pravá ruka-levé oko apod.)

7.

Grafomotorika

správný úchop tužky, zvládá tah s jistotou
zvýšený tlak na podložku, křečovitost tahu
nesprávný úchop tužky, linie nejistá v tahu

8.

Kresba

9.

Sebeobsluha

přiměřeně a živě mluví s dětmi i dospělými
mluví pouze s dětmi, nejisté v rozhovoru s dospělými
málomluvné, jednoslovné odpovědi, vyhýbá se rozhovoru
přiměřené věku, gramaticky správné
nepohotové, řeč pomalá s chudou slovní zásobou
překotná řeč, občas se zajíká
těžkopádné, agramatické, v jednočlenných větách

zcela odpovídá věku
postava spíše na nižší úrovni
čárání s dodatečným pojmenováním
nelze posoudit, zcela odmítá kreslit
samostatné při oblékání a jídle, používá příbor
obleče se, obuje-nezaváže si tkaničky, příbor používá špatně
obléká a obouvá se s dopomocí, jí lžící
nesamostatné, pomalé, vyžaduje pomoc dospělého
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10. Hra

samo se zapojuje a získává další děti
zapojí se až po výzvě
nejeví spontánní zájem, nesetrvá ve hře

11. Hra – osvojení

novou hru snadno pochopí
potřebuje opakované vysvětlení
osvojení obtížné, působí mu obtíže i po opakovaném vysvětlení

12. Sociabilita

aktivní, navazuje spolupráci s dětmi
vázáno na dospělé osoby, s dětmi navazuje kontakt obtížně
agresivní, konfliktní ve vztahu s vrstevníky
samotář

13. Emocionalita

spontánní bez strachu či pláče
nevypočitatelné reakce, vzdor, negativismus
citlivé, ostýchavé, nesmělé dítě
ustrašené, tendence reagovat pláčem, úzkostné

14. Zrakové vnímání

pozná rozdíly
orientuje se v prostoru
orientuje se na ploše
skládá z více dílů (kostky, puzzle apod.)

15. Barvy

správně přiřadí barvu
pojmenuje základní barvy
bezpečně pozná a pojmenuje základní i doplňkové barvy

16. Sluchové vnímání

rozlišuje zvuky
dělí slova na slabiky
určí počet slabik ve slově
určí hlásku na začátku slova
určí hlásku na konci slova

17. Rozumové
schopnosti

třídí podle předem dané vlastnosti
rozlišuje časové vztahy
rozlišuje velikost
rozlišuje materiály
určuje vlastnosti
řadí
určuje množství (více, méně, stejně)
pozná pravou a levou stranu

18. Orientace v číselné řadě
1

2

3

4

5
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6

7

8

9

10

19. Geometrické tvary

pozná kruh
pozná kruh a trojúhelník
pozná kruh, trojúhelník a čtverec
bezpečně pozná a pojmenuje všechny geometrické tvary
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1.

Slovní projev

je srozumitelný
místy méně zřetelná artikulace
špatná artikulace

2.

Řeč – komunikace

přiměřeně a živě mluví s dětmi i dospělými
mluví pouze s dětmi, nejisté v rozhovoru s dospělými
málomluvné, jednoslovné odpovědi, vyhýbá se rozhovoru

3.

Řeč – vyjadřování

přiměřené věku, gramaticky správné
nepohotové, řeč pomalá s chudou slovní zásobou
překotná řeč, občas se zajíká
těžkopádné, agramatické, v jednočlenných větách

4.

Motorika – obratnost

obratné, šikovné v pohybových hrách
méně obratné
výrazně neobratné, pomalé (případné pády)

5.

Lateralita

dítě se projevuje jako pravák
dítě se projevuje jako levák
lateralita nevyhraněná
podezření na zkříženou lateralitu

6.

Grafomotorika

správný úchop tužky, zvládá tah s jistotou
zvýšený tlak na podložku, křečovitost v tahu
nesprávný úchop tužky, linie nejistá v tahu

7.

Kresba

zcela odpovídá věku
postava spíše na nižší úrovni
čárání s dodatečným pojmenováním
nelze posoudit, zcela odmítá kreslit

8.

Sebeobsluha

samostatné při oblékání, při jídle používá příbor
obleče se, obuje-nezaváže si tkaničky, příbor používá špatně
obléká a obouvá se s dopomocí, jí lžící
nesamostatné, pomalé, vyžaduje pomoc dospělého

9.

Hra

samo se zapojuje a získává další děti
zapojí se až po výzvě
nejeví spontánní zájem, nesetrvává ve hře

10. Hra – osvojení

novou hru snadno pochopí
potřebuje opakované vysvětlení
osvojení obtížné, působí mu obtíže i po opakovaném vysvětlení

11. Sociabilita

aktivní, navazuje spolupráci s dětmi
vázáno na dospělé osoby, s dětmi navazuje kontakt obtížně
agresivní, konfliktní ve vztahu s vrstevníky
samotář
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12. Emocionalita

spontánní bez strachu a pláče
nevypočitatelné reakce, vzdor, negativismus
citlivé, ostýchavé, nesmělé dítě
ustrašené, tendence reagovat pláčem, úzkostné dítě

13. Barvy

správně vybere či přiřadí barvu
pojmenuje základní barvy
bezpečně pozná a pojmenuje základní i doplňkové barvy

14. Sluchové vnímání

rozlišuje zvuky
dělí slova na slabiky

15. Zrakové vnímání

postřehne změny ve svém okolí
rozlišuje podstatné znaky předmětů

16. Rozumové
schopnosti

třídí podle předem dané vlastnosti
rozliší velikosti

17. Spočítá počet prvků v rozsahu
18. Geometrické tvary

19.

Porozumění slovní
instrukci

1

2

3

4

5

pozná kruh
pozná kruh a trojúhelník
pozná kruh, trojúhelník a čtverec
bezpečně pozná a pojmenuje všechny geometrické tvary
rozumí slovním pokynům a dokáže se podle nich řídit
řídí se pokyny jen částečně
nerozumí pokynům, pracuje na základě systému pokus a omyl
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Přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte včetně doporučené nápravy
Postup dítěte ve
vývoji a
zdokonalování

Návrh na zlepšení
vývoje a
zdokonalování
dítěte

Celková
pohybová
koordinace a
pohybové
dovednosti
( hrubá
motorika)
Koordinace
ruky,oka,
manipulace
( jemná
motorika)
Kresba, držení
tužky
Pozornost,
soustředění
Paměť a učení
Slovní zásoba a
formální
vyspělost
řeči
( výslovnost)
Základní
matematické
pojmy a
početní
operace
Orientace v
prostoru a
čase
Sebeobslužné
dovednosti
Respektování
pravidel,
plnění
zadaných
úkolů
Sociabilita,
navazování
kontaktů s
dětmi a
dospělými
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Postup dítěte ve
vývoji a
zdokonalování

Návrh na zlepšení
vývoje a
zdokonalování
dítěte

