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Motto školy: ,,Řekni  a zapomenu, ukaž mi a budu si 

pamatovat, nech mě udělat a porozumím“. 
Staré čínské přísloví 

 

 

Tento citát vyjadřuje, jak důležitou roli v životě člověka hraje správná předškolní 

výchova a její přístup ke vzdělávání, které poté ovlivňuje celou osobnost dítěte, 

poskytuje základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu. Učí dítě být samo sebou 

a zároveň se přizpůsobovat životu ve společnosti a poskytovat základy pro 

celoživotní učení, pro celý život. 

Naším cílem je vybudovat dobře fungující, příjemné, zábavné a zkušenými 

pedagogy řízené prostředí, ve kterém se bude každé dítě již po krátké chvíli cítit 

skvěle a uvolněně a dokáže si z něho natrvalo něco odnést. 

 

 

Č. j.:  

 

Program je vypracován na tříleté období. Je živým dokumentem, se kterým se i 

nadále pracuje.  

 

Školní vzdělávací program vypracován dne: 28. 8. 2019 

Předložen pedagogické radě dne: 29. 8. 2019 

Účinný v platnosti ode dne: 1. 9. 2019 
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1.  Identifikační údaje o mateřské škole 

Název školy:   Mateřská škola Ohrazenice, příspěvková organizace – okres Semily 

Sídlo školy:   Ohrazenice 92, Turnov 511 01 

Kapacita mateřské školy: 39 dětí 

Provoz: celodenní 

Provozní doba: od 6:30 – 16:00 

IČO: 70695318 

Statutární zástupce organizace: Jana Vélová  - ředitelka školy 

Zřizovatel: Obec Ohrazenice, Ohrazenice 81, Turnov 511 01 

Mateřská škola sdružuje: mateřskou školu a školní jídelnu 

MŠ tel.: +420 481 322 826 

E- mail: ms.ohrazenice@seznam.cz 

Web: http: www.ms-ohrazenice.cz 

Ředitelka MŠ tel.: 605 339 379 

Vedoucí pracovníci: 

Zastupováním pověřená osoba: Marcela Paříková 

Vedoucí školní jídelny: Marcela Paříková 

Zpracovatelé ŠVP PV: ředitelka školy, pedagogický kolektiv   

Platnost: od 1. 9. 2019 

Koordinátorka ŠVP PV: Jana Vélová 

 

2. Obecná charakteristika školy 

2.1.          Velikost školy, počty tříd 
 
Mateřská škola je školou dvoutřídní. Kapacita činí 39 dětí a její stav je naplněn. Děti jsou 
zpravidla děleny podle věku a prostory budovy jsou pro tento počet dostačující. 
 
I. Třída LIŠKY – 19 dětí, mladší děti 

II. Třída SOVY – 20 dětí, starší děti 

Školu navštěvují děti převážně z Ohrazenic, popřípadě z Turnova a Lažan, dojíždějí k nám děti 
i z Doubí a Jenišovic. 
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2.2. Charakter budovy, okolí školy 

Mateřská škola je jedinou mateřskou školou v obci Ohrazenice. Vždy se jednalo o vesnickou 

školu, i když dnes jsou Ohrazenice spíše předměstím Turnova.  

Jde o přízemní budovu, umístěnou v okrajové části vsi. Tato budova byla zkolaudována v roce 

1964 a v této době byla škola až do roku 1992 jednotřídní. 

Budova je třípodlažní. Jako zázemí pro děti je využito pouze podlaží jedno – přízemí. Vstup do 

budovy je pro obě třídy jednotný, děti z obou tříd mají i společnou šatnu a jednu velkou 

koupelnu, oddělenou pro třídy zděnými přepážkami. Třídy jsou v budově uzpůsobené za 

sebou. Třída starších dětí je bez samostatného přístupu do koupelny, je vždy třeba projít skrz 

třídu dětí mladších. Kuchyň se nachází za oběma třídami. Vstup je ze třídy starších dětí a 

výdejové okénko je ve třídě druhé. Jsme malá mateřská škola, velmi propojená a závislá na 

vzájemné spolupráci. 

Naše škola má svoji zahradu s dřevěnými hracími prvky – sestavy průlezek, skluzavka, 

zastíněné kryté pískoviště a zahradní domek. Rádi bychom v budoucnu využili sousední 

pozemky vlastnící obec Ohrazenice pro rozšíření zahrady. 

Velice často využíváme i možnosti blízkého lesa a volné přírody k častému pobytu venku. 

Není nám ani cizí obecní hřiště v Ohrazenicích či různá hřiště v Turnově. Mateřská škola 

v Ohrazenicích má oproti městským školám výhodnější umístění, kde je klidnější prostředí bez 

nadměrně hlučné dopravy. Do města se pohodlně přepravíme městskou dopravou a v případě 

dostatku času chodíme i rádi pěšky. Proto využíváme všech výhod, které město Turnov a okolí 

Českého Ráje nabízí. 

 

3. Podmínky vzdělávání 

3.1. Věcné vybavení 

Mateřská škola má přiměřeně velké prostory, které jsou uspořádány tak, aby vyhovovaly 

nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem dětí. V každé třídě jsou vytvořeny hrací i 

pracovní koutky. Některé jsou vytvořeny stabilně, ale většina lze kdykoliv přeměnit. Jednotlivé 

místnosti jsou vybaveny převážně dřevěným nábytkem a umělohmotné hračky jsou vyvážené 

k poměru hraček z přírodních materiálů. Většina zařízení slouží pracovním aktivitám dětí, 

předměty jsou umístěny tak, aby na ně děti dobře viděly, popř. na ně dosáhly, aby se vyznaly 

v jejich uložení; jsou stanovena pravidla pro jejich využívání pedagogy i dětmi. Po roce 2000 

byla mateřská škola rekonstruována, prostory byly zvětšeny a vybaveny novým nábytkem. 

Letos byly pořízeny dřevěné předělovací dveře mezi třídami a každý rok se nalezne něco, co 

se podaří vylepšit. Hračky pro děti a metodický materiál pro práci s nimi je v mateřské škole 

hojně zastoupen. Využíváme nové moderní i starší a osvědčené pomůcky. 

 V prostoru tříd je umístěn klavír, digitální piano, hudební nástroje, nástěnná televize a dva cd 

přehrávače. 

Děti se svými výtvory podílejí převážnou částí na úpravě a výzdobě interiéru budovy. Prostředí 
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je upraveno tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mohli je zhlédnout i rodiče. 

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy 

podle platných předpisů.  Učitelé mají možnost využívat zázemí v učebně, kde mají k dispozici 

kopírku, skartovačku, laminovačku a mnoho metodického materiálu. V této učebně nachází 

svůj kout i paní uklízečka/domovnice. Paní kuchařka má k dispozici zázemí za kuchyní – 

místnost na převlečení, toaletu a sprchový kout. V šatně pro děti se nachází i toaleta pro 

veřejnost s bezbariérovým přístupem.  

3.2. Životospráva 

 

Mateřská škola poskytuje dětem pestrou plnohodnotnou stravu odpovídající zásadám zdravé 

výživy. Plníme spotřební koš, čímž je v podávané stravě bohatě zastoupena čerstvá zelenina a 

ovoce, dostatek mléka a mléčných výrobků, ryb, masa i luštěnin. Potraviny jsou vybírány v 

nejvyšší kvalitě, nakupujeme, co nejvíc, od místních dodavatelů a potraviny pečlivě vybíráme. 

Nepoužíváme polotovary, jídlo se připravuje přímo v kuchyni z čerstvých potravin. Při 

stravování respektujeme individuální zdravotní hlediska. Děti se účastní úpravy stolu před i po 

jídle, k jídlu je jim poskytován dostatek času. V průběhu dne se mohou děti kdykoliv napít, k 

dispozici mají různé ovocné i bylinkové čaje, různé ovocné nápoje, mléko, vodu. Respektujeme 

individuální porce a stravovací zvyklosti dětí, ale nenásilně vedeme děti k tomu, aby jídlo 

ochutnaly. 

V MŠ se pořádají ochutnávky jídla pro rodiče v rámci setkání s rodiči a dnů pro rodiče. 

Děti se podílejí i na přípravě některých pokrmů: pěstují bylinky a zeleninu, pečou perníčky, 

v rámci tříd mívají ochutnávky ovoce a zeleniny, které si krájí a připravují. Nadále si přejeme 

rozšířit zeleninové záhony a nacházet stále více dodavatelů potravin v bio kvalitě. Každý den 

mají děti velké množství zeleniny či ovoce. Děti jsou každý den dostatečně dlouho venku a 

program se přizpůsobuje aktuální kvalitě ovzduší. Vycházky a zahradu využíváme především 

pro volnou hru dětí, ale i praktické učení a pozorování. V případě nepříznivých klimatických 

podmínek jsou zařazovány náhradní pohybové činnosti ve škole. Je zde respektována 

individuální potřeba aktivity, odpočinku a spánku jednotlivých dětí. Děti, které nespí po 

odpočinku, mohou provozovat klidové aktivity, tak aby nerušily spící děti (prohlížení knih, 

puzzle, kresba atd.)  V mateřské škole máme zaveden preventivní program čištění zubů a 

program na posílení fyzického zdraví jak pomocí plaveckého, tak i lyžařského výcviku. 

Čeho chceme dosáhnout  

 Zlepšení stravovacích návyků dětí, prodlužování pobytu dětí na školní zahradě, při vhodném 

počasí provozovat činnosti ze třídy na zahradu – pěstitelské, výtvarné, pracovní, tělovýchovné 

aj. Využít tak možnost bližšího kontaktu s přírodou jako prostoru pro prosociální chování. 
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 Jakými prostředky  

Přirozené a správné návyky učitelky- osobní příklad, individuální pohovory s rodiči a lékařem- 

odborníkem. 

Nabídka odborných článků z Informatoria – chceme zdravě žít, zapůjčení časopisu, knih domů, 

pomoc rodičů – přečtení jídelníčku s dítětem – vhodná motivace… 

Prodlužovat pobyt venku. 

 

3.3. Psychosociální podmínky 

Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a 

bezpečně. Nově příchozí dítě má možnost se postupně adaptovat. Děti nacházejí potřebné 

zázemí, klid, bezpečí, mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není 

znevýhodňován či zvýhodňován. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých 

mezí, které jsou ve škole stanoveny. Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme 

s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě 

předškolního dítěte. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu 

příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Postupně vyřazujeme 

nezdravou soutěživost dětí. Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě nebát 

se, pracovat samostatně, důvěřovat si. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, 

ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Třída je pro děti kamarádským 

prostředím, s jasnými pravidly chování, kde se děti dovedou navzájem naslouchat a 

respektovat. Volnost a osobní svoboda jsou vyvážené, děti si samy určují pravidla třídy a učí 

se jejich soužití. Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy 

ovlivňují prosociálním směrem /prevence šikany a jiných patologických jevů u dětí /. 

Čeho chceme dosáhnout  

Zvládnout přijatá pravidla chování 

Jakými prostředky 

Důsledným sledováním problémových i jiných situací  v průběhu dne v MŠ a hledáním 

jejich  řešení společně  s dětmi – podle přijatých pravidel. Přihlížet k individuálním potřebám 

dětí, citlivým a laskavým přístupem celého kolektivu MŠ. Spolupráce s rodinou. 

 

3.4. Organizace chodu a řízení 

 

Tímto bodem se podrobně zabývá školní řád, který je k dispozici v šatně mateřské školy, na 
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webu školy nebo přímo u ředitelky školy. 

Vstup dítěte do mateřské školy je velkým zásahem do jeho života, který prožívá silně 

emocionálně. Proto ho je třeba na tuto změnu připravit. Je to individuální proces, který se týká 

i rodičů. Umožňujeme rodičům s dítětem navštívit mateřskou školu ještě před zápisem. 

Společně se mohou účastnit her, slavností, pobytu venku apod. 

Pro zdraví dětí je nezbytné uspokojení základních psychických potřeb, ale i potřeba svobody 

(mít volbu). Sladit a vzájemně vyvážit potřebu svobody a potřebu řádu je podmínkou zdravého 

vývoje dítěte předškolního věku. 

Jde o vzájemně podmíněné působení volnosti a jasně stanovených pravidel. Volnost dítěte 

spočívá v jeho rozhodování a vlastní aktivitě. Aby si uvědomovalo odpovědnost, potřebuje 

podporu ve snaze být samostatné, vlastní činností a zkušeností poznávat hranice svých 

možností, hranice prostoru a času. K tomu mateřská škola poskytuje maximální prostor, 

možnost výběru a rozhodování. Vždy ale zvažujeme rizika a citlivě zajišťujeme bezpečnost 

dítěte. K tomu je nutné uspořádat život v mateřské škole tak, aby měl určitý řád a nezbytnou 

míru organizovanosti. 

Promyšlená organizace, pravidelnost a opakování vytvářejí základ pro žádoucí životní 

stereotypy, které ovlivňují zdravý životní styl dítěte do budoucna. Sjednocení určitých 

požadavků a pravidelné opakování souvisí také s vytvářením návyků, které usnadňují dítěti 

život. 

 

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

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

  třída LIŠEK 

6:30 - 8:30 – scházení dětí, ranní hry, spontánní aktivity, nabídka různých řízených činností 

8:30 – 9:00 – ranní chvilka, tělovýchovná chvilka 

9:00 – 9:20 – hygiena, svačina 

9:20 – 10:00  – didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové, individuální 

9:20 - 11:30 - příprava na pobyt venku, pobyt venku, hygiena 

11:30 - 12:00 – oběd 

12:00 – 14:00 – příprava na odpočinek, odpočinek, hygiena, klidové aktivity pro děti se 

sníženou potřebou spánku, klub předškolák – 1x týdně 

14:00 - 14:15 – hygiena, odpolední svačina 

14:15 – 16:00 – volná hra dětí, spontánní aktivity, nabídka různých řízených činností, 

tělovýchovná chvilka 
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Děti ze třídy SOV jsou při ranních i odpoledních hrách spojeny s dětmi ze třídy LIŠEK. Při 

pobytu venku je spojování též využíváno. 

Změny v režimu dne jsou vyhrazeny dle plánovaných aktivit či neočekávaných situací.  

Společné pro všechny třídy je, že v době ranních her a činností podle zájmu dětí vše probíhá 

klidně, bez stresu, děti se přirozeně učí společenským normám, posilují se citové vazby mezi 

dětmi, rodičem - učitelkou. 

Při volné hře je důležitá spontánní činnost podle vlastního přání, posilování pocitu „kam 

patřím“, komunikace mezi dětmi a jejich sociální učení. Přirozeně ukončit hru- v klidu a 

důsledně uklidit hračky, společně se rozhodnout, co ponechat. 

Při jídle a sebeobsluze se děti přirozeně učí samostatnosti, hygienickým návykům. 

Respektujeme tempo dětí při jídle a děti do jídla nenutíme. Děti se postupně učí společenským 

návykům při jídle, zacházení s příborem, dbát na čistotu při stolování a samostatnosti při jídle. 

Pobyt venku má především relaxační a poznávací charakter, snažíme se uspokojovat potřebu 

volného pohybu, sledujeme proměny v přírodě a okolí. 

3.5. Řízení 

 

Řízení je vedeno základní snahou zaujmout všechny zúčastněné pro společný cíl a problémy 

společně řešit. Pravomoci, úkoly a povinnosti všech pracovníků máme stanoveny v pracovních 

povinnostech, náplních práce jednotlivých pracovních zařazení, kde jsou konkretizovány. 

Všichni zaměstnanci jsou včas informováni o dění ve škole i mimo ni (osobně ředitelkou. Popř. 

písemně na společné vývěsce, která je umístěna ve třídě Lišek či elektronicky. Pedagogický 

sbor i provozní zaměstnanci pracují jako tým. Na rozhodování o zásadních otázkách školního 

programu se podílí všichni zaměstnanci. Plánování pedagogické práce se opírá o předchozí 

analýzu a využívá zpětné vazby. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu 

mateřské školy, z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Mateřská škola spolupracuje 

s rodiči, se zřizovatelem, základními školami, s pedagogicko - psychologickou poradnou, se 

střediskem volného času, centrem pro rodinu, s městskou knihovnou v Turnově. 

 

 
    Řízení personální:  -   Profesionální přístup 

- Otevřené jednání  

- Pravdivost informací 

- Mlčenlivost 

- Řešení problémů 

- Týmová práce 

 

Cíle v řízení personálním 

- Schopnosti ředitelky a dalších pracovníků 
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- Další vzdělávání pracovníků 

- Týmová práce 

- Vzájemná důvěra a tolerance 

- Uplatňovat participaci. 

 

Řízení ekonomické: -      Ekonomické zajištění 

- Hospodaření s dotací 

- Získávání sponzorů 

- Úsporná opatření 

- Spolupráce se zřizovatelem 

 

Cíle v řízení ekonomickém 

- Zajistit dostatek financí na plynulý provoz školy 

- Zajistit dostatek financí na odměňování zaměstnanců jako motivační 

prostředek 

- Investovat s dlouhodobou vizí 

 

Řízení koncepční:  -         Dlouhodobá koncepce 

-  Jasné cíle 

-  Vhodné metody a formy 

-  Odborný růst zaměstnanců 

-  Naplňování cílů ŠVP 

-  Účelná evaluace 

 

Cíle v řízení koncepčním 

- Stále se vyvíjející ŠVP PV 

- DVPP organizovat dle plánu s přihlédnutím k potřebám školy a 

učitelů 

- Dokonale propojit RVP PV do praxe 

- Jasná organizační struktura – delegování úkolů 

- Účelná evaluace 

  

Ředitelka školy kontroluje řízení pracoviště MŠ prostřednictvím návštěv, o nichž pořizuje 

záznamy a provádí kontrolu PO a  BOZP pracovníků školy. 

Učitelky se účastní pravidelně porad vedení školy, problémy se snažíme řešit včas. 

Ředitelka dává učitelkám plnou pravomoc v nákupu učebních pomůcek / dle finančních 

možností/, nebo při věcném uspořádání tříd apod. 
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3.6. Personální zajištění 

 

 

 Funkce Úvazek Kvalifikace 

1. Ředitelka 1,0 Splněna,  Studium Školského 

managementu 

2. Učitelka 1,0 Splněna 

3. Učitelka 1,0 Kvalifikaci dodělávání formou 

dálkového studia 

4. Učitelka – překryvy pedagogů 0,4 Kvalifikaci dodělávání formou 

dálkového studia 

5. Asistent pedagoga 0,5 Splněna 

6. Školský asistent 0,5 Splněna 

7. Kuchařka 0,5 Splněna 

8. Uklízečka/ domovnice 1,0 Splněna 

9. Mzdová účetní - externí DPČ Splněna 

 

 

Učitelé, ale i ostatní provozní pracovnice se dále vzdělávají formou různých seminářů 

a školení, popř. samostudiem. Služby jsou zajištěny tak, aby byla vždy zajištěna optimální 

pedagogická péče. Spolupráce všech zaměstnanců probíhá na základě společné komunikace, 

slušného chování a nastavených pravidel. 

Podle možností a podmínek školy zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů ve 

třídě, v rozsahu dvou a půl hodiny. 

3.7. Spoluúčast rodičů 

 

Úkolem je záměrné posilování funkce rodiny, dobrá a dostatečně motivovaná spolupráce s 

rodičovskou veřejností. „Otevřená mateřská škola“ - takovou se snažíme naši školu mít - pro 

rodiče je kdykoliv otevřená. Rodiče nám jsou partnery, nikoliv protivníky. Je samozřejmé, že si 

rodiče mohou po domluvě s učitelkou nebo ředitelkou zvolit adaptaci svého dítěte podle jeho 

individuálních potřeb a možností rodiny. Mají možnost pobývat s dítětem při všech činnostech, 

postupně mu umožnit po krátkých časových intervalech, aby zůstalo samo v kolektivu dětí, a 

ten potom postupně prodlužovat tak, aby rodič mohl spokojeně dítě opustit. Pro rodiče a jejich 

děti pořádáme během roku společná odpoledne, ať to jsou dílny, kdy si děti společně s rodiči 

vyrábějí, nebo společně prožité slavnostní chvíle u příležitosti Vánoc, Jarních slavností a 

setkávání rodičů s odborníky (logoped, speciální pedagog atd.) U příležitosti konce školního 

roku se uspořádává Rozloučení s předškoláky. Rodiče mají možnost účastnit se třídních 

schůzek, které jsou pravidelně uskutečňovány na začátku školního roku, pobytů na škole 

v přírodě, lyžařského výcviku. Individuální rozhovory s učitelkami o tom, jak jejich dítě prospívá 

a čemu je případně potřeba věnovat pozornost si je možné domluvit kdykoliv. V průběhu dne 
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mají možnost po dohodě s ředitelkou či učitelkou zůstat s dítětem ve třídě a získat tak přímou 

osobní zkušenost s každodenním životem v mateřské škole. 

Mateřská škola vedle realizace vzdělávacího programu, poskytuje další možnosti 

osobnostního a sociálního rozvoje; rozvíjí další aktivity nad rámec ŠVP : seznamování dětí s 

hrou na klavír, jógou, s anglickým jazykem, lyžováním a plaváním. 

Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost. Jednají s rodiči ohleduplně, 

taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi 

4. Charakteristika vzdělávacího programu 

 

4.1. Záměry, cíle naší mateřské školy 

 Při tvorbě školního vzdělávacího programu jsme vycházeli z Rámcového vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání / RVP PV /. Organizujeme vzdělávání tak, aby vedlo 

k rámcovým cílům a prostřednictvím dílčích cílů z pěti vzdělávacích oblastí k rozvoji klíčových 

kompetencí u dětí. 

Při své práci sledujeme tyto rámcové cíle: 

*    Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení a poznání  

*    Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost  

*    Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná 

osobnost působící na své okolí v pěti oblastech předškolního vzdělávání: 

biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální, 

které jsou v RVP PV nazvány:                

Cíle naší mateřské školy  

 Cíle a obsah předškolního vzdělávání formulované  RVP PV směřují mateřskou školu k tomu, 

aby děti, které ji opouštějí, byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku 

a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté, s vlastním 

rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat tvořivě přemýšlet a jednat, jedinci na své 

úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní 

se dále rozvíjet, učit se a aktivně čelit problémům, které život přináší. Naše mateřská škola se 

snaží naplňovat tyto cíle a uvědomujeme si, že podmínkou pro zdárný vývoj jednice je 

upokojování základních lidských /biologických i sociálních / hodnot. 
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Pro předškolní vzdělávání jsou klíčové tyto kompetence: 

1. Kompetence k učení 

2. Kompetence k řešení problémů 

3. Kompetence komunikativní 

4. Kompetence sociální a personální 

5. Kompetence činností a občanské 

Soubor klíčových kompetencí slouží především k vymezení odpovídajícího vzdělávacího 

obsahu jako prostředku k jejich vytváření. 

 

4.2. Vzdělávací oblasti  

Rámcové cíle vycházejí z těchto pěti oblastí: 

   Dítě a jeho tělo - biologická 

   Dítě a jeho psychika - psychologická 

   Dítě a ten druhý -interpersonální 

   Dítě a svět – sociálně - kulturní 

   Dítě a společnost - environmentální                                        

Tyto oblasti vzdělávání jsou propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně fungující 

celek, v životní skutečnosti nedělitelný.    

Dítě a jeho tělo – oblast biologická – poznávání lidského těla, podpora tělesné a pohybové 

zdatnosti, zdravý růst a výživa, sebeobsluha 

  

Dítě a jeho psychika – oblast psychologická – podpora duševní pohody, rozvoj poznávacích 

schopností a funkcí, myšlení, řeč, intelektu, představivost, fantazie, sebepojetí, vůle, pocity 

 

Dítě a ten druhý – oblast interpersonální – vztahy dítěte k jiným dětem a dospělým, vzájemná 

komunikace, spolupráce 

  

Dítě a společnost – oblast sociálně kulturní – svět kultury a umění, společenské, duchovní, 

materiální hodnoty, estetika 

  

Dítě a svět – oblast environmentální – poznatky o světě, o jeho dění, vývoji a změně, vliv 

člověka na životní prostředí, postoj člověku v životnímu prostředí 
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Každá vzdělávací oblast zahrnuje tři vzájemně propojené kategorie  

 

1. Dílčí cíle – co budeme u dětí sledovat a podporovat 

2. Okruhy činností a poznatků – souhrn praktických a intelektových činností 

3. Očekávané výstupy – výstupy vzdělávání, které jsou dětem předkládány 

 

 

4.3. Vzdělávací obsah 

 

Vzdělávací obsah je dětem předkládána v podobě integrovaných celků. Ty jsou tvořeny tak, 

aby zasahovaly všechny vzdělávací oblasti – vzájemně na sebe navazují, doplňují se, prolínají 

a plynule přecházejí jeden do druhého. 

 

Našim cíle je učení na základě prožitku a zkušenosti, prostřednictvím vlastní činnosti dětí, 

tzv. prožitkového učení, které vychází z našeho motta: 

                                               Řekni mi a já zapomenu, 

                                               ukaž mi a já si zapamatuji, 

                                               nech mne to udělat a já pochopím. 

                                                                                                                 staré čínské přísloví 

 

  

Společné integrované celky 

V průběhu školního roku společně s dětmi prožíváme různá období spojená s přírodními 

zákonitostmi, společenskými událostmi a tradicemi. Některé se konají průběžně, jiné v 

pravidelných intervalech, některé jen v určitém období, ke kterému se vztahují. 

Integrované celky, celkem máme čtyři, jsou společné pro obě dvě třídy MŠ. Tyto celky učitelky 

rozpracovávají v rámci třídních programů do kratších tematických bloků. Rozsah a náročnost 

činností dětí přizpůsobují jejich věkovým a vývojovým možnostem, zájmům a aktuálnímu dění 

v okolí i ve světě. 

V nabídce každého celku jsou témata, která mohou být pro učitele inspiračním zdrojem, 

nejsou však závazná. Není povinností procházet všemi tematickými částmi, lze je doplňovat, 

kombinovat, vracet se. Jsou navržena v návaznosti na hlavni záměry naší MŠ, na roční období, 

svátky, dění v přírodě apod. V obsahu vzdělávacího programu se rovněž odráží aktuální dění 

v mateřské škole, počasí.  

Učitelky na jednotlivých třídách si témata přizpůsobují či vytvářejí témata nová podle 

momentální situace, zájmu, přání a celkové úrovně dětí. Učitelky neustále zajímají o zpětnou 

vazbu dětí, dle zpětné vazby téma dále rozvíjí nebo ukončí, průběžně vyhodnocují dosaženou 
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úroveň ve stanovených oblastech. Vedou portfolia každého dítěte, které je důležitým 

ukazatelem jeho vývoje. Učitelky na jednotlivých třídách úzce spolupracují, sami si určují délku 

jednotlivých témat. 

 Základním prostředkem učení je hra tak, jak ukládá RVP PV.  

 

Vytváření TVP PV 

Podkladem pro postupný rozvoj dovedností a schopností dětí je pěvně vytvořený TVP                  
- k dispozici ve třídách a pedagogům dobrou základnou, ze které se dá vycházet – využíván 
převážně v oblasti Dítě a jeho tělo, Dítě a psychika. 

 třídní programy se budou opírat o školní program a budou respektovat zájmy potřeby 
znalosti dětí a vyhodnocení předcházející etapy. V TVP PV se bude spojovat všech 5 
oblastí předškolního vzdělávání, 

 budeme při tvoření programů čerpat náměty z odborné literatury a tisku (nakl. 
Portál, Raabe metodiky a náměty, Kafomet, časopis Informatorium, Poradce ředitele 

 internetový portál RVP PV, 
 nové poznatky z odborných seminářů 

 Výběr témat je určován: 

  tokem času – (kalendářní období, svátky…) 
 předpokládanými událostmi (příchod nových dětí, organizační změny) 
 aktuálními situacemi (změny v rodině, změny ve třídě v okolí MŠ) 
 spontánními situacemi 
 společné projekty – Den Země, Vesmír, Pravěk, Zuby …. 

 Třídní dokumentace: 

 docházka dětí 
 portfolia každého dítěte 
 složka metodických listů každého dítěte 
 pedagogická diagnostika u každého dítěte – individuální Záznam o dítěti 
 třídní vzdělávací program 
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ŠVP PV                „ROK JAKO KOLO TOČÍ SE, DNY SE SKLÁDAJÍ V MĚSÍCE“ 

Integrované celky 

1. Všechny děti – kluci holky, těšíme se do své školky 

2. Sníh, led, mráz – nastal zimní čas 

3. Kouzelnými vrátky jdeme do pohádky 

4. Vydáme se letem, celým naším světem 

Součástí každého integrovaného celku je společný projekt pro všechny třídy MŠ. 

1. 

VŠECHNY DĚTI – KLUCI, HOLKY, TĚŠÍME SE DO SVÉ ŠKOLKY 

Cíle integrovaných bloků: 

Seznámit se s novým prostředím, navázat vztahy s dětmi i dospělými, podílet se na tvorbě 

třídních pravidel, osvojení návyků. 

Získat podvědomí o Babím létě, tradicích, podzimu,  jeho kouzlu, darech, změnách v přírodě. 

Dozvědět se, kdo byl sv. Martin a co znamenají Dušičky.  

Dílčí cíle: 

 

 seznámit se s novým prostředím, dětmi, dospělými 

 navázat první vztahy s dětmi i dospělými, znát děti jménem 

 postupně přivykat pravidelnému rytmu činností 

 podílet se na tvorbě třídních pravidel a rituálů, vnímat je a respektovat 

 seznamovat kamarády se svou rodinou 

 rozvíjet a usměrňovat přiměřenou fyzickou aktivitu – provádět přirozená i zdravotní 

cvičení, pohybové hry, vycházky 

 experimentovat, rozvíjet smysly 

 vnímat změny v přírodě – zahrádka, pole, les 

 poznávat činnosti lidí, hovořit o práci rodičů, jiných lidí 

 rozvíjet fantazii a tvořivost 

 poznat lidské tělo, jeho části, vývoj a změny 

 rozvíjet vztahy mezi dětmi – přátelství 
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 učit se správnému a bezpečnému chování na silnici, na hřišti, v lese, při setkávání s 

cizími lidmi, věcmi a jevy 

 hledat poučení v knihách 

 učitelky: zjistit úroveň poznatků a dovedností, dispozic jednotlivých dětí, jejich 

zájmů a silných stránek 

 

 

 

 

 

Okruhy činností a poznatků: 

 

kdo jsem a kam patřím, moje značka, kdo je můj kamarád, co je to přátelství, každý jsme 

jiný, já, co děláme celý den, moje oblíbená hračka, každá věc má své místo, věci kolem nás, 

jak se to dělá, jak se domlouváme, co už umím, budeme si hrát, moje rodina, okolí MŠ, 

setkání s přírodou, sebeobsluha – hygiena – stolování, 

pohybové hry, hry s pravidly, sportovní činnosti, experimentování s materiály výtvarnými i 

přírodními, výtvarný projekt, práce s encyklopediemi a pracovními listy, zvuky, vycházky a 

výlety, kdo pracuje na zahrádce a na poli, ovoce a zelenina, houby, pozorování přírody, 

zvířátka na poli a v lese, barvy podzimu, charakteristické podzimní počasí, co si oblékneme, 

říkanky, písničky, dramatizace, podzimní strašidla, dušičky / Halloween, podzimní dílny, 

svatý Martin, návštěva zeleniny, výroba salátů, fotografie  

 

Očekávané výstupy: 

 orientovat se ve třídě, MŠ i dalších prostorách budovy, brát si hračky a uklízet je na 

místo 

 projevovat své potřeby, vyjadřovat přání, komunikovat 

 orientovat se v okolí MŠ 

 zvládnout základní sebeobsluhu 

 umět spolupracovat, vnímat výkon druhého 

 rozvoj slovní zásoby, kvality řeči, zapamatování říkadel 

 rozvoj povědomí o zdravé výživě 

 rozvoj povědomí o zdravém životním stylu – plody podzimu 

 rozvoj povědomí o ochraně zdraví svého i ostatních 

 rozvoj podvědomí o změnách v přírodě a tradicích 
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2. 

SNÍH, LED A MRÁZ – NASTAL ZIMNÍ ČAS 

Cíle integrovaných bloků: 

Seznamovat se s tradicemi, zabývat se hodnotami lidských vztahů. 

Poznávat “vánoční“ roční období, seznamovat se s jeho znaky mystikou a symbolikou. 

Poznat lidské tělo, jeho vývoj a posilovat povědomí o zdraví a jeho ochraně. 

Mít podvědomí o tom, jak vypadá zima, co vše obnáší a co se v ní dá dělat. 

Poznat a dotknout se kouzlu masopustu. 

Učit se spolupracovat při činnostech i kolektivní hře, dodržovat společně vytvořená pravidla. 

Dílčí cíle: 

 

  učit se spolupracovat při kolektivní hře, přijímat různé role ve hře, prosazovat svoje 

zájmy, umět se i podřídit 

 učit se kombinovat různé druhy stavebnic a materiály, experimentovat, nebát se 

využívat fantazii, tvořivost, neobvyklé kombinace barev 

 rozšiřovat zásobu pohybových her, námětů činností v herně i venku 

 poznávat zimní období, vlastnosti sněhu a ledu 

 seznamovat se s péčí člověka o přírodu a zvířata v zimě 

 navštívit školu a porovnávat prostředí 

 chápat základní číselné a matematické pojmy 

 chápat prostorové pojmy 

 rozlišovat elementární časové pojmy 

 učitelky: přehled o rozvoji dítěte 

 Okruhy činností a poznatků: 

 

 

moje rodina a já, vývoj: narození – stáří, Mikuláš, čert, anděl, vlastní sebehodnocení, moje 

vánoční přání, zhotovování dárků, vánoční těšení, jak se chystáme na Vánoce, vánoční 

zvyky, koledy, výzdoba, přípravy, pečení, pokusy – experimenty, společné posezení u 

vánočního stromečku s rodiči, 

experimenty se sněhem a ledem, sněhulák, rampouch, sáňkování, koulování, zimní sporty, 

krmení ptáků, práce s knihami a encyklopediemi, četba a dramatizace pohádek, na školu,   
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u zápisu, návštěva školy, nebezpečí kolem nás, výtvarně pracovní projekty, masopust, 

masopustní masky, karneval, návštěva u lékaře, bacil, záhady našeho těla 

 

Očekávané výstupy: 

 formulovat myšlenky, přání 

 učit se zdrženlivosti při plnění svých přání 

 vnímat a přijímat kladnou zpětnou vazbu / přijetí, povzbuzení, ocenění / 

 šetrně zacházet s věcmi, samostatně uklízet 

 chápat základní číselné a matematické pojmy 

 částečně chápat prostorové pojmy 

 chápat elementární časové pojmy 

3. 

KOUZELNÝMI VRÁTKY, JDEME DO POHÁDKY 

Cíle integrovaných bloků: 

Rozvíjet zájem o české tradice, seznamovat se životem na vsi, ve městě, s prací rodičů, 

řemesly. 

Pozorovat a poznávat přírodu.  

Poznávat roční období, seznamovat se s péčí člověka o přírodu 

Rozšiřovat aktivní zásobu pohádek, písní, dramatizací. 

Dílčí cíle: 

 

  seznamovat se s výtvarnými, hudebními, literárními a divadelními prvky 

 rozšiřovat aktivní zásobu pohádek, písní a dramatizací 

 vědět, když je problém přes jeho síly, požádat o pomoc 

 rozvíjet zájem o české tradice, učit se vyhledávat informace, aktivně se podílet na 

organizaci vlastní akce – přípravy, výroba masek, rozvíjet jemnou motoriku, … 

 seznamovat se s životem na vsi – řemesla, životní a pracovní podmínky, rozdíly 

vesnice – město 

 pozorovat a poznávat přírodu, rostliny, domácí zvířata a jejich mláďata 

 seznamovat s vlivem člověka na životní prostředí, ochrana přírody – ekologie 

 provádět pěstitelské práce, setí, péče o rostliny, pokusy s rychlením, proutky 

 poznávat květiny a stromy 
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 seznamovat se s tradicemi Velikonoc – aktivně se podílet na jejich přípravách 

 mít podvědomí o Zemi, životním prostředí a proč je třeba ho chránit 

 dodržovat dohodnutá pravidla, učit se je předávat 

 zdokonalovat koordinaci oko – ruka 

 orientovat se v prostoru, pořadí počtu prvků, řešit labyrinty, logické úlohy 

 orientovat se v ročních obdobích, změnách, získávat nové zkušenosti 

Okruhy činností a poznatků: 

 

pohádky, dramatizace, divadla, město – vesnice, kde pracují rodiče, řemesla, experimenty 

– pokusy, zvířata, návštěva knihovny, Měsíc knihy,  písně a tanec, zábavné hraní – 

společenské, hlavolamy, rébusy, pohybové a dramatizující hry, pranostiky, pohádky, 

kalendář přírody, probouzení přírody, co všechno umí voda, zvířata a jejich mláďata, co do 

přírody nepatří, třídění odpadu, Den Země, na zahradníky, setí – sázení – přesazování, 

nářadí – stroje, zahrada – louka – les, velikonoční zvyky – kraslice, pomlázky, co by se stalo 

kdyby …, Pálení čarodějnic, oheň, kouzla, 

 

očekávané výstupy: 

 uvědomovat si nebezpečí kolem sebe 

 zkvalitňovat soulad pohybu a hudby, učit se taneční držení a kroky 

 dodržovat dohodnutá pravidla, učit se je předávat ostatním 

 postupně zdokonalovat koordinaci oka – ruky 

 částečně se orientovat v prostoru, pořadí počtu prvků, řešit labyrinty, logické úlohy 

 rozvoj vlastního vyjadřování /zvýšená kvalita/ 

4. 

VYDÁME SE LETEM, CELÝM NAŠÍM SVĚTEM 

Cíle integrovaných bloků: 

Seznamovat děti s místem kde žijí, s vlastí, s historií i současností. 

Zajímat se o různé oblasti země, poznávat zvířata, rostliny, respektovat různé rasy lidí 

a jejich odlišnosti. 

Mít povědomí o tom, co obnáší cestování, doprava a vědět, že je i vesmír a byly dinosauři.. 

Vědět, že každý tráví jinak prázdniny, jak a co prázdniny jsou. 
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Dílčí cíle: 

 

 rozšiřovat okruh zájmů, v námětových hrách uplatňovat vlastní konkrétní poznatky, 

zkušenosti a nápady 

 učit se spolupracovat v rámci větších skupinek, přijímat náměty druhých a uzavírat 

kompromisy, respektovat různá řešení, vnímat druhého jako inspiraci 

 orientovat se v dopravních situacích, seznamovat se s dopravními značkami, 

pravidly a respektovat je, znát dopravní prostředky a jejich účel 

 seznamovat děti s vlastí – hlavní město, historie, prezident, symboly 

 zajímat se o různé oblasti Země, cizí kraje, poznávat cizokrajná zvířata a jejich 

typické vlastnosti 

 poznávat a respektovat různé rasy lidí, jejich zvyky a odlišnosti 

 chápat cestování jako možnost získávání informací, uvědomovat si odlišnou řeč, 

možnosti nonverbální komunikace 

 rozvíjet růst aktivity, zájmu o vybranou činnost, délku a intenzitu soustředění, vůli 

po dokončení 

 poznávat letní období, charakteristické znaky 

 pozorovat v přírodě změny, škůdci, ošetření 

 zabývat se sledováním počasí 

 poznávat drobné živočichy, jejich vývoj a růst, chránit je 

 sportování a hry v přírodě 

 seznamovat se s nebezpečími a ochranou člověka před nimi 

 učitelky: zjistit úroveň poznatků a dovedností jednotlivých dětí 

 

Okruhy činností a poznatků: 

 

 

hry s dopravními pravidly, nebezpečí kolem nás – úrazy, pravidla, prevence, otrava, oheň, 

BESIP, výtvarně-pracovní projekty, ČR – Praha, pověsti, země, hory, řeky, moře, oceány, 

pohoří, světadíly, planeta Země, vesmír, vznik planety, dinosauři, věda, technika, vynálezy, 

ZOO, sportování, turistika, výlety, rozsáhlejší námětové celky, léto v přírodě, kalendář 

počasí, hry na zahradě i v přírodě, stavitelé – svět z písku, louka, včelka Mája, ploštice 

Ruměnice, mravenci a ti druzí, co dokáže voda, nebezpečí u vody i v přírodě, prázdniny, 

sportování, hry s vodou, pokusy a hry s přírodninami, indiáni, pravěk,  

 

očekávané výstupy: 

 uvědomovat si svá práva i práva druhých 

 uvědomovat si nebezpečí na silnici BESIP 

 mít povědomí o historii a současnosti 

 respektovat různé rasy lidí a jejich zvyky a odlišnosti 

 umět se soustředit, dokončí svou práci 
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 mít pozitivní vztah k přírodě 

 mít elementární informace z ekologie 

U předškolních dětí navíc průběžně rozvíjíme jejich schopnosti pro další vzdělávání. 

Cílem je: 

Psychika 

 

 rozvíjet sebepoznávání a sebepojetí 

 získávat a usměrňovat sebevědomí 

 poznávat své pocity a pojmenovat je 

 přijímat změnu, možnosti i jiné varianty 

 přijímat úkoly 

Sociální chování 

 

 cíleně získávat a budovat kamarádské vztahy 

 spolupracovat s kamarády, umět pomoci, soucítit 

 respektovat pravidla 

 učit se řešit konflikty 

 komunikovat s dětmi i před skupinou 

 spolupracovat a komunikovat s dospělými, umět se zeptat, požádat 

Tělesný vývoj 

 

 mít radost z pohybu, zvyšovat fyzickou zdatnost 

 rozvíjet smyslové vnímání 

 věnovat pozornost správnému postoji, chůzi a sezení 

 chápat pojem zdraví 

 znát nebezpečné situace a vědět jak je řešit 

 rozvíjet jemnou motoriku a grafomotoriku 

Estetický a pracovní rozvoj 

 

 samostatnost 

 zvládat manipulaci s náčiním a materiálem 

 rozvoj tvořivosti a fantazie 

 učit se dodržovat pracovní postup, dokončovat, uklízet 

 učit se hodnotit svoji činnost, snahu a výsledek 

 učit se být tolerantní k výsledkům druhých 

Vědomosti a volní předpoklady k učení 

  rozšiřovat oblasti znalostí a poznatků 
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 orientovat se v čase 

 řeč je dominantní komunikační prostředek – správná výslovnost 

 zdokonalovat rozvoj sluchu, gramatického citu, slovní zásoby 

 upřesňovat prostorové představy 

 rozvíjet chuť a touhu po vzdělání 

 zvládat početní představy, labyrinty, vnímat a rozlišovat tvary 

 soustředit se, umět reagovat na pokyn, udržet pozornost 

 dokončovat práci 

 dokázat si úmyslně zapamatovat 

 

4.4. Vzdělávací nabídka se speciálními potřebami  

 

 dětí s odkladem školní docházky 

 děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 

V případě zařazení dětí se speciálně vzdělávacími potřebami do MŠ budou pracovnice MŠ 

respektovat individuální potřeby a možnosti každého dítěte. Vzdělávání individuálně 

integrovaného žáka se bude uskutečňovat podle individuálního vzdělávacího programu, který 

třídní učitelky vypracují před nástupem dítěte do mateřské školy. Při jeho realizaci boudou 

vycházet z dokumentů školy, závěrů speciálně pedagogického a psychologického vyšetření a 

doporučení odborného lékaře dítěte, současně zohlední názor i zákonného zástupce dítěte. 

 vzdělávání dětí mimořádně nadaných 

V případě zařazení mimořádně nadaných dětí do MŠ bude školní, třídní i individuální 

vzdělávací program, jeho obsah i podmínky, přizpůsoben mimořádným schopnostem dětí a 

popř. doplněn nabídkou dalších aktivit podle zájmů a mimořádných schopností či 

mimořádného nadání dětí. 

 

5. Evaluační systém   

 Plán kontrolní a vnitřní evaluace - směrnice 

Vzhledem k režimu dětí a k plnění výchovné činnosti s dětmi během celého dne je evaluační 
činnost ředitelky zaměřena na krátké vstupní kontroly, protože mateřská škola je na jednom 
podlaží, je rodinného typu a ředitelka školy každodenně se zaměstnanci hovoří a vidí práci 
všech. 
 

Zaměření 
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- kontrola třídních vzdělávacích programů 
- zda vycházejí ze ŠVP a plnění ŠVP 
- zapojení dětí do her 
- motivace dětí 
- jak si děti stanovily pravidla třídy, jek je dodržují 
- dostatek vhodných pomůcek pro různé činnosti 
- manuální zručnost, držení tužky 
- individuální práce s dětmi, zda uč. uplatňuje nároky podle mentálního a ne podle 

kalendářního věku dítěte 
- nálada a atmosféra ve třídě 
- osvojení a upevňování hygienických návyků – informace uč. o pohybu v MŠ 
- kontrola využití pitného režimu během celého dne 
- dodržování bezpečnosti dětí ve třídě a při pobytu venku 
- vedení třídní dokumentace 
- výzdoba tříd, šaten 
- kontrola dodržování  pracovní doby a jiné 

 

 

Hospitace pedagogů provádí ředitelka, probíhají průběžně celý školní rok, pedagogové znají 

plán a cíle hospitace, jsou seznámeni s hodnocením a doporučením pro další práci. Ředitelka 

sleduje celkový projev pedagoga, využívání vhodných metod a forem vzdělávání, 

připravenost a volbu pomůcek, dodržování závazných oblastí ŠVP, TVP. Vždy je zpracován 

zápis a po-hospitační pohovor. Kontroly ostatních zaměstnanců školy provádí ředitelka, 

případné nedostatky jsou řešeny ihned na místě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evaluace - popis systému evaluace 
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Auto evaluace školy – systematické posuzování a vyhodnocení procesu vzdělávání a jeho 

výsledků realizované účastníky vzdělávacího procesu. Výsledky slouží jako zpětná vazba pro 

zkvalitnění činností školy. 

 

Co budeme 

evaluovat 

Kdo Kdy Jak 

 

ŠVP – zda je 

v souladu s RVP 

 

Všechny pedagog. 

pracovnice. 

 

Vždy v červnu. 

Informacemi a 

studiem, diskusí na 

pedagog. poradách, 

závěrečným 

hodnocením 

TVP - obsah a soulad  

se ŠVP-naplňování  

dílčích cílů, jaký je 

přínos pro děti, 

vlastní návrhy na 

úpravu zpětná vazba 

 

 

Všechny pedagog. 

pracovnice. 

 

 

Na pedagog. 

poradách. 

 

 

Diskusí na pedagog. 

poradách, studiem, 

četbou 

 

Tematické celky - jak  

dané téma přijaly 

děti,  jak se zapojily. 

 

Všechny pedagog. 

pracovnice. 

 

Na pedagog. poradě. 

Denně/ po skončení 

tematického celku.  

 

Diskusí na pedagog. 

poradách. Denně –

diskuzí, vnitřním 

zhodnocením. Po 

skončení témat. celku 

- hodnotící listy. 

 

Práci učitelek 

 

Ředitelka 

Dle směrnice Plán 

kontrol a vnitřní 

evaluace. 

Rozhovorem po 

hospitaci, veřejně na 

pedagog. poradách. 

 

 

Hodnocení dětí 

 

Všechny pedagog. 

pracovnice. 

3x v roce - do konce 

září,  ledna a června. 

Charakteristika, 

pololetní a roční 

hodnocení. 

 

Písemně - součást 

pedagog. porady. 

Společně i 

individuálně. 

Spolupráce s rodiči 

školní či třídní akce, 

potřeba individuální  

spolupráce. 

 

Všechny pedagog. 

pracovnice. 

 

Během celého roku, 

dle potřeb a zájmu. 

Schůzky s rodiči – 4x 

do roka. Zapojení 

rodičů do dne v MŠ a 

akcí školy. 
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Náměty a 

připomínky 

zákonných zástupců 

 

Všechny pedagog. 

pracovnice. 

 

Průběžně, dle 

potřeby. 

 

Konzultací s rodiči 

 

Spolupráce se 

zřizovatelem a 

dalšími organizacemi 

 

Ředitelka, všechny 

pedagog. pracovnice 

školy. 

 

Průběžně, dle 

potřeby. 

průběžným 

projednáváním 

problematiky 

mateřské školy se 

zřizovatelem, 

spolupráce s PPP, ZŠ, 

kult. agenturami… 

 

 

Auto evaluace týdenních programů 

Pedagogové hodnotí své plánování po ukončení daného tématu průběh činností: 

 

Děti: 1. podílely se na výběru tématu a ovlivnily výběr činností  

          2. ovlivnily svým nápadem průběh některé činnosti 

          3. neměly k tématu žádné návrhy 

          4. byly tvořivé, nápadité při provádění nabídnutých činností 

          5. ve spontánní hře zpracovávaly právě probíraná témata  

           - samy od sebe opakovaly činnosti, hrály si na to, povídaly o tématu 

          6. v souvislosti s tématem realizovaly a dokončovaly vlastní záměry 

          7. zvládly nabízenou činnost bez obtíží, samostatně 

Pedagog: 

          1. nabízel dětem činnosti, které umožnily zapojení všech smyslů a dětí 

          2. poskytl dětem zpětnou vazbu – popisem činností či výtvorů 

          3. musel víc pomáhat dětem při provádění nabízených činností 

Pedagog při volbě tématu vycházel: 

1. z ŠVP následně TVP 
2. aktuálně podle momentální situace a zájmu dětí    

 

 


