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1 Identifikační údaje  

1.1 Název ŠVP  

NÁZEV ŠVP: ŠVP MŠ  

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: RVP PV  

MOTIVAČNÍ NÁZEV: Hra, pohádka, písnička, to je naše školička.  

1.2 Údaje o škole  

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, 

příspěvková organizace  

ADRESA ŠKOLY: 592 63 Štěpánov nad Svratkou 159  

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Jiří Dufek  

KONTAKT:  

 

   e-mail: zs.stepanov@seznam.cz , ms-stepanov@zsstep.cz  

   web: www.zsstep.cz  

 

IČ: 70885966  

RED-IZO: 600130045  

JMÉNO KOORDINÁTORA TVORBY ŠVP: Mgr. Stanislava Kubíková   

1.3 Zřizovatel  

NÁZEV ZŘIZOVATELE: Městys Štěpánov nad Svratkou  

ADRESA ZŘIZOVATELE: 592 63 Štěpánov nad Svratkou 23  

KONTAKTY:  

Tel.: 566 560 532, 724 181 887  

E-mail: obec@stepanovnadsvratkou.cz  

mailto:zs.stepanov@seznam.cz
mailto:ms-stepanov@zsstep.cz
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1.4 Platnost dokumentu  

PLATNOST OD: 1. 9. 2017  

VERZE ŠVP: 1  

DATUM PROJEDNÁNÍ SE ZŘIZOVATELEM: 31. 8. 2017  

DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: 31. 8. 2017  

 

 

 

 

 

................................................                                             .................................................  

            ředitel školy                                                                                  Razítko školy  

      Mgr. Jiří Dufek  
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2 Charakteristika školy  

2.1 Základní údaje  

Umístění školy v obci: na okraji města nebo obce  

Druh provozu školy: Celodenní  

Kapacita školy: 21 – 50 (malá škola)  

Počet tříd: 2  

Počet pracovníků: 4  

Počet školních budov: jedna  

Venkovní areál školy:  

V areálu je vybudovaná zahrada. Zde mají děti k dispozici skluzavku, houpačku, průlezky, houpačku 

na pružině, dětský domeček s úložným prostorem na hračky, sportovní nářadí a altánek. Dále jsou 

využívána dvě hřiště u základní školy a terén v okolí (louka, les, údolí kolem řeky atd.). 
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3 Podmínky vzdělávání  

3.1 Věcné (materiální) podmínky  

Dostatečně velké prostory.  

Nábytek i ostatní vybavení je přizpůsobeno antropometrickým požadavkům.  

Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku.  

Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samostatně brát.  

Děti se svými výtvory podílejí na výzdobě interiéru budovy.  

Zahrada svým vybavením umožňuje rozmanité pohybové a další aktivity.  

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

platných předpisů.    

3.2 Životospráva  

Dětem je nabízena plnohodnotná a vyvážená strava.  

Děti mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin.  

Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány doporučené intervaly.  

Je zajištěn denní rytmus a řád. Je natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne 

přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.  

Pobyt venku respektuje doporučenou délku.  

Je respektována individuální potřeba aktivity, odpočinku a spánku.  

Děti mají zajištěn dostatek volného pohybu.  

3.3 Psychosociální podmínky  

Rovnocenné postavení všech dětí.  

Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážena potřebným řádem.  

Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě dítěte a jeho potřebám.  

Dětem je nabízena plnohodnotná a vyvážená strava.  

Možnost postupné adaptace nově příchozím dětem.  

Respektování potřeb dětí.  

Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem.  

Děti dostávají jasné a srozumitelné pokyny.  

Pedagogický styl je podporující a projevuje se vstřícnou a naslouchající komunikací.  

Pedagogický styl počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte.  
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Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům, nenásilně ovlivňuje prosociální vztahy 

(prevence šikany).  

Pedagog podporuje atmosféru důvěry, vede děti k ohleduplnosti, respektu, zdvořilosti, solidaritě, 

pomoci a podpoře.  

Všichni pracovníci se snaží svým chováním a jednáním přispět k tomu, aby se děti i ostatní dospělí 

cítili v MŠ dobře, spokojeně, jistě a bezpečně.  

3.4 Organizace chodu  

Denní řád je dostatečně pružný, reaguje na individuální možnosti dětí.  

Řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity jsou zařazovány pravidelně.  

Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí.  

Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený.  

Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru.  

Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování.  

Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti.  

Je dbáno na osobní soukromí dětí.  

Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí.  

Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky.  

Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě, spojování tříd je maximálně omezeno.    

3.5 Řízení mateřské školy  

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny.  

Je vytvořen funkční informační systém.  

Při vedení zaměstnanců ředitel zapojuje spolupracovníky do řízení.  

Ředitel vyhodnocuje práci všech zaměstnanců.  

Pedagogický sbor pracuje jako tým.  

Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční.  

Ředitel vychází z analýzy a využívá zpětné vazby.  

Vedoucí pracovníci vypracovávají školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními pedagogy.  

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími organizacemi v místě.  

3.6 Personální a pedagogické zajištění  

Služby pedagogů zajištují optimální pedagogickou péči.  

Specializované služby jsou zajišťovány odborníky.  

Pedagogové mají předepsanou odbornou kvalifikaci, popřípadě si ji doplňují.  
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Pedagogický sbor funguje na základě jasně vymezených pravidel.  

Pedagogové se průběžně sebevzdělávají.  

Pedagogové se chovají profesionálně    

3.7 Spoluúčast rodičů  

Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči je snahou zachovávat oboustrannou důvěru a otevřenost. 

Pedagogové jsou s rodinnými příslušníky v denním kontaktu a snaží se pružně reagovat na běžné i 

nenadálé situace.  

Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, respektive rodin.  

Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole.  

Pedagogové pravidelně informují rodiče o individuálních pokrocích dítěte.  

Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost.  

Mateřská škola nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity.  

3.8 Spolupráce s dalšími institucemi  

mateřské školy  

obec/město  

školské poradenské zařízení  

základní školy    

3.9 Podmínky vzdělávání dětí nadaných  

Obsah i podmínky vzdělávání dětí mimořádně nadaných jsou dle potřeb a možností přizpůsobeny 

jejich mimořádným schopnostem a doplněny nabídkou dalších aktivit z oblasti jejich zájmu, aby byl 

stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve 

škole projevit, uplatnit a rozvíjet.  

3.10 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let  

Pro děti ve věku od dvou do tří let je jsou velmi výrazné rozdíly v jednotlivých oblastech vývoje. MŠ 

má nastaveny takové podmínky, které kromě jiného reagují na vývojová specifika, individuální 

potřeby, zájmy a možnosti těchto dětí. Dítě mladší tří let výrazněji potřebuje mít stálý pravidelný 

režim, dostatek emoční podpory, srozumitelná pravidla, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu 

bezpečí, přiměřené činnosti a podnětné prostředí, více individuální péče. Podmínky pro adaptaci 

dítěte jsou rovněž v souladu s jeho individuálními potřebami. Dítěti je umožněno používání 

specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty. Pedagog uplatňuje k dítěti laskavě 
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důsledný přístup, dítě pozitivně přijímá. Snahou je podporovat pozitivní vztahy, které vedou k 

oboustanné důvěře a spolupráci s rodinou.  

Podmínky vzdělávání je nutné upravit také s ohledem na prostor:  

- dostatečné množství podnětných a bezpečných hraček a pomůcek pro tuto věkovou skupinu;  

- zajištění znepřístupnění bezpečnost ohrožujících předmětů (uzavíratelné skříňky, vyvýšené police 

apod.);  

- nastavení srozumitelných pravidel pro používání a ukládání hraček a pomůcek;  

- prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a zabezpečovalo 

možnost naplnění potřeby průběžného odpočinku;  

- šatna je vybavena dostatečným prostorem na náhradní oblečení a hygienické potřeby.  
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4 Organizace vzdělávání  

Počet tříd včetně bližší charakteristiky:  

V MŠ jsou dvě třídy s různou kapacitou dětí. Počet přijatých dětí do MŠ je takový, aby celkový počet 

nebyl větší než 46. Třídy jsou zpravidla heterogenní.  

 

Pravidla pro zařazování do jednotlivých tříd:  

Při zařazování dětí do jednotlivých tříd je zohledňováno prostorové umístění tříd. Jedna třída je 

bezbariérová v přízemí, druhá v prvním poschodí. Proto jsou do horní třídy zpravidla zařazovány 

děti věkově starší. Je přihlédnuto také se speciálním vzdělávacím potřebám dětí a je možné 

zohlednit přání rodičů.  

 

Činnosti se souběžným působením dvou učitelů ve třídě:  

Při souběžném působení dvou učitelů ve třídě jsou vykonávány náročnější řízené a částečně řízené 

činnosti s dětmi, pobyt venku a stravování.  

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy:  

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ zveřejní ředitel školy před zápisem do MŠ na webových stránkách 

školy a nástěnce v šatně mateřské školy.    

 

Popis pravidel organizace individuálního vzdělávání:  

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných 

případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno.  

Ředitel mateřské školy doporučí dle § 34b odst. 3 školského zákona zákonným zástupcům 

vzdělávací oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Oblasti vycházejí z RVP PV, případně mateřská 

škola k tomu využije také svůj školní vzdělávací program.  

Ředitel stanoví dle školského zákona ve školním řádu mateřské školy termíny, kdy se musí rodič 

dostavit s dítětem do MŠ k ověření úrovně dosahování očekávaných výstupů z jednotlivých 

vzdělávacích oblastí.  Rovněž je stanoven náhradní termín ověření. Mateřská škola ověří úroveň 

osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci 

další postup při vzdělávání.  
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Pokud se rodič s dítětem nedostaví v řádném ani náhradním termínu, ukončí ředitel mateřské školy 

v souladu s § 34b odst. 4 školského zákona individuální vzdělvání dítěte.  
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5 Charakteristika vzdělávacího programu  

5.1 Zaměření školy  

V naší mateřské škole se snažíme prolínat více modely, zaměření je tedy všeobecné, opírající se o 

základní lidské hodnoty. Snahou je pracovat s osobností dítěte v její komplexnosti. Vytvořit dětem 

prostor, kam děti chodí rády, těší se na své kamarády, posilují své působení ve skupině s důrazem na 

prosté základy slušného chování. Chceme, aby naše mateřská škola byla bezpečným místem, kde 

každé dítě může vyjádřit své pocity a přání a zároveň nedojde k narušení prostoru toho druhého. 

Rozvíjíme samostatnost dětí, schoponost komunikace a spolupráce tak, aby naše práce přispívala k 

všestrannému rozvoji osobnosti každého dítěte.  

5.2 Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu  

Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP 

PV). Vzdělávání organizujeme tak, aby vedlo k rámcovým cílům a prostřednictvím dílčích cílů z pěti 

vzdělávacích oblastí (biologické, psychologikcé, interpersonální, sociálně-kulturní a 

environmentální) k rozvoji klíčových kompetencí u dětí.  

Sledujeme tyto rámcové cíle:  

- Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání.  

- Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.  

- Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na 

své okolí.  

5.3 Dlouhodobý plán školy  

Dlouhodobým záměrem je připravovat dětem takové podmínky prostředí a nabídku činností, aby v 

mateřské škole prožívaly chvíle plné radosti a pohody. Aby se cestou přirozené výchovy, za 

spoluúčasti rodiny, rozvíjely v samostatné a zdravě sebevědomé jedince, dobře připravené pro další 

život. Aby čas prožitý v mateřské škole byl pro děti příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a 

spolehlivých základů do života.  

Zásadní je pro nás, aby si děti zvnitřnily základní lidské hodnoty a snažily se uplatňovat vnitřní 

morálku, což pak vede k upevňovánání kvalitních mezilidských vztahů.  
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5.4 Metody a formy vzdělávání  

Především jsou respektovány individuální zvláštnosti a potřeby každého dítěte. Při vzdělávání 

vycházíme z přímých zážitků dětí, které se bezprostředně odráží při využití prožikového a 

kooperativního učení hrou a činností dětí podporujících jejich zvídavost, podněcující radost dítěte z 

učení, objevování, získávání nových zkušeností a zvládání dalších dovedností. Nové poznatky jsou 

tak dětem předávány nenásilnou formou, přirozeně během her a činností. Stejně tak probíhá i jejich 

zapojení do hry. Děti jsou vedeny ke vzájemné spolupráci, komunikaci a radosti být spolu, radosti z 

nového poznání. Při výběru hry nebo činnosti necháváme dětem možnost vlastní volby podle zájmu. 

Ve vzdělvání využíváme situačního učení, které poskytuje dítěti srozumitelné, praktické ukázaky 

životních souvislostí - řešení problémů, komunikace s dospělým, vztahy mezi kamarády apod.  

Dítě se tak učí dovednostem, poznatkům ve chvíli, kdy je potřebuje a lépe tak chápe jejich smysl. 

Některé situace jsou pak vytvářeny záměrně. Uplatňovány jsou i aktivity řízené či částečně 

řízené, vhodně zvolené pedagogem. Cílená a plánovaná didaktická činnost, která je učitelem přímo 

nebo nepřímo motivovaná, probíhá zpravidla v menší skupině či individuálně. Významnou úlohu 

sehrává i samotný vzor pedagoga, jeho chování a vystupování v MŠ. Snažíme se být průvodcem 

dítěti na jeho cestě za poznáním a probouzet v něm aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, 

naslouchat a objevovat.  

5.5 Zajištění vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí nadaných  

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP:  

Při vzdělávání dětí vytváříme v rámci integrovaných bloků podmínky, které stimulují vzdělávací 

potenciál všech dětí v různých oblastech. Dětem, u nichž je shledána potřeba úpravy ve vzdělávání, 

jsou poskytována podpůrná opatření. Škola nastavuje pravidla u podpůrných opatření prvního 

stupně. Toto opatření představuje minimální úpravu metod práce, organizace a hodnocení 

vzdělávání. Potřeby dítěte jsou zjišťovány prostřednictvím pozorování dítěte při práci, hře a dalších 

činnostech, rozhovory, zapojením v kolektivu apod. Písemně je vyhotoven plán pedagogické 

podpory (PLPP). Zde jsou popsány potřeby žáka, speciální vzdělávací potřeby, podpůrná opatření, 

stanoví se cíle podpory a způsoby vyhodnocování a naplňování plánu. Vše je konzultováno se 

zákonným zástupcem dítěte. Plán se průběžně aktualizuje a průběžně vyhodnocuje. Nejpozději po 

třech měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření škola vyhodnotí, zda podpůrná 

opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Pokud dítěti nebude postačovat poskytování 

podpůrných opatření prvního stupně, doporučí škola pomoc prostřednictvím školského 

poradenského zařízení - PPP, SPC. Do doby vyjádření poradenského zařízení se s žákem pracuje 

nadále dle PLPP.  
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S přihlédnutím na individuální možnosti dětí jsou jim v rámci pestré nabídky aktivit předkládány 

činnosti, které umožňují projevit potenciál dítěte a v co největší míře jej využít. Zpravidla nečekáme 

na potvrzení a identifikaci nadání, či mimořádného nadání, snažíme se podporovat všechny projevy 

a známky nadání. Dětem, které projevují známky nadání, věnujeme zvýšenou pozornost zaměřenou 

na to, aby se projevy nadání dětí v rozmanitých oblastech činnosti smysluplně uplatnily a s ohledem 

na individuální možnosti dětí dále rozvíjely. V případě, že se jedná o velmi výrazné projevy nadání, 

zejména v situacích vyžadujících značnou spolupráci a koordinaci s rodiči dětí, zpracováváme rovněž 

PLPP, který se řídí stejnými podmínkami jako v předchozím případě.  

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení IVP:  

Individuální vzdělávací plán (IVP) je zpracován, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka na 

základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce.  

IVP je závazným dokumentem, vychází ze školního vzdělávacího programu a je součástí 

dokumentace žáka. Je vytvořen pedagogy MŠ (součástí je i speciální pedagog) ve spolupráci s 

výchovným poradcem. Konzultován je se školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem 

dítěte. IVP je zpracován písemnou formou co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne, 

kdy škola obdržela doporučení a žádost zákonného zástupce. IVP může být doplňován a upravován 

v průběhu celého školního roku podle potřeb dítěte. Škola ve spolupráci se školským poradenským 

zařízením, dítětem a zákonným zástupcem průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných 

opatření. Nejméně jednou ročně probíhá vyhodnocení naplňování IVP ve spolupráci se ŠPZ.  

Pokud se u dítěte projeví mimořádné nadání v jedné nebo více oblastech, doporučíme rodičům 

dítěte rovněž vyšetření ve školském poradenském zařízení. Do doby než vyšetření proběhne a škole 

je školským poradenským zařízením doručeno doporučení ke vzdělávání dítěte, postupujeme při 

vzdělávání takového dítěte zpravidla podle PLPP. Pokud školské poradenské zařízení identifikuje 

mimořádné nadání dítěte a doporučí vypracování individuálního vzdělávacího plánu, postupujeme 

při jeho zpracování, realizaci a vyhodnocování ve spolupráci s rodiči dítěte a školským poradenským 

zařízením.  

Dle doporučení poradenského zařízení může  při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami poskytnout podporu jinému pedagogickému pracovníkovi asistent pedagoga.  

 

Pravidla pro zapojení další subjektů:  

Spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem 

Vysočina (PPP a SPC) ve Žďáře nad Sázavou. Spolupracujeme formou konzultací, seminářů, ale i 

osobních návštěv. Osobní návštěvy uskutečňují především pracovnice SPC přímo u nás ve škole.  
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Zodpovědné osoby:  

Zodpovědnou osobou za systém péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) je ředitel 

školy. Ten pověřuje učitele sestavením PLPP, IVP a komunikací se zákonnými zástupci. Dle těchto 

dokumentů pak postupují jednotliví učitelé pro danou třídu, v níž se dítě se SVP nachází. Spolupráce 

je navázána také se zástupkyně ředitele, která na škole plní funkci výchovného poradce a zajišťuje 

spolupráci se školským poradenským zařízením.  

Vedoucí učitelka v MŠ je rovněž speciálním pedagogem.  

 

Přehled předmětů speciálně pedagogické péče:  

Předměty speciálně pedagogické péče jsou zařazovány v naší škole dle doporučení školského 

poradenského zařízení jako podpůrná opatření pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Vzdělávací obsah těchto předmětu přizpůsobujeme vzdělávacím možnostem a předpokladům 

dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP. Obsah se tedy může měnit dle aktuálních 

potřeb. Nejčastěji je využíváno:  

 - zdravotní tělesná výchova, řečová výchova, nácvik sociální komunikace, rozvíjení sluchového 

vnímání, prostorové orientace.  

 

    

5.6 Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let  

Péče o děti od dvou do tří let je organizačně a provozně zajištěna v souladu s platnými právními 

předpisy.  

Hlavní činností této věkové skupiny je hra a proto je jí věnováno nejvíce času. Ke hře je nejvíce 

využíván ranní čas, kdy je nižší počet dětí a je více prostoru na individuální činnosti.   

Pozornost je věnována především aktivitám, které podpoří adaptaci dítěte na zcela nový kolektiv a 

způsob práce (pobyt v MŠ je zpravidla první zkušeností se skupinou). Do popředí zájmu se dostávají 

zejména sebeobslužné činnosti v šatně, na toaletě, v umývárně, během stravování. Postupně jsou 

motivovány do zapojování i skupinových činností. Ty jsou zpravidla velmi krátké, proložené písněmi, 

říkadly, pohybem, tanečky, aby byla udržena pozornost dítěte. Motivace bývá podpořena také prací 

s loutkami, hračkou či zvířátkem.  

Vhodné je ukotvení dítěte v prostoru MŠ - podpořit dítě, aby si našlo své místo a svůj oblíbený kout. 
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6 Vzdělávací obsah  

6.1 Principy a metody vzdělávání  

Vzdělávací obsah ŠVP vychází ze zásad a principů RVP PV je tedy uspořádán do pěti vzdělávacích 

oblastí, které jsou rozlišeny barevně, což pak umožňuje i snadnější orientaci při individuální přípravě 

pedagogů. Dítěti nabízíme obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Vycházíme ze 

života dítěte, z prostředí, v němž žijeme včetně okolní přírody, z podmínek našeho městyse, 

místních tradic a možností mateřské školy.  

Pět vzdělávacích oblastí:  

BIOLOGICKÁ - Dítě a jeho svět (barva modrá) - např. uvědomění si vlastního těla, osvojování 

poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech, podpora zdraví, osobní pohody, 

sebeobsluha.  

PSYCHOLOGICKÁ - Dítě a jeho psychika (barva žlutá) - např. podpora duševní pohody, rozvoj 

intelektu, řeči, komunikativních dovedností, poznávacích procesů, podpora dětské tvořivosti a 

sebevýjadření, poznávání sebe sama.  

INTERPERSONÁLNÍ - Dítě a ten druhý (barva červená) - např. podpora utváření vztahů k jiným dětem 

či dospělým, jejich vzájemné komunikace a spolupráce.  

SOCIÁLNĚ - KULTURNÍ - Dítě a společnost (barva bílá) - např. pravidla soužití s ostatními, svět kultury 

a umění, materiální a duchovní hodnoty, vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a 

národností.  

ENVIRONMENTÁLNÍ - Dítě a svět (barva zelená) - např. základní povědomí o okolním světě a jeho 

dění, o vlivu člověka na životní prostředí, podporovat odpovědnost dítěte za své jednání ve vztahu 

k prostředí.   

Tyto oblasti pak prolínají do jednotlivých integrovaných bloků. Konkretizace jednotlivých činností je 

pak řešena na třídní úrovni. Naplňování cílů oblastí se uskutečňuje v průběhu celého dne, ve všech 

činnostech a situacích, které v mateřské škole nastanou. Má charakter hry, zábavy a zajímavých 

činností, probouzí aktivní zájem v dítěti, chuť dívat se kolem sebe, objevovat. Jsou využívány přímé 

zážitky dětí, řízené činnosti v menších či větších skupinách nebo individuálně, komunitní kruh, 

prožitkové učení, tvořivá dramatika apod. Snahou je ale především podporovat spontánnost, 

samostatnou volbu dětí, jejich zvídavost a potřebu objevovat.  
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6.2 Třídní vzdělávací program  

Třídní vzdělávací program není součástí školního vzdělávacího programu, ale při zpracování z něho 

vychází. Dle potřeby a aktuálnosti je možné jednotlivá podtémata obměňovat, přesouvat, či 

vypustit a nahradit dílčím projektem či programem.  

6.3 Uspořádání témat ŠVP  

Obsah celoročního vzdělávacího celku máme rozpracován do deseti integrovaných bloků:  

1. V naší školičce  

2. Plody podzimu  

3. Příroda usíná  

4. Vánoce, Vánoce přicházejí  

5. Mráz běží kolem nás  

6. Poznáváme svět  

7. Přišlo jaro do vsi  

8. Máme rádi zvířátka  

9. Hřej, sluníčko, hřej  

10. Co dovedu  

Deset bloků odpovídá deseti školním měsícům. Zrcadlí se v nich rovněž všechna čtyři roční období, 

která školním rokem prolínají. V každém tématu jsou rozpracovány dílčí cíle pro všech pět oblastí a 

očekávané výstupy a v neposlední řadě je naše pedagogická činnost směřována k osvojování 

očekávaných klíčových kompetencí u dětí v MŠ. Kompetence jsou soubory předpokládaných 

vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro rozvoj osobnosti a uplatnění 

každého jedince. Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány následující 

kompetence:  

- kompetence k učení  

- kompetence k řešení problémů  

- kompetence komunikativní  
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- kompetence sociální a personální  

- kompetence činnostní a občanské  

Souborem klíčových kompetencí si vytváříme představu, kam směřovat děti, oč usilovat. Jsme si 

vědomi toho, že ne každé dítě této úrovně dosáhne. Přesto se plněním jednotlivých cílů a úkolů 

našeho ŠVP snažíme dosahovat úrovně klíčových kompetencí. Ty jsou pro nás vodítkem, kam 

směřovat.  

Obsah integrovaných bloků je tvořen na podkladě očekávaných výstupů uvedených v RVP PV. Tyto 

výstupy prostupují zpravidla více tématy, ale pro lepší přehlednost jsou v tomto dokumentu 

uvedeny pro daný blok vždy ty nejstěžejněší výstupy.  

Hlavní blok je dále na třídní úrovni rozpracován a dle potřeb upravován pedagogem. Délku a 

zaměření konkrétnějšího rozpracování je možné měnit v závislosti na aktuálním dění nejen v MŠ, 

námětech, ale především dle zájmu dětí. Snažíme se o co nejintenzivněšjí propojení vzdělávacích 

oblastí tak, aby naše pedagogické úsilí bylo nejen účinné, ale i přirozené pro všechny.  
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6.4 Integrované bloky  

6.4.1 V naší školičce  

Název integrovaného bloku V naší školičce 

Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět 

Charakteristika integrovaného bloku V období začátku školního roku se snažíme usnadnit dětem adaptaci na prostředí mateřské školy. 
Vytváříme pozitivní a bezpečné sociální prostředí, které inspiruje a přispívá ke spokojenosti dětí. Děti se 
seznámí s prostory mateřské školy i školní zahrady, s novými kamarády, při pobytu venku si prohlédnou 
širší okolí. 
Hra je hlavní činností dětí předškolního věku, je jejich hlavní potřebou. Je také prostředkem k jejich učení v 
širším smyslu - učí se svoji činnost plánovat a organizovat. Děti se seznámí s uložením hraček, s úklidem 
hracích koutů, s potřebou vzájemného půjčování hraček. Pomohou vytvářet pravidla, která vedou k 
naplnění potřeby určité stálosti, řádu a smyslu. Seznámí se s důležitostí své značky, se správným 
stolováním, hygienickými a zdvořilostními návyky. Děti jsou podporovány od samého začátku k toleranci k 
odlišnostem a jedinečnostem každého z nás. 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku jimiž jsou cíleně 
utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence dětí 

kompetence k učení: 
Dítě si osvojuje sebeobslužné úkony a dovednosti k podpoře osobní pohody, pohody prostředí. Orientace v 
řádu a dění v prostředí, ve kterém žije. Učí se soustředit na činnost a záměrně si zapamatovávat. Nácvik 
získaných zkušeností v praktických situacích. 

kompetence k řešení problémů:Dítě se snaží řešit problémy na základě bezprostřední zkušenosti (pokus - 
omyl, experimenty). 

komunikativní kompetence: 
U dítěte je podporováno ovládání řeči, schopnost vyjádření nejen slovy, ale také gesty. Komunikace s 
ostatními dětmi, dospělými osobami. 

sociální a personální kompetence: 
Rozvoj navazování kontaktů mezi sebou navzájem. Posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému v 
dětské herní skupině. Učí se projevovat dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc 
slabším, rozpozná nevhodné chování. 
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Název integrovaného bloku V naší školičce 

činnostní a občanské kompetence:U dítěte je podporován smysl pro povinnost ve hře, práci i učení. Podílí 
se na spoluvytváření pravidel společného soužití v MŠ, učí se porozumět jejich smyslu a chápat potřebu je 
zachovávat. 

Způsob hodnocení dětí Probíhá prostřednictvím zápisů do portfólií jednotlivých dětí. 

    

V naší školičce vzdělávání  

Výchovné a vzdělávací strategie  kompetence k učení 

 sociální a personální kompetence 

 komunikativní kompetence 

 činnostní a občanské kompetence 

 kompetence k řešení problémů 

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy IB Vzdělávací nabídka 

adaptovat se na život ve škole, aktivně 
zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i 
jeho běžných proměn (vnímat základní 
pravidla jednání ve skupině, podílet se na 
nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí 
skupiny, přizpůsobit se společnému 
programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a 
spoluvytvářet v tomto společenství prostředí 
pohody 

adaptovat se na život ve 
škole, aktivně zvládat 
požadavky plynoucí z 
prostředí školy i jeho běžných 
proměn (vnímat základní 
pravidla jednání ve skupině, 
podílet se na nich a řídit se 
jimi, podřídit se rozhodnutí 
skupiny, přizpůsobit se 
společnému programu, 
spolupracovat, přijímat 
autoritu) a spoluvytvářet v 
tomto společenství prostředí 
pohody 

Aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ 

dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla 
vzájemného soužití a chování doma, v 
mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat 
herní pravidla 

Spoluvytváření pravidel soužití ve třídě 

dodržovat pravidla her a jiných činností, 
jednat spravedlivě, hrát fair 

 

dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla 
vzájemného soužití a chování doma, v 

dodržovat dohodnutá a 
pochopená pravidla 

Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije – 
rodina, mateřská škola 
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mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat 
herní pravidla 

vzájemného soužití a chování 
doma, v mateřské škole, na 
veřejnosti, dodržovat herní 
pravidla 

dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla 
vzájemného soužití a chování doma, v 
mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat 
herní pravidla 

dodržovat pravidla her a 
jiných činností, jednat 
spravedlivě, hrát fair 

Běžné každodenní setkávání s pozitivními vzorci chování - při hře i jiných 
aktivitách 

zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní 
úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit 
po sobě, udržovat pořádek, zvládat 
jednoduché úklidové práce, práce na zahradě 
apod.) 

zvládat jednoduchou obsluhu 
a pracovní úkony (postarat se 
o hračky, pomůcky, uklidit po 
sobě, udržovat pořádek, 
zvládat jednoduché úklidové 
práce, práce na zahradě 
apod.) 

Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, 
stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod. 

domluvit se slovy i gesty, improvizovat domluvit se slovy i gesty, 
improvizovat 

Hry se slovy, slovní hádanky, artikulační a řečové hry 

zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní 
kulturně hygienické a zdravotně preventivní 
návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat 
stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se 
o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, 
obouvat apod.) 

zvládnout sebeobsluhu, 
uplatňovat základní kulturně 
hygienické a zdravotně 
preventivní návyky (starat se 
o osobní hygienu, přijímat 
stravu a tekutinu, umět 
stolovat, postarat se o sebe a 
své osobní věci, oblékat se, 
svlékat, obouvat apod.) 

Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, 
stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod. 

záměrně se soustředit na činnost a udržet 
pozornost 

záměrně se soustředit na 
činnost a udržet pozornost 

Činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a 
sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. 
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odloučit se na určitou dobu od rodičů a 
blízkých, být aktivní i bez jejich opory 

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

Činnosti zajišťující spokojenost a radost, vyvolávající veselí a pohodu 

orientovat se bezpečně ve známém prostředí 
i v životě tohoto prostředí (doma, v budově 
mateřské školy, v blízkém okolí) 

orientovat se bezpečně ve 
známém prostředí i v životě 
tohoto prostředí (doma, v 
budově mateřské školy, v 
blízkém okolí) 

Aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v prostředí MŠ a jejím 
okolí (v budově, vycházky do okolí atd.) 

koordinovat lokomoci a další polohy a 
pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou 

koordinovat lokomoci a další 
polohy a pohyby těla, sladit 
pohyb s rytmem a hudbou 

Pohybové hry, hudebně pohybové hry a činnosti 

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

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

Běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem a 
dospělým 

     

6.4.2 Plody podzimu  

Název integrovaného bloku Plody podzimu 

Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět 

Charakteristika integrovaného bloku V tomto období pokračujeme s adaptací nových dětí. Je využito jejich zájmu a zapojení do her i jiných 
činností. Současně se snažíme dětem přibližovat podzimní období. Starší děti si připomenou sled ročních 
období. Pozorujeme přírodu, sledujeme její krásu, vyhledáváme, sbíráme podzimní plody, které využijeme 
k dalším činnostem s dětmi. Plody ze zahrad a polí poskytují dětem také mnoho možností k rozvíjení - 
poznávají názvy, barvy, tvary, chutě, co potřebují rostliny k růstu atd. Poznají některé profese, seznámí se s 
vlivem počasí, ovoce a zeleniny na zdraví a nemoc. Nezapomínáme ani na chování k přírodě. Vedeme děti 
k uvědomění, že i mé vlastní chování může ovlivnit prostředí, ve kterém žiji. O všem si s dětmi povídáme, 
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podporujeme jejich zvídavost. Využíváme obrázky, knihy, časopisy, jiné pomůcek a přímého pozorování v 
přírodě - děti vedeme k tomu, aby dokázaly samy sdělit své prožitky a samostatně vyjadřovaly své 
myšlenky. Průběžně podporujeme přátelské vztahy mezi dětmi, aby byly v prostředí mateřské školy 
spokojené. 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku jimiž jsou cíleně 
utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence dětí 

kompetence k učení:Dítě je podporováno v soustředěném pozorování, objevování a všímání si souvislostí. 
Aby dokázalo aktivně sledovat, co se kolem něho děje a následně porozumět věcem, jevům a dějům, které 
kolem sebe vidí. 

kompetence k řešení problémů:Děti jsou podporovány k tomu, aby nebyly lhostejné k dění kolem sebe 
včetně problémů v jejich bezprostředním okolí. 

komunikativní kompetence:Směřuje se k prohlubování slovní zásoby - komunikace v běžných situacích bez 
zábran a ostychu, schopnost vyjadřovat se mezi dětmi i dospělými. Vyjadřovat samostatně své myšlenky a 
sdělení. 

sociální a personální kompetence:Podpora prosociálních a mezilidských vztahů, které se projevují 
přátelskostí, citlivostí, respektem a ohleduplností. Děti se učí rozpoznávat nevhodné chování, samostatně 
rozhodovat o svých činnostech. Dítě se učí uplatňovat základní společenské návyky a pravidla 
společenského styku v běžných situacích. 

činnostní a občanské kompetence:Dítě je vedeno k zájmu o své prostředí, že není jedno, v jakém prostředí 
žije - uvědomění si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit. 

Způsob hodnocení dětí Probíhá prostřednictvím zápisů do portfólií jednotlivých dětí. 

    

Plody podzimu vzdělávání  

Výchovné a vzdělávací strategie  kompetence k učení 

 kompetence k řešení problémů 

 komunikativní kompetence 

 sociální a personální kompetence 

 činnostní a občanské kompetence 

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy IB Vzdělávací nabídka 

ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat 
jemnou motoriku (zacházet s předměty denní 

zvládnout základní pohybové 
dovednosti a prostorovou 

Pohybové činnosti lokomoční, nelokomoční a jiné činnosti 
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potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, 
náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a 
výtvarným materiálem, např. s tužkami, 
barvami, nůžkami, papírem, modelovací 
hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními 
nástroji apod.) 

orientaci, běžné způsoby 
pohybu v různém prostředí 
(zvládat překážky, házet a 
chytat míč, užívat různé 
náčiní, pohybovat se ve 
skupině dětí, pohybovat se na 
sněhu, ledu, ve vodě, v písku) zvládnout základní pohybové dovednosti a 

prostorovou orientaci, běžné způsoby 
pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, 
házet a chytat míč, užívat různé náčiní, 
pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se 
na sněhu, ledu, ve vodě, v písku) 

ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat 
jemnou motoriku (zacházet s předměty denní 
potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, 
náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a 
výtvarným materiálem, např. s tužkami, 
barvami, nůžkami, papírem, modelovací 
hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními 
nástroji apod.) 

ovládat koordinaci ruky a oka, 
zvládat jemnou motoriku 
(zacházet s předměty denní 
potřeby, s drobnými 
pomůckami, s nástroji, 
náčiním a materiálem, 
zacházet s grafickým a 
výtvarným materiálem, např. 
s tužkami, barvami, nůžkami, 
papírem, modelovací hmotou, 
zacházet s jednoduchými 
hudebními nástroji apod.) 

Manipulační činnosti a jednoduché úkony, praktické používání předmětů, 
pomůcek, náčiní apod. 

správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i 
intonaci řeči 

správně vyslovovat, ovládat 
dech, tempo i intonaci řeči 

Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, vokální činnosti 

pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno pojmenovat většinu toho, čím 
je obklopeno 

Společné rozhovory, diskuze, individuální a skupinové konverzace 

vyjadřovat samostatně a smysluplně 
myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve 
vhodně zformulovaných větách 

vyjadřovat samostatně a 
smysluplně myšlenky, nápady, 
pocity, mínění a úsudky ve 

Společné rozhovory, diskuze, individuální a skupinové konverzace 
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vhodně zformulovaných 
větách 

poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, 
homonyma a antonyma 

poznat a vymyslet 
jednoduchá synonyma, 
homonyma a antonyma 

Hry se slovy 

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

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

Záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a 
pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, 
vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a funkcí 

poznat a pojmenovat většinu toho, čím je 
obklopeno 

poznat a pojmenovat většinu 
toho, čím je obklopeno 

Přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí 
dítěte; rozhovory 

rozhodovat o svých činnostech rozhodovat o svých 
činnostech 

Spontánní hra 

Činnosti nejrůznějšího zaměření umožňující samostatné vystupování, 
vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení 

uvědomovat si svá práva ve vztahu k 
druhému, přiznávat stejná práva druhým a 
respektovat je 

uvědomovat si svá práva ve 
vztahu k druhému, přiznávat 
stejná práva druhým a 
respektovat je 

Běžné činnosti a aktivity v MŠ. Spolupodílení se na tvorbě pravidel 

uplatňovat návyky v základních formách 
společenského chování ve styku s dospělými i 
s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, 
rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo 
až když druhý domluví, požádat o pomoc, 
vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn 
apod.) 

uplatňovat návyky v 
základních formách 
společenského chování ve 
styku s dospělými i s dětmi 
(zdravit známé děti i dospělé, 
rozloučit se, poprosit, 
poděkovat, vzít si slovo až 
když druhý domluví, požádat 
o pomoc, vyslechnout sdělení, 
uposlechnout pokyn apod.) 

Každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 
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zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě 
kladené i jednoduché praktické situace, které 
se doma a v mateřské škole opakují, chovat 
se přiměřeně a bezpečně doma i na 
veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u 
lékaře apod.) 

zvládat běžné činnosti a 
požadavky na dítě kladené i 
jednoduché praktické situace, 
které se doma a v mateřské 
škole opakují, chovat se 
přiměřeně a bezpečně doma i 
na veřejnosti (na ulici, na 
hřišti, v obchodě, u lékaře 
apod.) 

Poučení o možných nebezpečných situacích, praktické nácviky opakujících 
se situací 

učit se nová slova a aktivně je používat (ptát 
se na slova, kterým nerozumí) 

učit se nová slova a aktivně je 
používat (ptát se na slova, 
kterým nerozumí) 

Řečové a sluchové hry 

Samostatný slovní projev 

Rozhovory a diskuze 

     

6.4.3 Příroda usíná  

Název integrovaného bloku Příroda usíná 

Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět 

Charakteristika integrovaného bloku Téma o usínající přírodě poskytuje možnost pokračovat s přiblížením a rozvíjením dalších poznatků o 
podzimním ročním období s přechodem do období dalšího. Nadále je využíváno sběru přírodnin. Dětem 
jsou představeny a rozšířeny poznatky o změnách v podzimní přírodě, o barevnosti, o počasí, přírodních 
jevech, vlivu na zdraví a nemoc, o změnách v chování a oblékání. Pozornost je věnována pocitům a 
náladám, o nichž v průběhu hovoříme. Nezapomínáme na chování k přírodě. Zjišťujeme, jak je to v přírodě 
s ptáky a zvířaty. Využíváme zájmu a přání dětí. Podporujeme jejich zvídavost. V závěru tématu si začneme 
přibližovat tradice - blížící se příchod Mikuláše, čerta a anděla. Poznáváme některé lidské vlastnosti i 
morální hodnoty. Zjišťujeme, co je správné, co je špatné a důsledky takového chování. 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni 

kompetence k učení:Dítě si osvojuje elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který jej 
obklopuje - s jeho rozmanitosmi i proměnami. Je využíváno spontánního i vědomého učení. 
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integrovaného bloku jimiž jsou cíleně 
utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence dětí 

kompetence k řešení problémů:Dítě je podporováno v tom, aby spontánně vymýšlelo nová řešení 
problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty.  

komunikativní kompetence:Dítě dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými 
prostředky.  

sociální a personální kompetence: 
Dítě se učí spolupodílet na společných rozhodnutích, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, 
dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla a postupně se jim přizpůsobuje. 

činnostní a občanské kompetence:Dítě je vedeno k tomu, aby dbalo o své zdraví a bezpečí svoje i druhých. 
Podporováno vědomí o svých právech a právech druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni 
lidé mají stejnou hodnotu.  

Způsob hodnocení dětí Probíhá prostřednictvím zápisů do portfólií jednotlivých dětí. 

    

Příroda usíná vzdělávání  

Výchovné a vzdělávací strategie  kompetence k učení 

 kompetence k řešení problémů 

 komunikativní kompetence 

 sociální a personální kompetence 

 činnostní a občanské kompetence 

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy IB Vzdělávací nabídka 

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

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

Aktivity zaměřené na poznávání lidského těla 
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mít povědomí o významu péče o čistotu a 
zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé 
výživy 

mít povědomí o významu 
péče o čistotu a zdraví, o 
významu aktivního pohybu a 
zdravé výživy 

Činnosti vedoucí k prevenci nemocí, nezdravých návyků a závislostí 

vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až 
druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i 
obsah, ptát se) 

vést rozhovor (naslouchat 
druhým, vyčkat, až druhý 
dokončí myšlenku, sledovat 
řečníka i obsah, ptát se) 

Komunikativní dovednosti – vedení rozhovorů, společné diskuze atd. 

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

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

Konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, 
porovnávání apod.) 

chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, 
dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, 
vedle, mezi apod.), elementární časové 
pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, 
jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v 
prostoru i v rovině, částečně se orientovat v 
čase 

chápat prostorové pojmy 
(vpravo, vlevo, dole, nahoře, 
uprostřed, za, pod, nad, u, 
vedle, mezi apod.), 
elementární časové pojmy 
(teď, dnes, včera, zítra, ráno, 
večer, jaro, léto, podzim, 
zima, rok), orientovat se v 
prostoru i v rovině, částečně 
se orientovat v čase 

Hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině 

Činnosti seznamující děti s časovými pojmy a vztahy souvisejícími s denním 
řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dětem přirozené časové 
i logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod. 

ve známých a opakujících se situacích a v 
situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a 
přizpůsobovat jim své chování 

ve známých a opakujících se 
situacích a v situacích, kterým 
rozumí, ovládat svoje city a 
přizpůsobovat jim své chování 

Příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání 
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Příroda usíná vzdělávání  

respektovat předem vyjasněná a pochopená 
pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné 
povinnosti 

respektovat předem 
vyjasněná a pochopená 
pravidla, přijímat vyjasněné a 
zdůvodněné povinnosti 

Činnosti vedoucí k upevňování nastavených a vyjasněných pravidel 

porozumět běžným projevům vyjádření 
emocí a nálad 

porozumět běžným projevům 
vyjádření emocí a nálad 

Běžné verbální neverbální komunikační aktivity, hraní rolí, dramatické 
činnosti apod. 

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

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

Společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému. 

Aktivity podporující sbližování dětí 

začlenit se do třídy a zařadit se mezi své 
vrstevníky, respektovat jejich rozdílné 
vlastnosti, schopnosti a dovednosti 

začlenit se do třídy a zařadit 
se mezi své vrstevníky, 
respektovat jejich rozdílné 
vlastnosti, schopnosti a 
dovednosti 

Aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ 

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

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

Přirozené činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s přirozenými 
změnami prostředí, s různými přírodními i umělými látkami a materiály, 
získává zkušenosti o jejich vlastnostech (zkoumání, manipulace, pokusy 
apod.) 
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6.4.4 Vánoce, Vánoce přicházejí  

Název integrovaného bloku Vánoce, Vánoce přicházejí 

Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět 

Charakteristika integrovaného bloku Nejkrásnějším obdobím v roce jsou v mateřské škole Vánoce. Je to období plné radosti a očekávání. Děti se 
nejdříve připravují na příchod Mikuláše a čerta a pak je věnována pozornost především Vánocům. Děti 
pomáhají vyzdobit slavnostně a vánočně mateřskou školu. Vyrábí si dárečky a přání, těší se na návštěvu 
rodičů i blízkých - tomu jsou přizpůsobeny také některé činnosti. Užívají si vánoční nadílky. Při tom všem se 
postupně seznamují s vánočními tradicemi i přípravami. Zkouší se vžít do rolí svých rodičů - zahrnuto může 
být pečení z těsta, úklidové práce apod. Upevňují si citové pouto k rodině. Ve venkovním prostředí 
sledujeme proměny v přírodě - děti poznávají a pojmenovávají stromy, hovoříme o jejich ochraně, dále 
také pozorují výzdobu našeho okolí. Využíváme zájmu o ryby, ptáky a další zvířata k získávání nových 
poznatků a zároveň zimní přírodu k venkovním radovánkám se sněhem i bez sněhu. Při kulturních 
aktivitách upevňujeme společenské návyky. 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku jimiž jsou cíleně 
utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence dětí 

kompetence k učení:Dítě se učí klást otázky a hledá na ně odpovědi. Snaží se postupovat podle instrukcí a 
pokynů, je schopno dobrat se výsledku. 

kompetence k řešení problémů:Dítě je vedeno k tomu, aby řešilo problémy, na které stačí a především 
samostatně, náročnější pak ve spolupráci nebo s podporou dospělého. 

komunikativní kompetence:Podporován rozvoj řeči, aby dítě hovořilo ve vhodně formulovaných větách, 
samostatně vyjadřovalo své myšlenky, sdělení, otázky i dopovědi. Rozumět slyšenému, slovně reagovat a 
vést smysluplný dialog. 

sociální a personální kompetence:Dítě se učí ve skupině prosazovat, ale také podřídit. Je posilováno 
uvědomění, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky. Děti jsou vedeny ke spolupráci a domluvě 
při společných činnostech. 

činnostní a občanské kompetence:Dítě se učí plánovat svoje činnosti a hry, organizovat, řídit a 
vyhodnocovat. Učí se dokázat rozpoznat a využívat své silné stránky, seznamovat se se svými slabými 
stránkami. 

Způsob hodnocení dětí Probíhá prostřednictvím zápisů do portfólií jednotlivých dětí. 
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Vánoce, Vánoce přicházejí vzdělávání  

Výchovné a vzdělávací strategie  kompetence k učení 

 kompetence k řešení problémů 

 komunikativní kompetence 

 sociální a personální kompetence 

 činnostní a občanské kompetence 

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy IB Vzdělávací nabídka 

vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle 
vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 

vědomě napodobit 
jednoduchý pohyb podle 
vzoru a přizpůsobit jej podle 
pokynu – pohybové aktivity 

Pohybové aktivity 

porozumět slyšenému (zachytit hlavní 
myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat 
jej ve správných větách) 

porozumět slyšenému 
(zachytit hlavní myšlenku 
příběhu, sledovat děj a 
zopakovat jej ve správných 
větách) 

Poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů 

naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat 
říkanky, písničky, pohádky, zvládnout 
jednoduchou dramatickou úlohu apod.) 

naučit se zpaměti krátké texty 
(reprodukovat říkanky, 
písničky, pohádky, zvládnout 
jednoduchou dramatickou 
úlohu apod.) 

Přednes, recitace, dramatizace, zpěv apod. 

postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí postupovat a učit se podle 
pokynů a instrukcí 

Námětové hry a činnosti 

řešit problémy, úkoly a situace, myslet 
kreativně, předkládat „nápady“ 

řešit problémy, úkoly a 
situace, myslet kreativně, 
předkládat „nápady“ 

Řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a 
variant 

uvědomovat si své možnosti i limity (své silné 
i slabé stránky) 

uvědomovat si své možnosti i 
limity (své silné i slabé 
stránky) 

Činnosti, které vedou dítě k identifikaci sebe sama, k odlišení od ostatních 

zorganizovat hru zorganizovat hru Nácvik organizačních dovedností 
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Vánoce, Vánoce přicházejí vzdělávání  

respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s 
ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si 
úkol s jiným dítětem apod. 

respektovat potřeby jiného 
dítěte, dělit se s ním o hračky, 
pomůcky, pamlsky, rozdělit si 
úkol s jiným dítětem apod. 

Hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě 
rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit 
vzájemný spor apod. 

vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, 
vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a 
ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, 
mít ohled na druhého a soucítit s ním, 
nabídnout mu pomoc apod.) 

vnímat, co si druhý přeje či 
potřebuje, vycházet mu vstříc 
(chovat se citlivě a 
ohleduplně k slabšímu či 
postiženému dítěti, mít ohled 
na druhého a soucítit s ním, 
nabídnout mu pomoc apod.) 

Aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, 
přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.) 

chovat se a jednat na základě vlastních 
pohnutek a zároveň s ohledem na druhé 

chovat se a jednat na základě 
vlastních pohnutek a zároveň 
s ohledem na druhé 

Rozmanité společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, 
konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se 
na jejich průběhu i výsledcích 

vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, 
domluvit se na společném řešení (v 
jednoduchých situacích samostatně, jinak s 
pomocí) 

vyjednávat s dětmi i 
dospělými ve svém okolí, 
domluvit se na společném 
řešení (v jednoduchých 
situacích samostatně, jinak s 
pomocí) 

Přípravy a realizace společných aktivit, zábav, slavností (slavnosti v rámci 
zvyků a tradic, sportovní akce, oslavy výročí, kulturní programy apod.) 

osvojit si elementární poznatky o okolním 
prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně 
smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu 
pochopitelné a využitelné pro další učení a 
životní praxi 

osvojit si elementární 
poznatky o okolním prostředí, 
které jsou dítěti blízké, pro ně 
smysluplné a přínosné, 
zajímavé a jemu pochopitelné 
a využitelné pro další učení a 
životní praxi 

Využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí 
dítěte k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi 
o naší republice 
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6.4.5 Mráz běží kolem nás  

Název integrovaného bloku Mráz běží kolem nás 

Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět 

Charakteristika integrovaného bloku Začátek tématu je věnován vzpomínkám na Vánoce. Děti se opět vnoří do pocitů a zážitků a svoji radost 
sdílí s kamarády. Vzpomínky upevníme a uplatníme při různých činnostech - kreslení a malování, 
rozhovory, pohybové činnosti a především hry. Postupně přecházíme do zimního období. Zaměřujeme se 
na znaky zimy, proměny přírody. Všímáme si počasí, pozorujeme přírodní jevy, zkoušíme vlastnosti sněhu. 
Opět si připomínáme vhodné oblékání, vliv na zdraví a nemoc. Zjišťujeme, jak je to se zvířátky a ptáčky v 
zimě, kdo se o ně stará, sami se zapojíme do krmení především ptáků. V příznivém počasí využíváme her se 
sněhem, sáňkování, seznámíme se s některými zimními sporty, zasoutěžíme si. Využíváme situací k 
získávání povědomí o bezpečném chování v zimě. 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku jimiž jsou cíleně 
utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence dětí 

kompetence k učení:Dítě pozoruje, zkoumá a poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co 
samo dokázalo a zvládlo. 

kompetence k řešení problémů:Dítě se snaží při řešení problémů využívat dosavadní zkušenosti, fantazii a 
představivost. 

komunikativní kompetence:Dítě se učí dokázat rozlišit některé symboly, rozumí jejich významu i funkci. 

sociální a personální kompetence:Dítě je vedeno k tomu, aby si uvědomovalo, že za sebe i své jednání 
odpovídá a nese důsledky. Dokáže vnímat nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost, bránit se 
projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování. 

činnostní a občanské kompetence:Dítě se učí chápat, že se může o tom, co dělá, rozhodovat svobodně, 
ale že za svá rozhodnutí také odpovídá. 

Způsob hodnocení dětí Probíhá prostřednictvím zápisů do portfólií jednotlivých dětí. 

    

Mráz běží kolem nás vzdělávání  

Výchovné a vzdělávací strategie  kompetence k učení 

 kompetence k řešení problémů 

 komunikativní kompetence 

 sociální a personální kompetence 
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Mráz běží kolem nás vzdělávání  

 činnostní a občanské kompetence 

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy IB Vzdělávací nabídka 

rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; 
chovat se tak, aby v situacích pro dítě 
běžných a jemu známých neohrožovalo 
zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 

rozlišovat, co prospívá zdraví 
a co mu škodí; chovat se tak, 
aby v situacích pro dítě 
běžných a jemu známých 
neohrožovalo zdraví, bezpečí 
a pohodu svou ani druhých 

Příležitosti a činnosti směřující k prevenci nemocí a úrazů (při hrách, 
pohybových činnostech, dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi 
apod.) 

formulovat otázky, odpovídat, hodnotit 
slovní výkony, slovně reagovat 

formulovat otázky, odpovídat, 
hodnotit slovní výkony, slovně 
reagovat 

Řečové hry, slovní hádanky. 

Komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv. 

rozlišovat některé obrazné symboly 
(piktogramy, orientační a dopravní značky, 
označení nebezpečí apod.) a porozumět 
jejich významu i jejich komunikativní funkci 

rozlišovat některé obrazné 
symboly (piktogramy, 
orientační a dopravní značky, 
označení nebezpečí apod.) a 
porozumět jejich významu i 
jejich komunikativní funkci 

Grafické napodobování symbolů, činnosti zaměřené na jejich poznávání 

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

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

Experimenty. Hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti 
(mechanické, logické, obrazné a pojmové) 

uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat 
vlastní názory a postoje a vyjadřovat je 

uvědomovat si svou 
samostatnost, zaujímat 
vlastní názory a postoje a 
vyjadřovat je 

Činnosti a aktivity vedoucí dítě k poznávání sebe sama a k odlišení od 
ostatních 

prožívat radost ze zvládnutého a poznaného prožívat radost ze 
zvládnutého a poznaného 

Činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a 
výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné 

prožívat a dětským způsobem projevovat, co 
cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se 
ovládat své afektivní chování (odložit splnění 

prožívat a dětským způsobem 
projevovat, co cítí (soucit, 
radost, náklonnost), snažit se 
ovládat své afektivní chování 

Cvičení v projevování citů (zvláště kladných) v sebekontrole a v 
sebeovládání (zvláště záporných emocí, např. hněvu, zlosti, úzkosti) 

Mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zloba, údiv, vážnost apod.) 
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Mráz běží kolem nás vzdělávání  

svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, 
zlost, agresivitu apod.) 

(odložit splnění svých 
osobních přání, zklidnit se, 
tlumit vztek, zlost, agresivitu 
apod.) 

bránit se projevům násilí jiného dítěte, 
ubližování, ponižování apod. 

bránit se projevům násilí 
jiného dítěte, ubližování, 
ponižování apod. 

Hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých 

porozumět běžným neverbálním projevům 
citových prožitků a nálad druhých 

porozumět běžným 
neverbálním projevům 
citových prožitků a nálad 
druhých 

Každodenní situace v MŠ, dramatizace 

utvořit si základní dětskou představu o 
pravidlech chování a společenských normách, 
co je v souladu s nimi a co proti nim a ve 
vývojově odpovídajících situacích se podle 
této představy chovat (doma, v mateřské 
škole i na veřejnosti) 

utvořit si základní dětskou 
představu o pravidlech 
chování a společenských 
normách, co je v souladu s 
nimi a co proti nim a ve 
vývojově odpovídajících 
situacích se podle této 
představy chovat (doma, v 
mateřské škole i na 
veřejnosti) 

Aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, tolerance, 
ohleduplnost, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, 
pravda, upřímnost, otevřenost apod.) při jednání lidí. 

rozlišovat aktivity, které mohou zdraví 
okolního prostředí podporovat a které je 
mohoupoškozovat, všímat si nepořádků a 
škod, upozornit na ně 

rozlišovat aktivity, které 
mohou zdraví okolního 
prostředí podporovat a které 
je mohou poškozovat, všímat 
si nepořádků a škod, 
upozornit na ně 

Pozorování prostředí (vycházky) 

Kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuze nad 
problémem, vyprávění, poslech, objevování) 
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6.4.6 Poznáváme svět  

Název integrovaného bloku Poznáváme svět 

Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět 

Charakteristika integrovaného bloku Svět je veliký. Pátráme po tom, co všechno svět tvoří, co zde můžeme najít. Pozornost je věnována člověku 
a jeho činnostem. Děti blíže poznávají profese. Poznávají práci lidí, jak nám pomáhají stroje. Seznamují se s 
různými materiály, které člověk využívá. Učí se vnímat rozdíly mezi profesemi, zaměřujeme se na 
vzájemnou pomoc a spolupráci. Hledáme odlišnosti lidí od zvířat. Pracujeme s odlišnostmi i mezi lidmi. Děti 
se poučí v oblasti bezpečnosti, chování při zvláštních situacích. Rozšiřují si poznatky z časových pojmů jako 
jsou den, týden, měsíc, rok, střídání ročních období. Poznávají sounáležitost s okolním světem. Společně 
přijdeme na to, jak získat potřebné informace k různým oblastem. Děti poznávají, zkouší a experimentují, 
hledají cesty k řešení pomocí logických postupů. Významnou část věnujeme dopravním prostředkům, což 
je pro děti rovněž velmi lákavé a zajímavé. Při různých hrách i při pobytu venku si děti připomínají, co už 
vědí a obohacují se o další poznatky. 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku jimiž jsou cíleně 
utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence dětí 

kompetence k učení: 
Využíváno spontánního učení, ale i vědomého, kdy dítě vyvíjí nějaké úsilí. 

kompetence k řešení problémů:Aktivní odezva a zájem jsou pro děti přirozenou motivací k řešení 
problémů a situací. Dítě je vedeno k tomu, aby chápalo, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli a že 
včasné a vhodné řešení je naopak výhodou. 

komunikativní kompetence:Dítě vnímá, že komunikativnost je výhodou, stejně jako vstřícnost, iniciativa a 
aktivnost. 

sociální a personální kompetence: 
Dítě se učí utvářet a následně projevovat svůj názor. Je vedeno k uvědomění, že lidé jsou různí, učí se být 
tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem. 

činnostní a občanské kompetence:Dítě se učí přistupovat k úkolům a povinnostem odpovědně, vážit si 
práce a úsilí druhých. Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje. 

Způsob hodnocení dětí Probíhá prostřednictvím zápisů do portfólií jednotlivých dětí. 

    

Poznáváme svět vzdělávání  

Výchovné a vzdělávací strategie  kompetence k učení 
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Poznáváme svět vzdělávání  

 kompetence k řešení problémů 

 komunikativní kompetence 

 sociální a personální kompetence 

 činnostní a občanské kompetence 

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy IB Vzdělávací nabídka 

mít povědomí o některých způsobech 
ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, 
kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se 
obrátit, koho přivolat, jakým způsobem 
apod.) 

mít povědomí o některých 
způsobech ochrany osobního 
zdraví a bezpečí a o tom, kde 
v případě potřeby hledat 
pomoc (kam se obrátit, koho 
přivolat, jakým způsobem 
apod.) 

Příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a 
vytváření zdravých životních návyků 

popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) popsat situaci (skutečnou, 
podle obrázku) 

Vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo 

projevovat zájem o knížky, soustředěně 
poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, 
film, užívat telefon 

projevovat zájem o knížky, 
soustředěně poslouchat 
četbu, hudbu, sledovat 
divadlo, film, užívat telefon 

Činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky 
(noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika) 

nalézat nová řešení nebo alternativní k 
běžným 

nalézat nová řešení nebo 
alternativní k běžným 

Spontánní hra, volné hry, experimenty s materiálem a předměty 

vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v 
situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, 
nebezpečných či neznámých situacích), 
odmítnout se podílet na nedovolených či 
zakázaných činnostech apod. 

vyjádřit souhlas i nesouhlas, 
říci „ne“ v situacích, které to 
vyžadují (v ohrožujících, 
nebezpečných či neznámých 
situacích), odmítnout se 
podílet na nedovolených či 
zakázaných činnostech apod. 

Dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování 
člověka v různých situacích), jiné činnosti 

chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou 
hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, 
jinakse chová, něco jiného umí či neumí 

chápat, že všichni lidé (děti) 
mají stejnou hodnotu, 
přestože je každý jiný (jinak 

Hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a 
respektovat druhého 
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apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti 
jsou přirozené 

vypadá, jinak se chová, něco 
jiného umí či neumí apod.), že 
osobní, resp. osobnostní 
odlišnosti jsou přirozené 

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

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

Hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života 
a práce (hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel, s 
pracovními předměty, činnosti, kdy děti zkouší jednoduché pracovní úkony 
apod.) 

uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují 
pravidla chování, že se mohou chovat 
neočekávaně, proti pravidlům, a tím 
ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; 
odmítat společensky nežádoucí chování 
(např. lež, nespravedlnost, ubližování, 
lhostejnost či agresivitu), chránit se před ním 
a v rámci svých možností se bránit jeho 
důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, 
kteří se takto chovají) 

uvědomovat si, že ne všichni 
lidé respektují pravidla 
chování, že se mohou chovat 
neočekávaně, proti 
pravidlům, a tím ohrožovat 
pohodu i bezpečí druhých; 
odmítat společensky 
nežádoucí chování (např. lež, 
nespravedlnost, ubližování, 
lhostejnost či agresivitu), 
chránit se před ním a v rámci 
svých možností se bránit jeho 
důsledkům (vyhýbat se 
komunikaci s lidmi, kteří se 
takto chovají) 

Aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku a mravní hodnoty v 
jednání lidí 

uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může 
ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, 
jak se prakticky chránit (vědět, jak se 
nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby 
obrátit o pomoc) 

uvědomovat si nebezpečí, se 
kterým se může ve svém okolí 
setkat, a mít povědomí o tom, 
jak se prakticky chránit 
(vědět, jak se nebezpečí 

Poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, 
jak se chránit. 

Hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních 
situacích, kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného 
chování v některých dalších situacích, které mohou nastat. 
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vyhnout, kam se v případě 
potřeby obrátit o pomoc) 

vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a 
pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý 
- jak svět přírody, tak i svět lidí (mít 
elementární povědomí o existenci různých 
národů a kultur, různých zemích, o planetě 
Zemi, vesmíru apod.) 

vnímat, že svět má svůj řád, 
že je rozmanitý a 
pozoruhodný, nekonečně 
pestrý a různorodý - jak svět 
přírody, tak i svět lidí (mít 
elementární povědomí o 
existenci různých národů a 
kultur, různých zemích, o 
planetě Zemi, vesmíru apod.) 

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

Práce s encyklopediemi, s obrazovým materiálem, literárními texty a jinými 
médii 

     

6.4.7 Přišlo jaro do vsi  

Název integrovaného bloku Přišlo jaro do vsi 

Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět 

Charakteristika integrovaného bloku Probouzející příroda nabízí pro děti mnohé aktivity. Děti se seznamují s novými říkadly a písničkami, 
tanečky, hrami, soutěžemi. Chodíme si hrát do přírody, pozorujeme, poznáváme zvířata, ptáky, 
děláme pokusy, připomínáme si chování k přírodě. Sledujeme změny na zahradách, učíme, jak se starat o 
rostliny. Poznáváme sounáležitost s přírodou a lidmi. Užíváme si oslav největších svátků jara - 
Velikonoc. Seznamujeme se s tradicemi, chlapci se učí říkanku na pomlázku a zároveň jsou vedeni k tomu, 
jak se k dívkám o pomlázce chovat. O mezilidských vztazích hovoříme i šířeji. Upevňují si sebevědomí i 
kamarádství. Poznávají nové nálady i pocity. Děti si dle zájmu vyrábí, malují, poslouchají a hrají pohádky. 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku jimiž jsou cíleně 
utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence dětí 

kompetence k učení:Dítě si osvojuje základní poznatky o světě kolem sebe, o přírodě a kultuře. Učí se 
odhadovat své síly, hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých. 

kompetence k řešení problémů:Při řešení se dítě učí využívat myšlenkových i praktických problémů 
logických, matematických i empirických postupů. Je vedeno k tomu, aby rozlišovalo, která řešení jsou 
funkční (vedou k cíli), a řešení nefunkční - dokáže mezi nimi volit. 
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Název integrovaného bloku Přišlo jaro do vsi 

komunikativní kompetence: 
Dítě aktivně používá slovní zásobu k dokonalejší komunikaci s okolím. 

sociální a personální kompetence:Dítě se učí ohleduplnosti k druhým a pomoci slabším. 

činnostní a občanské kompetence:Dítě si utváří základní představu o tom, co je v souladu se základními 
lidskými hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat. 

Způsob hodnocení dětí Probíhá prostřednictvím zápisů do portfólií jednotlivých dětí. 

    

Přišlo jaro do vsi vzdělávání  

Výchovné a vzdělávací strategie  kompetence k učení 

 kompetence k řešení problémů 

 komunikativní kompetence 

 sociální a personální kompetence 

 činnostní a občanské kompetence 

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy IB Vzdělávací nabídka 

vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 
(sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově 
rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické 
znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat 
hmatem apod.) 

vnímat a rozlišovat pomocí 
všech smyslů (sluchově 
rozlišovat zvuky a tóny, 
zrakově rozlišovat tvary 
předmětů a jiné specifické 
znaky, rozlišovat vůně, chutě, 
vnímat hmatem apod.) 

Smyslové a psychomotorické hry 

utvořit jednoduchý rým utvořit jednoduchý rým Řečové a slovní hry 

poznat některá písmena a číslice, popř. slova poznat některá písmena a 
číslice, popř. slova 

Hry se slovy, grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen 

chápat základní číselné a matematické 
pojmy, elementární matematické souvislosti 
a podle potřeby je prakticky využívat 
(porovnávat, uspořádávat a třídit soubory 
předmětů podle určitého pravidla, orientovat 

chápat základní číselné a 
matematické pojmy, 
elementární matematické 
souvislosti a podle potřeby je 
prakticky využívat 

Činnosti zaměřené na seznamování se s elementárními číselnými a 
matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní 
geometrické tvary, množství apod.) a jejich smysluplnou praktickou aplikaci 
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se v elementárním počtu cca do šesti, chápat 
číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat 
více, stejně, méně, první, poslední apod.) 

(porovnávat, uspořádávat a 
třídit soubory předmětů 
podle určitého pravidla, 
orientovat se v elementárním 
počtu cca do šesti, chápat 
číselnou řadu v rozsahu první 
desítky, poznat více, stejně, 
méně, první, poslední apod.) 

přijímat pozitivní ocenění i svůj případný 
neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se 
hodnotit svoje osobní pokroky 

přijímat pozitivní ocenění i 
svůj případný neúspěch a 
vyrovnat se s ním, učit se 
hodnotit svoje osobní 
pokroky 

Nácvik přijetí, cvičení v projevování citů (především kladných), v 
sebekontrole a v sebeovládání (především záporných emocí, např. hněvu, 
zlosti, úzkosti) 

uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové 
prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost 
i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové 
projevy v důvěrném (rodinném) a cizím 
prostředí 

uvědomovat si příjemné a 
nepříjemné citové prožitky 
(lásku, soucítění, radost, 
spokojenost i strach, smutek, 
odmítání), rozlišovat citové 
projevy v důvěrném 
(rodinném) a cizím prostředí 

Socializační hry (hry na téma rodiny, přátelství apod.) 

Sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte 

spolupracovat s ostatními spolupracovat s ostatními Kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách 

pochopit, že každý má ve společenství (v 
rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, 
podle které je třeba se chovat 

pochopit, že každý má ve 
společenství (v rodině, ve 
třídě, v herní skupině) svou 
roli, podle které je třeba se 
chovat 

Průběžné aktivity v MŠ 

Hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, 
dospělý, rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a 
osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává 

zacházet šetrně s vlastními i cizími 
pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, 
s knížkami, s penězi apod. 

zacházet šetrně s vlastními i 
cizími pomůckami, hračkami, 
věcmi denní potřeby, s 
knížkami, s penězi apod. 

Běžné každodenní činnosti a aktivity 

Výtvarné či dramatické činnosti 
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mít povědomí o širším společenském, 
věcném, přírodním, kulturním i technickém 
prostředí i jeho dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných praktických ukázek 
v okolí dítěte 

mít povědomí o širším 
společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i 
technickém prostředí i jeho 
dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí 
dítěte 

Praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a 
pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává 

     

6.4.8 Máme rádi zvířata  

Název integrovaného bloku Máme rádi zvířata 

Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět 

Charakteristika integrovaného bloku Téma zvířátek je dětem blízké. Děti si připomínají, jak zvířátka vypadají, kde žijí, čím se živí. Seznamují se s 
některými jejich vlastnostmi i užitkem, pojmenovávají mláďata domácích zvířat, zjišťujeme, kdo se o ně 
stará. Děti sdílí s kamarády informace, jaká zvířata mají doma - podporujeme komunikaci v běžných 
situacích, aby dítě hovořilo bez ostychu a zábran před ostatními. Pozornost věnujeme také zvířatům z 
volné přírody kolem nás a zvířatům exotickým. Připomínáme si ochranu přírody, včetně zvířat. Děti se 
poučí o nebezpečí, které na ně může od zvířat čekat. Společně přicházíme na to, jak se správně ke 
zvířátkům chovat. Zaměřujeme se také na to, kdo žije ve vodě a u vody, na důležitost vody pro náš svět. O 
všem si povídáme, provádíme přímá pozorování v přírodě, využíváme knihy a encyklopedie. Na zvířátka si 
hrajeme, využíváme didaktických her, hraček, obrázků a jiných pomůcek. Také si je malujeme nebo 
kreslíme, vystřihujeme, popř. vyrábíme. Zpíváme si o zvířátkách písničky, posloucháme básničky, říkadla a 
pohádky, tancujeme. Vše v souladu s přáním a zájmy dětí. 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku jimiž jsou cíleně 
utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence dětí 

kompetence k učení:Dítě je vedeno k tomu, aby dokončovalo započatou práci. Učí se uplatňovat získanou 
zkušenost v praxi. 

kompetence k řešení problémů:Dítě se snaží se chápat jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací 
a využívá je v dalších situacích. 
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Název integrovaného bloku Máme rádi zvířata 

komunikativní kompetence:Děti jsou vedeny k využití informačních a komunikativních prostředků, s nimiž 
se setkávají (knihy, encyklopedie, počítač, telefon apod.). 

sociální a personální kompetence: 
Dítě se učí dokázat odmítnout nevhodné chování, či komunikaci, které jsou mu nepříjemné. 

činnostní a občanské kompetence:Dítě se učí odhadovat rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale 
také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem. Snaží se chovat odpovědně s ohledem na 
zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské).  

Způsob hodnocení dětí Probíhá prostřednictvím zápisů do portfólií jednotlivých dětí. 

    

Máme rádi zvířata vzdělávání  

Výchovné a vzdělávací strategie  kompetence k učení 

 kompetence k řešení problémů 

 komunikativní kompetence 

 sociální a personální kompetence 

 činnostní a občanské kompetence 

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy IB Vzdělávací nabídka 

zacházet s běžnými předměty denní potřeby, 
hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, 
sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými 
pomůckami a materiály, jednoduchými 
hudebními nástroji, běžnými pracovními 
pomůckami 

zacházet s běžnými předměty 
denní potřeby, hračkami, 
pomůckami, drobnými 
nástroji, sportovním náčiním 
a nářadím, výtvarnými 
pomůckami a materiály, 
jednoduchými hudebními 
nástroji, běžnými pracovními 
pomůckami 

Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, 
náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a 
jejich praktickým používáním 

sluchově rozlišovat začáteční a koncové 
slabiky a hlásky ve slovech 

sluchově rozlišovat začáteční 
a koncové slabiky a hlásky ve 
slovech 

Artikulační, mimické a slovní hry 
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Máme rádi zvířata vzdělávání  

naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si 
zapamatovat a vybavit 

naučit se nazpaměť krátké 
texty, úmyslně si zapamatovat 
a vybavit 

Paměťové hry, recitace, práce s textem 

vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a 
její dokončení 

vyvinout volní úsilí, soustředit 
se na činnost a její dokončení 

Příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání 

odmítnout komunikaci, která je mu 
nepříjemná 

odmítnout komunikaci, která 
je mu nepříjemná 

Běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dětí mezi sebou a 
dospělým 

Situace a hry, kdy se dítě učí chránit si své soukromí a bezpečí 

zachycovat skutečnosti ze svého okolí a 
vyjadřovat své představy pomocí různých 
výtvarných dovedností a technik (kreslit, 
používat barvy, modelovat, konstruovat, 
tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých 
jiných materiálů, z přírodnin aj.) 

zachycovat skutečnosti ze 
svého okolí a vyjadřovat své 
představy pomocí různých 
výtvarných dovedností a 
technik (kreslit, používat 
barvy, modelovat, 
konstruovat, tvořit z papíru, 
tvořit a vyrábět z různých 
jiných materiálů, z přírodnin 
aj.) 

Tvůrčí výtvarné činnosti. 

Aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat 
rozmanitost kultur 

pomáhat pečovat o okolní životní prostředí 
(dbát o pořádek a čistotu, nakládat 
vhodnýmzpůsobem s odpady, starat se o 
rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, 
chránit příroduv okolí, živé tvory apod.) 

pomáhat pečovat o okolní 
životní prostředí (dbát o 
pořádek a čistotu, nakládat 
vhodným způsobem s 
odpady, starat se o rostliny, 
spoluvytvářet pohodu 
prostředí, chránit přírodu v 
okolí, živé tvory apod.) 

Smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, 
pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k 
péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí apod. 

Ekologicky motivované herní aktivity 

sledovat a vyprávět příběh, pohádku sledovat a vyprávět příběh, 
pohádku 

Sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů 

Vyprávění toho, co dítě slyšelo a zhlédlo 
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6.4.9 Hřej, sluníčko, hřej  

Název integrovaného bloku Hřej, sluníčko, hřej 

Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět 

Charakteristika integrovaného bloku Jaro už je v plném proudu. Využíváme krásné, jarní, barevné, měnící se přírody k pozorování, všímání si 
změn a dění v blízkém okolí. Rozvíjíme základní poznatky o okolním prostředí, které je dětem blízké, 
přirozené, zajímavé a využitelné pro další činnosti, k získávání nových informací, rozvíjení dovedností atd. 
Podporujeme dětskou zvídavost a zároveň soustředěnost a zaměřenost (dokončovat, co jsem započal). 
Radujeme se ze sluníčka, využíváme školní zahradu. Dětský zájem o přírodu směřujeme k poznávání života 
brouků, hmyzu, květin a jiných rostlin. Zjišťujeme, co se dělá na zahradách a polích. Přírodu vnímáme 
všemi smysly, vyjadřujeme s dětmi nálady a pocity. 
Rozvíjíme kladný vztah k okolí, kamarádům, lidem, podporujeme citové vztahy k rodičům, 
prarodičům. Těšíme se z příjemných zážitků, podporujeme pocit radosti a sounáležitosti s kolektivem dětí. 
V závěru tématu se začneme připravovat na výlet. Vyhledáváme si exotická zvířata, připomínáme 
si vhodné chování na neznámém místě i v dopravním prostředku. 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku jimiž jsou cíleně 
utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence dětí 

kompetence k učení:Dítě se učí aktivně sledovat dění kolem sebe, vnímá prostředí s jeho rozmanitostí i 
proměnami. Raduje se z toho, co samo dokáže. 

kompetence k řešení problémů:Dítě je vedeno k tomu, aby dokázalo užívat číselných a matematických 
pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti. Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění 
nejen za úspěch, ale také za snahu. 

komunikativní kompetence:Dítě se učí ovládat dovednosti předcházející čtení a psaní. 

sociální a personální kompetence:Dítě je vedeno, aby se při setkání s neznámými lidmi nebo v neznámých 
situacích chovalo obezřetně. 

činnostní a občanské kompetence:Dítě si utváří základní dětskou představu o tom, co je v souladu se 
základními lidskými hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat. Je 
otevřené aktuálnímu dění. 

Způsob hodnocení dětí Probíhá prostřednictvím zápisů do portfólií jednotlivých dětí. 

    

Hřej, sluníčko, hřej vzdělávání  

Výchovné a vzdělávací strategie  kompetence k učení 
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Hřej, sluníčko, hřej vzdělávání  

 kompetence k řešení problémů 

 komunikativní kompetence 

 sociální a personální kompetence 

 činnostní a občanské kompetence 

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy IB Vzdělávací nabídka 

ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se 
zpěvem 

ovládat dechové svalstvo, 
sladit pohyb se zpěvem 

Relaxační a odpočinkové činnosti, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu 
prostředí 

Hudebně pohybové aktivity 

chápat slovní vtip a humor chápat slovní vtip a humor Hry se slovy, slovní hádanky, společné diskuze 

vyjadřovat svou představivost a fantazii v 
tvořivých činnostech (konstruktivních, 
výtvarných, hudebních, pohybových či 
dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 

vyjadřovat svou představivost 
a fantazii v tvořivých 
činnostech (konstruktivních, 
výtvarných, hudebních, 
pohybových či dramatických) i 
ve slovních výpovědích k nim 

Hry různého zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii 
(kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či 
dramatické aktivity) 

být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k 
přírodě i k věcem 

být citlivé ve vztahu k živým 
bytostem, k přírodě i k věcem 

Činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností 

Záměrné pozorování, čím se lidé mezi sebou liší a v čem jsou si podobní 

Pozorování prostředí - zásahy člověka v přírodě a vůči věcem (klady i 
zápory) 

chovat se obezřetně při setkání s neznámými 
dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě 
potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe 
i pro jiné dítě) 

chovat se obezřetně při 
setkání s neznámými dětmi, 
staršími i dospělými jedinci, v 
případě potřeby požádat 
druhého o pomoc (pro sebe i 
pro jiné dítě) 

Hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých 

vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a 
hudebně pohybových činností, zvládat 
základní hudební dovednosti vokální i 
instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s 

vyjadřovat se prostřednictvím 
hudebních a hudebně 
pohybových činností, zvládat 
základní hudební dovednosti 

Hudební, hudebně pohybové činnosti 

Aktivity, které dítěti přibližují svět kultury a umění 
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Hřej, sluníčko, hřej vzdělávání  

jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a 
rozlišovat rytmus) 

vokální i instrumentální 
(zazpívat píseň, zacházet s 
jednoduchými hudebními 
nástroji, sledovat a rozlišovat 
rytmus) 

všímat si změn a dění v nejbližším okolí všímat si změn a dění v 
nejbližším okolí 

Přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, 
kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety apod. 

     

6.4.10 Co dovedeme  

Název integrovaného bloku Co dovedeme 

Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět 

Charakteristika integrovaného bloku Poslední téma je ve znamení oslav, výletů a loučení s dětmi, které odejdou do základní školy. Slavíme 
Mezinárodní den dětí. Na výletě si děti ověřují svoji samostatnost a schopnost postarat se o svoje věci, jak 
umí respektovat pokyny a dodržovat pravidla slušného chování. Mohou se setkat s tématy, která jsme 
během roku probírali - např. návštěva exotických zvířat. Zkouší si koupit dárek, pozornost apod. Děti 
tak uplatňují doposud získané zkušenosti v praktických situacích a tedy i v dalším učení. Poznatků z výletu 
pak využijeme i v dalších činnostech v mateřské škole - kreslení, modelování, poslech a zpěv písniček, 
vzpomínání, hry na zvířátka a se zvířátky a další. K tomu nám přispěje i činnost s informačními a 
komunikativními prostředky, s nimiž se děti běžně setkávají (knihy, encyklopedie, počítač, audiovizuální 
technika apod.).Vedeme děti ke srozumitelné řeči. Využíváme vyprávění, vzpomínky, hádanky i přání. V 
závěru měsíce se slavnostně rozloučíme s předškolními dětmi, vzájemně si popřejeme příjemné léto, 
pobavíme se o bezpečném prožití tohoto období. 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku jimiž jsou cíleně 
utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence dětí 

kompetence k učení: 
Dostává-li se dítěti uznání a ocenění, je motivována jeho chuť k učení. 

kompetence k řešení problémů: 
Dítě se učí poznat, že pokud je aktivní a iniciativní, může ovlivnit situaci. Zároveň dítě nachází pozitivní 
ocenění nejen za úspěch, ale i za snahu a to vede k tomu, že se nebojí zkoušet a případně chybovat. 
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Název integrovaného bloku Co dovedeme 

komunikativní kompetence:Dítě poznává, že lidé se dorozumívají i jinými jazyka a že je možno se jim učit. 
Vytváří si základní předpoklady k učení se cizímu jazyku. 

sociální a personální kompetence:Dítě se učí pochopit, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, 
lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou. 

činnostní a občanské kompetence:Dítě je vedeno k tomu, aby pochopilo, že zájem o to, co se kolem děje, 
činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a 
nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky. Snaží se chovat odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné 
okolní prostředí (společenské i přírodní).  

Způsob hodnocení dětí Probíhá prostřednictvím zápisů do portfólií jednotlivých dětí. 

    

Co dovedeme vzdělávání  

Výchovné a vzdělávací strategie  kompetence k učení 

 kompetence k řešení problémů 

 komunikativní kompetence 

 sociální a personální kompetence 

 činnostní a občanské kompetence 

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy IB Vzdělávací nabídka 

zachovávat správné držení těla zachovávat správné držení 
těla 

Zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, 
dechová, relaxační cvičení) 

sledovat očima zleva doprava sledovat očima zleva doprava Prohlížení a „čtení“ knížek, didaktické hry apod. 

poznat napsané své jméno poznat napsané své jméno Poznávání a grafické napodobování symbolů, tvarů, písmen 

přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o 
čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit 

přemýšlet, vést jednoduché 
úvahy a to, o čem přemýšlí a 
uvažuje, také vyjádřit 

Činnosti zaměřené na chápání pojmů a osovojování poznatků (vysvětlování, 
objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovými materiálem, 
s médii apod.) 

těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z 
přírodních i kulturních krás i setkávání se s 
uměním 

těšit se z hezkých a 
příjemných zážitků, z 
přírodních i kulturních krás i 
setkávání se s uměním 

Výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.) 
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Co dovedeme vzdělávání  

zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, 
výtvarně, pomocí hudby, hudebně 
pohybovou či dramatickou improvizací apod.) 

zachytit a vyjádřit své prožitky 
(slovně, výtvarně, pomocí 
hudby, hudebně pohybovou 
či dramatickou improvizací 
apod.) 

Estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, 
pohybové a další) 

uplatňovat své individuální potřeby, přání a 
práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj 
postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či 
názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit 
konflikt dohodou 

uplatňovat své individuální 
potřeby, přání a práva s 
ohledem na druhého 
(obhajovat svůj postoj nebo 
názor, respektovat jiný postoj 
či názor), přijímat a uzavírat 
kompromisy, řešit konflikt 
dohodou 

Společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

Četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a 
poučením 

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

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

Setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním 
mimo MŠ, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro 
předškolní dítě 

Receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech 
pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, 
divadelních scének) 

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

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

Pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání 
ekosystémů (les, louka, rybník apod.) 
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6.5 Dílčí projekty a programy  

Součástí našeho ŠVP je i řada dílčích projektů, programů, které se prolínají do jednotlivých integrovaných bloků a dle potřeb jsou zařazovány do třídních 

plánů.  

Já a kniha - projekt, který je zapojen do komplexnějšího projektu Bystřicko čte dětem.  

Den Země - projekt vztahující se k oslavám Dne Země 22. dubna.  

Půjdu k zápisu - dílčí projekt uskutečňovaný přednostně pro předškoláky. Zde je věnována intenzivnější pozornost zápisu do 1. třídy.  

Průběžně jsou pak zahrnovány programy na prevenci rizikového chování - posílení sociální adaptace dětí, respektování sebe sama a respektování druhých, 

dokázat se bránit projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod. Programy směřují k myšlence Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se oni 

chovali k tobě.  

V průběhu roku realizujeme také aktivity nad rámec ŠVP, tzv. nadstandardní aktivity jako je např.: Tvoření s rodiči, Vánoční besídka, Velikonoční setkání s 

rodiči apod. 
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7 Systém evaluace  

7.1 Oblasti autoevaluace  

Oblasti autoevaluace :  

obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky,  

obsah a průběh vzdělávání - podpůrné výukové materiály,  

obsah a průběh vzdělávání - školní vzdělávací program,  

podmínky ke vzdělávání bezpečnostní a hygienické,  

podmínky ke vzdělávání ekonomické,  

podmínky ke vzdělávání materiální,  

podmínky ke vzdělávání personální,  

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s odbornými institucemi a 

zřizovatelem,  

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s rodiči (ankety pro rodiče),  

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - systém podpory žákům/dětem,  

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - zohlednění individuálních potřeb 

žáků/dětí,  

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - organizační 

řízení školy,  

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - pedagogické 

řízení školy,  

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - profesionalita 

a rozvoj lidských zdrojů,  

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - strategické 

řízení,  

výsledky vzdělávání žáků/dětí - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků/dětí),  

výsledky vzdělávání žáků/dětí - klíčové kompetence,  

výsledky vzdělávání žáků/dětí - motivace (motivace žáků),  

výsledky vzdělávání žáků/dětí - postoje (postoje žáků ke škole),  

výsledky vzdělávání žáků/dětí - úspěšnost absolventů,  

výsledky vzdělávání žáků/dětí - znalosti a dovednosti  

7.2 Prostředky autoevaluace  

Škola používá následující prostředky autoevaluace :  

analýza školní dokumentace,  

hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové komise apod.),  

vzájemné hospitace pedagogů,  
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zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků/dětí,  

zpětná vazba absolventů  

   

Vzhledem k tomu, že mateřská škola je součástí základní školy, využíváme rovněž aktuální zpětné 

vazby a rozhovorů s kolegy nejen v rámci mateřské školy, ale také základní školy. Můžeme tak 

rychleji a pružně řešit akutní situace a případně jim předcházet a volit vhodnější postupy ve 

vzdělávacím procesu a propojit tak i praktičtěji přípravu dětí na povinnou školní docházku.  

   

 

7.3 Časový plán  

Obsah a průběh vzdělávání:  

- plánování výuky, školní vzdělávací program - 1x ročně  

- podpůrné výukové materiály - dle potřeby  

Podmínky ke vzdělávání:  

-  bezpečnostní a hygienické, ekonomické, materiální a personální - 1x ročně, případně aktuálně dle 

potřeby  

Podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod.:  

- spolupráce s odbornými institucemi a zřizovatelem - dle potřeby  

- systém podpory žákům/dětem - dle potřeby  

- zohlednění individuálních potřeb žáků/dětí - dle potřeby  

Vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků:  

- organizační řízení školy - minimálně 1x ročně, jinak dle potřeby  

- pedagogické řízení školy - minimálně 1x ročně, jinak dle potřeby  

- profesionalita a rozvoj lidských zdrojů  

- strategické řízení  

Výsledky vzdělávání žáků/dětí  
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- shrnuto v portfóliích (hodnocení výuky, klíčové kompetence, motivace žáků, postoje žáků ke škole, 

znalosti a dovednosti) - 2x za rok - pololetí a konec školního roku, u individuálních případů dle 

potřeby častěji  

- úspěšnost absolventů - průběžně během roku  

 

7.4 Odpovědnosti a pravidla  

Odpovědnost učitelů:  

Obsah a průběh vzdělávání:  

- plánování výuky, školní vzdělávací program - odpovídají pedagogové v MŠ  

- podpůrné výukové materiály - dle potřeby mapují pedagogové v MŠ  

Podmínky ke vzdělávání:  

-  bezpečnostní a hygienické, ekonomické, materiální a personální - odpovídá ředitel školy, vedoucí 

pracovník  

Podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod.:  

- spolupráce s odbornými institucemi a zřizovatelem - odpovídá ředitel školy, pověření pedagogové 

v MŠ  

- systém podpory žákům/dětem - odpovědnost nesou pedagogové v MŠ, výchovný poradce  

- zohlednění individuálních potřeb žáků/dětí - odpovídají pedagogové v MŠ, výchovný poradce  

Vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků:  

- organizační řízení školy - odpovídá ředitel školy, zřizovatel, vedoucí pracovník  

- pedagogické řízení školy - odpovídá ředitel školy, vedoucí pracovník  

- profesionalita a rozvoj lidských zdrojů - odpovídá ředitel školy, vedoucí pracovník  

- strategické řízení - odpovídá ředitel školy  

Výsledky vzdělávání žáků/dětí  

- shrnuto v portfóliích (hodnocení výuky, klíčové kompetence, motivace žáků, postoje žáků ke škole, 

znalosti a dovednosti) - pedagogové v MŠ  

- úspěšnost absolventů - formou konzultací s pedagogy 1. stupně v průběhu roku, zajišťují 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  ŠVP MŠ  

55 

pedagogové v MŠ  

  

 


