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Identifikační údaje školy 

Předškolní zařízení:  Mateřská škola „KORÁLEK“ Liberec, Aloisina výšina 645/55 

Identifikační číslo:    72742186 

Adresa:               Aloisina výšina 645/55 

                                          460 15 Liberec 15 

Právní forma:          příspěvková organizace 

Zřizovatel:              Statutární město Liberec 

               IČO: 00262978 

                             se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1/1 

                                 460 59 Liberec 

    telefonní kontakt: +420485243111  

Předškolní a školská zařízení, která předškolní zařízení sdružuje: 

1. Mateřská škola „KORÁLEK“ Liberec, Aloisina výšina 645/55 

Kapacita: 90 dětí, kapacita plánovaná: 90 dětí 

Identifikační číslo: 72742186 

2. Školní jídelna MŠ Liberec, Aloisina výšina 645/55 

Kapacita: 90 jídel, kapacita plánovaná: 90 jídel 

Identifikační číslo:  72742186 

Mateřská škola s celodenním provozem, třemi třídami a jednou speciální logopedickou 

třídou. 

Datum zařazení do sítě škol, předškolních a školních zařízení:    15. 02. 1996 

Ředitelka školy:   Jurigová Vladimíra 

     jmenovaná do funkce konkurzním řízením 12. 11. 1991  
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Počet tříd:    3 + 1 speciální třída    

Celkový počet žáků:  87    

Počet žáků na třídu:  25 + 12 ve speciální třídě                                            

Počet žáků na učitelku: 12,5   

Průměrná docházka:  85 %    

Počet pedagogů:  8 

Provozní zaměstnanci: 2, 3 

Školní jídelna:   2 

Vedoucí stravování:  0, 4 
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1 Obecná charakteristika školy 

Mateřská škola Korálek se nachází v Liberci, v lokalitě sídliště Kunratická, Starý Harcov. 

Je to typizovaná budova panelového typu, která byla postavena v roce 1988. Ačkoli je 

okolí školy tvořeno převážně panelovou zástavbou, máme kolem sebe dostatek zeleně.  

V letech 2001 – 2008 procházela škola postupně velkými rekonstrukcemi. Budova školy 

byla zateplena venkovním pláštěm, byla vyměněna okna, rekonstrukcí prošly i všechny 

umývárny a sociální zařízení. 

Postupně byly v budově školy vyměněny rozvody vody, nové osvětlení a podhledy. Další 

úpravy v interiéru školy se realizovaly v letech 2013 – 2016, kdy byly postupně vyměněny 

všechny interiérové dveře, byly pořízeny nové podlahové krytiny. 

Součástí mateřské školy je školní zahrada, která je zajímavá svým členěním a dělí tak 

zahradu na dvě části.  

V říjnu 2012 byl vedením školy v rámci vize rozvoje školy vytvořen projekt „Korálková 

zahrada“, jehož cílem byla revitalizace starých keřovitých porostů, revitalizace svahovité části 

zahrady s nekvalitním travnatým porostem, vytvoření ploch v horní části zahrady na projekt 

„Učíme se v zahradě“. Byly provedeny opravy původních venkovních herních ploch 

a dovybavení zahrady novými, kvalitními herními prvky, které rozvíjí pohybovou aktivitu dětí.  

Realizace projektu trvala dva roky a kromě finančních prostředků od zřizovatele byly 

na pořízení lanového centra ve svahu investovány i výnosy z doplňkové činnosti školy. 

Na projektu Korálková zahrada se podílelo i SRPŠ Mateřídouška, rodiče na školní zahradu 

zakoupili pro děti herní prvky Tomovy parky. 

V Korálku máme celkem 4 třídy, z toho tři třídy jsou věkově smíšené a jejich kapacita je 26 

dětí. Názvy těchto tříd jsou Koťata, Sluníčka a Broučci. V roce 1991 jsme poprvé zahájili 

provoz ve speciální třídě Hvězdičky, kterou jsme vybudovali z nevyužitých provozních prostor 

a zvelebili do krásné mikrotřídy. Tuto třídu navštěvuje 12 dětí. 

Součástí mateřské školy je školní jídelna, která v roce 2016 získala škola certifikát Zdravá 

školní jídelna. 
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Poloha školy je výhodná, neboť je v blízkosti MHD, takže se s dětmi můžeme bezpečně 

dopravit do města, ale zároveň jsme téměř v přírodě, proto můžeme využívat prožitkovou 

pedagogiku, tematické vycházky do blízkého lesa, lesoparku ve Vratislavicích, nebo delší 

výlety na úpatí Jizerských hor do Starého Harcova. 

Úkoly: 

o Za pomoci technického odboru MML realizovat dočištění fasády budovy školy 

o Za pomoci technického odboru MML realizovat opravu další části oplocení areálu 

školy. 

o Za pomoci MML opravit schodiště a  zbývající dva balkonové vstupy do zahrady 
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2 Podmínky vzdělávání 

2.1 Podmínky materiální a hygienické  

 V mateřské jsou heterogenní, věkově smíšené třídy. Každá třída má svůj prostor 

přizpůsobený charakteru třídy a učitelky mají možnost kreativity ve vytváření estetického 

prostředí své třídy. Vybavení tříd je členěno tak, aby zajistilo potřeby všech věkových skupin 

dětí. Je zajištěna bezpečnost a hygienické podmínky. Hračky a pomůcky jsou uloženy 

v poličkách a ve skříňkách tak, aby byly dětem přístupné a aby s nimi mohly bezpečně 

manipulovat. Vybavení hračkami a pomůckami odpovídá počtu dětí i jejich věku a je 

průběžně doplňováno, obnovováno a využíváno. Prostory jsou bezpečné, herní a sortovní 

prvky prochází pravidelnou revizí. Tvořivost dětí je hlavním estetickým prvkem výzdoby 

šaten a společných prostorů budovy. Škola je zaměřena na výchovu dětí ke zdravému 

životnímu stylu, proto je součástí vybavení každé třídy dětská kuchyňská linka se dřezem. 

Děti si samostatně chystají svačinky a učí se samostatnosti. Třída slouží zároveň jako jídelna. 

Ve dvou třídách je umístěna interaktivní tabule, v jedné třídě interaktivní stolek. 

Herna dětí je členěna na hrací koutky, hudební koutek a prostor pro frontální výuku před 

magnetickou tabulí, ale slouží zároveň jako místnost určená k odpočinku dětí. V současné 

době k odpočinku dětí využíváme lehátka, která se denně rozkládají a skládají a na kterých 

odpočívají zejména mladší děti. Lehátka jsou omyvatelná a označená značkou pro každé dítě. 

Starší děti odpočívají na matracích, neboť se po krátkém odpočinku odebírají do třídy, kde se 

jim věnuje učitelka při individuální, či skupinové práci v programu „Předškoláček“. Osvětlení 

prostor je zajištěno zářivkami a odpovídá hygienickým směrnicím. Odpoledne na škole 

probíhají v rámci DČ  zájmové kroužky. 

Součástí každé běžné třídy je třída, herna, šatna dětí a učitelek, umývárna a sociální 

zařízení dětí, sociální zázemí učitelek a kuchyňka. 

Společné prostory tvoří spojovací chodby, schodiště, školní jídelna, denní místnost 

provozních zaměstnanců se šatnou, archiv, sklady potravin, sklad brambor a zeleniny, sklad 

prádla a čisticích prostředků, kabinety, keramická dílna a školní zahrada. 
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Zahrada na budovu školy navazuje bezprostředně a děti ze tříd Koťat a Sluníček na ní mohou 

využívat balkonové vstupy. Vybavení zahrady umožňuje dětem jednak rozmanité pohybové 

aktivity, ale děti zahradu využívají i v prožitkovém učení, zejména v péči o bylinkovou 

zahrádku a ovocné keře. 

 Mateřská škola Korálek pracuje s metodikou Zdravá abeceda, jejíž součástí jsou oblast 

Zdravá výživa, zdravý pohyb, zdravé prostředí a Vnitřní pohoda. Při upevňování zdravých 

návyků se školou úzce spolupracují rodiče. 

V mateřské škole Korálek máme zřízenou třídu pro děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Tato třída je vybudovaná z původních prostor sborovny, prádelny a spojovací 

místnosti, proto se nachází v hospodářském pavilonu, ve spojovací chodbě. Třída se dá 

nazvat jako mikrotřída. Její součástí je herna, třída a pracovna učitelek s logopedickým 

zrcadlem. Třída i herna jsou moderně a esteticky zařízené, hračky i pomůcky jsou umístěné 

v poličkách a skříňkách tak, aby byly dětem dostupné. Nábytek v herně tvoří barevná 

komoda se šuplíky. Prostory třídy jsou osvětlené zářivkami a jsou vkusně vymalované 

a vyzdobené tvorbou dětí a vybavené kvalitními hračkami a pomůckami, včetně 

interaktivních hraček a tabletem se speciálním výukovým programem. Třída slouží zároveň 

jako jídelna. Děti z této třídy mají svoji dětskou kuchyňskou linku na chodbě, kde jsou 

umístěny zároveň servírovací stolky, na kterých je umístěn pitný režim. Ve třídě mají děti 

jedno umyvadlo. V blízkosti třídy se nachází odpočinkové místo – ložnice a sociální zařízení. 

S dětmi Sluníček mají společnou šatnu. Děti z této třídy mohou využívat balkonového vstupu, 

který vede přímo do horní části školní zahrady.  

2.2 Psychosociální podmínky v mateřské škole   

Děti i dospělí se cítí v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. 

 Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci. 

 Učitelé respektují potřeby dětí (obecně lidské, vývojové a individuální), reagují na ně 

a napomáhají v jejich uspokojování (jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, navozují 

situace pohody, klidu, relaxace apod.). Děti nejsou neúměrně zatěžovány či 

neurotizovány spěchem a chvatem ani nadměrnou náročností prováděných činností. 
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 Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani 

znevýhodňováno. Jakékoliv projevy nerovností, podceňování a zesměšňování dětí jsou 

nepřípustné. 

 Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení 

vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům 

soužití. 

 Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Třída je pro děti kamarádským 

společenstvím, v němž jsou zpravidla rády. 

 Pedagogický styl, resp. způsob, jakým jsou děti vedeny, je podporující, sympatizující, 

projevuje se přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací učitele 

s dětmi. Je vyloučeno manipulování s dítětem, zbytečné organizování dětí z obavy 

o časové prostoje, podporování nezdravé soutěživosti dětí. Jakákoliv komunikace 

s dítětem, kterou dítě pociťuje jako násilí, je nepřípustná. 

 Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí 

a samostatným rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě 

předškolního dítěte a potřebám jeho života (je dítěti tematicky blízká, jemu 

pochopitelná, přiměřeně náročná, dítěti užitečná  

a prakticky využitelná). 

 Učitel se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných 

pokusech, je uznalý, dostatečně oceňuje a vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony 

dítěte a přiměřeně na ně reaguje pozitivním oceněním, vyvaruje se paušálních pochval 

stejně jako odsudků. 

 Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, 

ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Dospělí se chovají 

důvěryhodně a spolehlivě (autenticky). 

 Učitel se programově věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je 

ovlivňuje prosociálním směrem (prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů 

u dětí). 

 Děti i dospělí se cítí v prostředí školy spokojeně, dobře a bezpečně. 
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 Nově příchozí děti mají možnost se adaptovat v prostředí školy. 

 Učitelky plně respektují potřeby dětí a navozují situace pohody, klidu, vytvářejí 

s dětmi společná pravidla. 

 Třída je pro děti kamarádským společenstvím. 

 Pedagogové působí na děti klidně a vytvářejí organizaci dne tak, aby plně respektovala 

individuální potřeby dětí. 

 Pedagogové pracují s dětmi v souladu s RVP PV a využívají forem prožitkového učení, 

podporují děti v samostatných pokusech, využívají pochvaly a povzbuzení. 

 Ve vztazích mezi dospělými a dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance 

a ohleduplnost, vzájemná pomoc a podpora. 

 Všichni zaměstnanci školy tvoří zázemí pohody a klidu a děti se v ní cítí bezpečně 

a mohou se zdravě rozvíjet. Velký důraz je kladen i na spolupráci s rodiči dětí, kdy 

rodiče komunikují s pedagogy a diskutují o individualitách svého dítěte.  

Úkoly: 

o Psychosociální podmínky zabezpečují všichni zaměstnanci školy, kteří se snaží vytvořit 

pro děti co nejoptimálnější prostředí, pohodové, klidné, motivující a podporující 

tvořivost, Obzvláště u dětí, které nastupují jako nové do kolektivu, se snažíme o co 

nejšetrnější adaptaci a spolupracujeme úzce s rodiči. Postupnou adaptací se děti velmi 

rychle začleňují do kolektivu. 

o Vzhledem k věkově smíšeným třídám mají učitelky vypracované velmi podrobné 

individuální plány a s dětmi pracují individuálně podle plánovaných úkolů. 

2.3 Věcné podmínky 

Mateřská škola má dostatečně velké prostory (podlahová plocha i objem vzduchu atd. dle 

příslušného předpisu) a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším 

skupinovým i individuálním činnostem dětí. 
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 Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety) 

i vybavení pro odpočinek dětí (lůžka) jsou přizpůsobeny antropometrickým 

požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné a jsou 

estetického vzhledu. 

 Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí 

i jejich věku; je průběžně obnovováno a doplňováno a pedagogy plně využíváno. 

 Hračky, pomůcky, náčiní a další doplňky nebo alespoň jejich podstatná část je 

umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se 

vyznaly v jejich uložení; jsou stanovena pravidla pro jejich využívání pedagogy i dětmi. 

 Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly přístupné dětem i jejich rodičům. 

 Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada či hřiště1. Tyto prostory 

jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity. 

 Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické 

normy dle platných předpisů (týkajících se např. čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, 

osvětlení, hlučnosti, světla a stínu, alergizujících či jedovatých látek a rostlin). 

 Škola má dostatečné prostory a prostorové uspořádání vyhovuje skupinovým 

i individuálním činnostem dětí. 

 Škola je vybavena novým dětským nábytkem, tělocvičným nářadím i náčiním, které je 

pravidelně kontrolováno v rámci revizí, takže je bezpečné a nezávadné. 

 Celek interiéru školy je estetický a pro děti velmi motivující a příjemný, děti se samy 

podílejí svými výtvory k doplnění estetického vzhledu svých tříd a příslušenství (šatny, 

vestibul). 

 Exteriér i interiér školy je po celkové rekonstrukci, nové koberce, nové dveře. 

 Vybavení didaktickými pomůckami a hračkami je velmi dobré, děti jsou vedeny svými 

učitelkami k samostatnému používání hraček a mají stanovená pravidla pro jejich 

využívání. Škola je vybavena interaktivními pomůckami (tabule, stolek, tablet). 

                                                      

1 Pokud tomu tak není, jsou zajišťovány podobné prostory v dostupné vzdálenosti 
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 Na budovu školy navazuje školní zahrada, která je terasovitá, a vybavená tak, aby 

dětem poskytovala bezpečné místo pro pobyty venku, včetně pohybových aktivit. 

 Venkovní i vnitřní prostory odpovídají bezpečnostním i hygienickým normám. 

Úkoly: 

Věcné podmínky v MŠ zajišťuje:  

o Ředitelka školy, vždy s novým rozpočtem a vždy s novým školním rokem naplánuje 

nákupy pomůcek, nábytku, dovybavení tříd didaktickými pomůckami. Naplánuje plán 

oprav a dle plánu BOZP veškeré potřebné revize. 

o Učitelky, které dbají na to, aby se s vybavením tříd zacházelo citlivě, vedou děti 

k tomu, aby si hraček a pomůcek vážily a slušně s nimi zacházely. 

o Provozní pracovnice – pracují se svěřenými pracovními pomůckami spolehlivě, starají 

se o jejich údržbu a závady okamžitě hlásí vedení školy. 

2.4 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Škola má zpracovanou směrnici o bezpečnostním zajištění budovy školy. Škola má funkční 

kamerový systém, vstup do areálu školy i do budovy je přes elektrického vrátného. Děti jsou 

po příchodu do mateřské školy a předání učitelce, pod neustálým dohledem dospělých, jak 

uvnitř budovy školy, tak i venku. Součástí třídní dokumentace jsou Pověření o předávání 

dítěte, evidenční listy dětí, kde jsou uvedeny kontakty na rodiče a záznam o zdravotním 

stavu dítěte. Děti jsou vedeny k dodržování bezpečnostních pravidel v MŠ i mimo ni, učitelky 

předcházejí rizikům a evidují v třídních knihách upozornění dětí na rizika, kterým 

předcházíme při prožitkové pedagogice, BOV, při pracovních a výtvarných činnostech a při 

pobytu s dětmi venku. Pokud učitelky zvolí tematickou vycházku či návštěvu ZOO, Muzea, 

Botanické zahrady apod., vypracují si plán cesty a možná rizika, na které děti upozorní. Děti 

vedeme a vychováváme ke zdravému životnímu stylu. Děti mají dostatek pohybových aktivit 

uvnitř i mimo budovu školy. Velmi využíváme školní zahradu, která je přizpůsobena 

různorodým pohybovým aktivitám dětí, ale i využívána pro prožitkové učení a BOV 

(badatelsky orientované vyučování).  
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MŠ posiluje a ochraňuje organismus dítěte také optimálním denním režimem, zdravou 

výživou a zdravým prostředím. 

Příklady:  

- sebeobsluha dětí (samostatná příprava dopoledních svačinek, sebeobsluha při 

přípravě na oběd, samostatnost při stolování a oblékání se) 

- otužování vzduchem i vodou (vhodné oblečení a obuv na pobyt venku, na cvičení 

a pohybové činnosti) 

- regulace teploty v místnostech a větrání 

- pobyt venku téměř za každého počasí (kromě mrazů a velmi silného deště či větru) 

- ochrana před UV paprsky 

- vhodné a bezpečné prostředí interiéru i exteriéru (pravidelné revize tělocvičného 

nářadí a herních prvků na školní zahradě) 

- netradiční rozcvičky (jóga, harmonizační cvičení, cvičení s náčiním) 

- rozvoj jemné i hrubé motoriky 

- věnování pozornosti momentálnímu zdravotnímu stavu dítěte, po nástupu dítěte 

po nemoci vyžadujeme lékařské potvrzení o způsobilosti být v dětském kolektivu. 

- předcházení rizikům a dodržovat bezpečnost při přepravě dětí v dopravních 

prostředcích 

- střídání řízených a volných činností, rušné a klidové činnosti, dostatek relaxace 

2.5 Denní režim školy 

6,30 – 8,40 hravé činnosti, individuální práce, skupinová práce 

8,40 – 9,00       příprava dopolední svačinky a stolování, hygiena 

09,00 – 9,10      komunitní kruh (rozhovory, pozdravení, jazyková chvilka) 

09,10 – 9,30       dopolední cvičení 

09,30 – 10,00     řízené činnosti (skupinové, frontální…) 
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10,00 – 11,45  příprava na pobyt venku, pobyt venku 

11,45 – 12,30 hygiena, příprava na oběd, oběd 

12,30 – 14,00 polední klid  

13,30 – 14,00 pro starší děti  Předškoláček  (IP, skupinová práce) 

14,00 – 14,15 postupné vstávání z odpočinku, oblékání 

14,15 – 14,40 dopolední svačinka, hygiena 

14,40 – 16,30 odpolední činnosti dětí, řízené činnosti, skupinové práce 

2.6 Životospráva 

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava (dle předpisu). Je zachována 

vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti 

mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou 

dodržovány vhodné intervaly. Je nepřípustné násilně nutit děti do jídla.  

Učitelé se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem 

přirozený vzor. 

 Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby 

umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci 

(aby např. rodiče mohli své děti přivádět podle svých možností, aby bylo možné 

reagovat na neplánované události v životě mateřské školy). 

 Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, program činností je přizpůsobován 

okamžité kvalitě ovzduší. 

 Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru mateřské školy. 

 V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku 

jednotlivých dětí (např. dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program 

namísto odpočinku na lůžku). Donucovat děti ke spánku na lůžku je nepřípustné. 

 Dětem je zajištěn pravidelný rytmus a řád, který je flexibilní. 

 Dětem je zajišťována pestrá a kvalitní strava. 



19 

 

 Odstupy mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány podle provozního řádu, schváleného 

KHS. 

 Děti jsou dostatečně dlouho venku, ale respektují se rozptylové podmínky.  

 V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity a dětem s menší 

potřebou spánku je nabízen klidový program.  

Úkoly: 

o Péči o životosprávu zajišťují pracovnice ve školní kuchyni, hospodářka se pečlivě stará 

o sestavování efektivních a vyvážených jídelníčků, zařazuje zdravé a plnohodnotné 

potraviny, pravidelně kontroluje lhůtu použitelnosti potravin ve skladě. Společně 

s kuchařkou připravují kvalitní a pestrou stravu, dbají na estetiku podávaného jídla, 

barevnost, pestrost a chuť. 

o V rámci programu podpory zdraví dbají o správnou životosprávu dětí i učitelky 

a provozní pracovnice – asistují dětem při samostatném připravování svačinek 

a u oběda, kdy se děti také samy obsluhují. 

o Učitelky plně respektují potřebu dětí pobývat venku, a proto se snaží odcházet s dětmi 

ven co nejdříve - respektují přitom rozptylové podmínky venku a počasí.  Na jaře 

a v létě využívají pobyt venku i k prožitkovému učení a směřují svojí výchovnou 

činnost právě ven, do přírody. Okolí školy je velmi příznivé – lesy, louky. 

o Klidový režim – zařazujeme aktivity pro starší děti (Předškoláček, tvořivé dílničky) 
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3 Řízení mateřské školy 

 Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny. 

 Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř mateřské školy, tak navenek. 

 Při vedení zaměstnanců ředitel vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje 

spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí 

a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu 

na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. 

 Ředitel školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje  

a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. 

 Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče. 

 Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční, opírá se o předchozí 

analýzu a využívá zpětnou vazbu. 

 Ředitel vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními členy týmu. 

Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou 

smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. 

 Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy 

a samosprávy, s nejbližší základní školou, popřípadě i jinými organizacemi v místě 

mateřské školy a s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních 

výchovných a vzdělávacích problémů dětí. 

 Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců školy jsou jasně vymezeny 

v organizačním řádu školy. 

 Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř školy, tak navenek. 

 Škola má zřízené své webové stránky. 

 Při vedení zaměstnanců ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, 

zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí 

a respektuje jejich názor. 

 Ředitelka podporuje týmovou spolupráci. 



21 

 

 Ředitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje. 

 Plánování MŠ je funkční, opírá se o analýzu a využívá zpětné vazby. 

 ŠVP vypracovává ředitelka ve spolupráci s pedagogy. 

 Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny zaměstnance školy, z výsledků 

ředitelka vyvozuje závěry pro další práci. 

 Škola spolupracuje se zřizovatelem a ostatními subjekty (základními školami, základní 

uměleckou školou, pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC, Střední odbornou 

školou pedagogickou). 

3.1 Organizační a řídící formy 

3.1.1 Dokumentace v MŠ 

Předepsaná pedagogická dokumentace je vedena dle centrálních pokynů vedení školy. 

Dle těchto pokynů vedou pedagogické pracovnice třídní knihy, evidenční listy dětí a další 

třídní dokumentaci. Průběžnou kontrolu dokumentace provádí ředitelka školy. Základní 

dokumentace školy a Školní matrika jsou uloženy v kanceláři ředitelky školy. 

 Základní dokumentace příspěvkové organizace 

 Řády školy (školní, vnitřní, řád školní jídelny) 

 Třídní knihy 

 Evidenční listy dětí 

 Záznamy o dětech 

 Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy 

 Dohoda o ukončení docházky dítěte do MŠ 

 Záznamy z kontrol 

 Školní vzdělávací program 

 Třídní vzdělávací programy 
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 Personální a hospodářská evidence 

3.1.1.1 Legislativní rámec MŠ 

Činnost a provoz naší mateřské školy je legislativně upraven následujícími dokumenty: 

ZÁKONY (vždy ve znění pozdějších předpisů) 

 Zákon č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon) 

 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 

 Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY (vždy ve znění pozdějších předpisů) 

o NV č. 75/2005 Sb., o rozsahu pedagogické činnosti pedagogických pracovníků 

o NV č. 564/2005 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve školství 

o NV č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci 

o NV č. 201/2010 Sb., o evidenci, hlášení pracovních úrazů zaměstnanců 

o NV č. 222/2010 Sb., katalog prací 

VYHLÁŠKY (vždy ve znění pozdějších předpisů) 
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 č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

 č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 

 č. 73/2005 Sb., vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 

 č. 107/2005 Sb., o školním stravování 

 č. 317/2005 Sb., další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích 

 č. 263/2007 Sb., pracovní řád ve školství.  

 103/2014 , kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských 

služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 

116/2011 Sb., a vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve 

znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. 

 Vyhláška č. 27/2016 Sb.  O vzdělávání  žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  a 

žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2018. 

 

PEDAGOGICKÉ DOKUMENTY (vždy ve znění pozdějších předpisů) 

o Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

o metodická doporučení MŠMT 

3.1.2 Ředitelka školy 

- Řídí ostatní pracovníky školy a koordinuje jejich práci. Koordinace se uskutečňuje 

zejména prostřednictvím porad vedení školy a pedagogických a provozních porad.  

- Jedná ve všech záležitostech jménem školy. 

- Sestavuje všem pracovníkům školy jejich pracovní náplň, s pracovní náplní jsou 

pracovnice seznámeny před vstupem do pracovního poměru. 

https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=2005s072
https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=2011s116
https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=2005s073
https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=2011s147
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- Odpovídá za kvalitu práce zaměstnanců. 

- Rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích svěřených škole, a zajišťuje účinné 

využívání prostředků k diferencovanému odměňování pracovnic, podle výsledků jejich 

práce. 

- Schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy ze školy. 

- Ředitelka školy je při výkonu své funkce oprávněna písemně pověřit zástupkyni školy, 

aby za ni v době její nepřítomnosti činila vymezené právní úkony 

- Ředitelka školy schvaluje organizační strukturu školy a školní program, plánuje, 

organizuje a kontroluje úkoly a opatření, která směřují k zabezpečení činnosti školy. 

- Ředitelka školy odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně-vzdělávací 

práce. 

- Vytváří podmínky pro výkon školní inspekce. 

- Seznamuje zaměstnance s právními předpisy, s předpisy Bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a Požární ochranou. (dále jen BOZP a PO) 

- Zabezpečuje uvádění začínajících pedagogických pracovníků do praxe. 

- Zajišťuje péči o děti se specifickými vývojovými poruchami. 

- Vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

- Rozděluje úkoly vedení mezi sebe a svojí zástupkyni podle popisů práce. 

- Usměrňuje koncepci výuky a výchovy na škole, přijímá a propouští zaměstnance školy 

- Sestavuje prázdninový provoz školy a zpracovává přehledy požadavků pracovnic 

na dovolené. 

3.1.3 Zástupkyně ředitelky  

Ředitelka školy nemá statutární zástupkyni. 
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3.1.4 Hospodářka 

- Je přímo podřízena ředitelce školy, protože jídelna je součástí školy. 

- Řídí školní jídelnu, odpovídá za její provoz a plynulý chod. 

- Je plně zodpovědná za dodržování hygienických předpisů a předpisů BOZP ve školní 

jídelně. 

- Odpovídá za dodržování finančního limitu norem ve stravování a dodržování 

spotřebních norem. 

- Odpovídá za inventář školní jídelny, vede sklad materiálu pro úklid a eviduje nákupy 

a výdeje. 

- Vede knihu inspekčních záznamů. 

- Vede a zpracovává inventarizaci majetku školy. 

3.1.5 Personální podmínky 

 Všichni zaměstnanci, kteří pracují v mateřské škole jako pedagogičtí pracovníci, mají 

předepsanou odbornou kvalifikaci.  

 Pedagogický sbor, resp. pracovní tým funguje na základě jasně vymezených a společně 

vytvořených pravidel. 

 Pedagogičtí pracovníci se sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují 

aktivně. 

 Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další růst 

profesních kompetencí všech pedagogů (včetně své osoby), vytváří podmínky 

pro jejich další systematické vzdělávání.. 

 Služby učitelů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech 

činnostech zajištěna optimální pedagogická péče o děti. 

 Je podle možností a podmínek školy zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti 

učitelů ve, optimálně alespoň v rozsahu dvou a půl hodiny. Rozsah přímé a nepřímé 
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pedagogické práce a pracovní doba jsou dány směrnicí o Rozvržení pracovní doby, se 

kterou jsou pedagogové seznámeni na pedagogické radě. 

 Zaměstnanci jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem (v souladu 

se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy 

a vzdělávání předškolních dětí). 

Na škole je zřízena třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, která je personálně 

zajišťována dvěma pedagogy. Obě učitelky splňují kvalifikační předpoklady pro práci s dětmi 

se SVP.  

Všichni pracovníci školy si evidují odchody a příchody v docházkové knize ve vstupní 

chodbě. 

3.1.6 Pedagogové 

 vedou si výkaz PVP a NVP práce 

 třídní kniha, která je samostatný dokument (zapisují všechny činnosti, prováděné 

s dětmi po celý den, zapisují vykonávanou IP, rizika, aktivity mimo školu, pedagogickou 

praxi, zájmové aktivity. Cíle ze všech 5 oblastí, které budou v týdnu plnit a evaluaci 

vždy na konci týdne) 

 docházkový list dětí (pokud dítě nenavštěvuje MŠ bez omluvy déle než 2 týdny, hlásí 

ŘMŠ) 

 Individuální plány dětí (s uloženými pracovními listy, zprávami ze ŠPZ a lékařské 

zprávy, potvrzení lékaře o bezinfekčnosti dítěte) 

IVP zpracovává škola pro žáka od druhého stupně podpůrných opatření a to na základě 

doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) nebo žádosti zákonného zástupce. IVP 

vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP). Obsahuje mj. údaje o skladbě druhů a 

stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. Naplňování IVP 

vyhodnocuje školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou nejméně jednou ročně. 

Zákonný zástupce žáka uděluje s poskytováním podpůrného opatření školou (spočívajícího 

ve vzdělávání podle IVP) písemný informovaný souhlas. Neposkytnutí písemného 
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informovaného souhlasu je možné považovat za postup, který není v souladu s nejlepším 

zájmem dítěte, a v krajních případech je možné ho řešit ve spolupráci s orgánem sociálně-

právní ochrany. 

Podle § 6 vyhlášky č. 27/2016 Sb. je rozhodování o podobě IVP v kompetenci ředitele 

školy, který provádění IVP zajišťuje. Míra konkrétnosti IVP je dána tím, jaké další 

podpůrné opatření je doporučeno školským poradenským zařízením (ŠPZ), dále tím, jaký 

systém je ve škole nastaven pro realizaci individualizace výuky. Míra konkrétnosti 

rozpracování úpravy obsahu vzdělávání, způsob rozpracování IVP v oblasti úprav obsahu 

vzdělávání a úprav očekávaných výstupů není vyhláškou č. 27/2016 Sb. exaktně stanoven.  

 

 PLPP jako 1. stupeň podpůrného opatření, nepostačuje-li zohlednění v individuálních 

vzdělávacích potřeb dítěte, vypracovává třídní učitelka a seznamuje s ním rodiče 

dítěte a ostatní učitele. PLPP představuje minimální úpravu metod, organizace a 

hodnocení vzdělávání. Použije se pro dítě, u kterého se projevuje potřeba úprav ve 

vzdělávání nebo školských službách a zapojení v kolektivu. 

3.1.6.1 Spolupráce učitelek 

Spolupráce mezi učitelkami musí být úzká a jednotná, učitelky si mezi s sebou vyměňují 

zkušenosti a poznatky, které získaly studiem v programech DVPP a OP VVV. Výměna 

zkušeností probíhá na pedagogických poradách. Starší učitelky mají vypracovaný adaptační 

program pro mladé, zejména začínající učitelky, které na škole zastupují za kolegyně, které 

jsou na MD. Naše škola je praktická škola pro studenty SOŠP, proto jsme ochotné začínající 

učitelky uvádět do praxe. 

Několikrát za rok probíhá pedagogická rada, na které se členové rady usnášejí 

a odsouhlasují nové dokumenty, či záležitosti, které se týkají pedagogické práce v MŠ. 

Úkoly: 

o Nadále zajišťovat podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovnic. 

o Usilovat o to, aby profesní jednání učitelek byla na vysoké úrovni, a aby učitelky 

jednaly s pedagogickým taktem. 
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o Zajistit, aby působení všech zaměstnanců školy vůči dětem bylo laskavé a vlídné. 

3.1.7 Personální obsazení školy 

Kapacita školy je ve školním roce 2016/2017 celkem 84 dětí. V běžných třídách je celkový 

počet dětí 24 a ve třídě pro děti se SVP je počet dětí 12. 

Třídy na škole jsou heterogenní. 

Pedagogické pracovnice (úplná pedagogická způsobilost) 

Vladimíra Jurigová    ředitelka školy, (pedagog ve speciální třídě) 

Eva Havlíková    učitelka, logoped ve speciální třídě 

Hana Fišerová    učitelka 

Věra Holcová    učitelka 

Marie Zemanová        učitelka 

Tereza Mervová    učitelka (po dobu MD Zuzany Malé) 

Martina Zimmel     učitelka (po dobu RD  Bc. Michaely Sawické) 

Marie Veselá   učitelka ( po dobu MD a RD Moniky Smetanové) 

 koordinátor ŠVP 

Nepedagogické pracovnice 

Dana Jedounková    provozní pracovnice na úklid 

Ivana Vodičková    provozní pracovnice na úklid 

Vedoucí školní jídelny 

Hana Zahradníková    

Školní jídelna 

Hana Zahradníková   kuchařka 

Eva Škvrnová    hlavní kuchařka 
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3.1.8 Spoluúčast rodičů 

Při škole působí Spolek rodičů a přátel školy „Mateřídouška“. Vedení školy a výbor 

Spolku rodičů spolupracují. 

Mateřská škola a rodiče úzce spolupracují, jejich společným cílem je zajistit dětem 

optimální podporu pro vzdělávání dětí a jejich vývojových potřeb.  

 Ve vztazích mezi zaměstnanci školy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, 

vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje 

na základě partnerství. 

 Učitelé sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět 

a vyhovět. 

 Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých 

programů, podle svého zájmu zde vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně 

a dostatečně informováni třídními učitelkami o průběhu vzdělávání i výchovy dětí 

o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet 

při plánování programu mateřské školy. 

 Učitelé pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních 

pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho 

výchově a vzdělávání. Rodiče mají možnost nahlížet do vedené dokumentace 

o individuální práci s dítětem. Rodiče mají informace o pokrocích dítěte a výsledcích 

jejich práce v šatnách dětí, kde jsou informační nástěnky a prostor pro prezentaci 

výrobků dětí z oblasti výtvarné a pracovní výchovy. Všechny aktuální informace o dění 

v mateřské škole mají rodiče i na školním webu www.mskoralek.cz 

 Zaměstnanci školy chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených 

vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují 

s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné 

horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. 

 Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě; nabízí 

rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy 

http://www.mskoralek.cz/
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a vzdělávání předškolních dětí. V rámci OP VVV škola poskytuje rodičům možnost 

setkávání se s odborníky v oblasti předškolní výchovy. 

 Konkrétní spolupráce s rodiči. 

- Individuální rozhovory s rodiči na půdě třídy 

- Výstavky prací dětí v šatnách a v celé budově školy, včetně dokumentace z veřejných 

prezentací dětské tvorby 

- Informativní schůzky (v září se začátkem nového školního roku, dále po domluvě, 

individuálně ve svých třídách) 

- Třídní besídky a tvořivé dílničky s dětmi, rodiči a zaměstnanci školy 

- Letní zahradní slavnost 

- Liberecká Mateřinka 

- Festival talentů 

- Mateřinkiáda 
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4 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

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

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba jejich naplňování 

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

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

vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci 

s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.  

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

na zřeteli, že se jednotlivé děti ve svých požadavcích a potřebách liší. 

Při vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami od druhého stupně podpory 

jsou PO stanovena ŠPZ po projednání se školou a zákonným zástupcem. Vyhláška č. 27/2016 

Sb. 

4.1 Cíl vzdělávání ve speciální třídě  

Snaha předejít poruchám v dorozumívání, tedy odstranit potíže hned v zárodku 

(profylace). Najít příčiny, potíže v dorozumívání a pomocí vhodně vybraných her či různých 

postupů je pokud možno odstranit (reedukace). 

Realizace 

Diagnostika dítěte v předškolním věku je zaměřena na sledování a rozvoj oblastí motoriky, 

grafomotoriky, zrakového vnímání a paměti, sluchového vnímání, vnímání prostoru a času, 

základní matematické představy, sociální dovednosti a rozvoj myšlení a řeči. Na škole máme 

zřízenou jednu speciální třídu, kterou navštěvuje 12 dětí. Zpětná vazba u rodičů a v základní 

škole je výborná, nicméně na škole jsou další děti, které nejsou zařazeny do speciální třídy, 

ale je nutné se jim věnovat preventivně. Nedílnou součástí úspěchu je zapojení rodičů 

do preventivní logopedické péče formou spolupráce na fixaci správně vyvozených hlásek. 
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4.2 Podmínky vzdělávání dětí s PO 

RVP PV vychází ve své základní koncepce z respektování individuálních potřeb a možností 

dítěte. Z toho důvodu je RVP PV základním východiskem i pro přípravu vzdělávacích 

programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ať už jsou tyto děti vzdělávány 

v běžné mateřské škole či v mateřské škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona. 

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých 

vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě 

s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. 

Tyto děti mají právo na bezplatné poskytnutí PO z výčtu uvedeného v § 16 školského 

zákona. 

PO realizuje škola. Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční 

náročnosti člení do 5 stupňů. 

PO 1. stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení ŠPZ na základě plánu 

pedagogické podpory. /PLPP/. Podpůrné opatření 2. až 5. stupně lze uplatnit pouze 

s doporučením ŠPZ. Začlenění PO do jednotlivých stupňů stanoví příloha č. 1 vyhlášky 

č. 27/2016 sb. 

PO 1. stupně stanovuje MŠ. Od 2. – 5. stupně podpory jsou PO stanovována ŠPZ. 

Po projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte. Pravidla pro použití PO školou 

a školským zařízením stanovuje vyhláška č. 27/2016 sb.  

4.3 Individualizace přístupu k dítěti 

Vycházíme z poznatků, které jsme nashromáždili, vycházíme z potřeb dítěte a  jeho 

individuality. Pro vývoj dítěte je nezbytné včasné naplnění jeho individuálních potřeb, aby 

nedošlo ke ztrátám, které se později nedají napravit. 
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Výchova v naší třídě je otevřená, blíží se rodinné výchově a s rodinou jako rovnocenným 

partnerem spolupracujeme. Bereme v úvahu přístup, který zvažuje hlediska rozvoje 

osobnosti dítěte jak z individuální, tak ze sociální pozice. /konvergentní přístup/ Uplatňujeme 

partnerský a konvergentní přístup sledující harmonický rozvoj individuality dítěte. Naším 

cílem je vstřícnost, přátelství, vzájemný respekt, milé prostředí, kde se cítíme dobře, 

bezpečně.   

Snažíme se vytvořit společně místo s vlídným, ale pevným řádem s pravidly, kde můžou 

děti poznávat, zkoumat zákony lidského světa a přírody, kde se mohou svobodně projevit 

i chybovat a zároveň nést odpovědnost za své jednání a nacházet hranice ostatních. 

4.4 Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

Naše mateřská škola zahrnuje vedle třech tříd běžného typu také jednu třídu pro 12 dětí 

se speciálními vzdělávacími potřebami z oblasti logopedických vad, zrakových vad, středně 

těžkých tělesných vad, poruchou pozornosti a vad kombinovaného typu. 

Počet dětí je 12 dětí na třídě. Vzdělávání dětí je zajištěno dvěma pedagogy. Svým 

vybavením, didaktickými materiály nabízíme herní aktivity, ale především činnosti zaměřené 

na všestranný rozvoj dítěte. Dítě se speciálními potřebami žádá naše porozumění a naši 

pomoc. Současně však jsme oporou a výchovně vedeme mnohému naučit a hlavně 

naplňovat jejich svět pohodou a radostnou náladou. Připravujeme smysluplné činnosti bez 

nezdravého soutěžení, srovnávání, ponižování, 

 Chceme přispět k tomu, aby z dětí rostly zdraví, slušní a zodpovědní lidé, kteří mají úctu 

k přírodě, lidem a lidské práci. 

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro všechny děti společné. 

Organizace vzdělávání ve speciální třídě přizpůsobujeme individuálním a specifickým 

potřebám dětí. Potřeby jsou ovlivněny druhem a stupněm postižení a jsou pro každé dítě 

specifické. Při vyšším stupni PO spolupracujeme se ŠPZ a řídíme se pravidly pro použití PO 

27/2016 Sb.  

Vypracováváme IVP na základě doporučení ŠPZ, kde jsou respektovány speciální 

vzdělávací potřeby dítěte. 
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4.4.1 Struktura TVP   

Je stejná jako v  běžné třídě. Při vzdělávání uplatňujeme speciální pedagogické metody: 

rehabilitace, reedukace, kompenzace s využitím PO a je rozšířen o konkretizované výstupy 

vybrané pro vzdělávání ve speciální třídě. 

Pracujeme s dětmi v oblasti prevence specifických poruch učení. Rozvíjíme zrakové 

vnímání, pracujeme v oblasti sluchového vnímání a fonematického uvědomování, v oblasti 

časoprostorové orientace, v oblasti řeči, v oblasti jemné i hrubé motoriky, v oblasti 

pozornosti, paměti, v oblasti matematických představ, oslabení v propriorecepci, 

Nacvičujeme sociální a komunikační dovednosti, věnujeme se řešení problémového 

chování, ADD, ADHD. Pestrou nabídkou se snažíme rozvíjet dětskou osobnost. 

Děti se účastní všech společných akcí školy spolu s ostatními dětmi, vždy, ale 

s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem a možnostem (flétna, keramika, hudební 

kroužek, společná vystoupení na festivalu Mateřinka, knižní veletrh, Kytička písniček, 

vystupování seniorům v DS Českém dubu, besídky – Vánoce, Den Matek). 

Třídní vzdělávací plán je rozšířen o logopedickou péči: orofacionální  gymnastiku mluvidel, 

zrcadlovou nápodobu, dechová a hlasová cvičení, vedeme děti k uvědomování si síly, tempa 

a řeči za pomoci dechových, artikulačních a fonematických her. V současné době dáváme 

přednost vyjadřování a užívání řeči v sociálních situacích před výslovností. 

Povídáme si hodně s dítětem, využíváme říkadla, básničky, písničky, spojujeme slova 

s pohybem, rytmizujeme, rytmické hry, dbáme na oční kontakt – vzájemný vztah. 

Uplatňujeme artikulační cvičení, oromotoriku, dechová cvičení, jednáme taktně a citlivě. 

Chceme být dobrým vzorem, snažíme se, aby dítě drželo kontakt, zapojovalo se do her, 

do činností, ale nenutíme jej. Dbáme na gramatickou správnost řeči, vyjadřování – 

nasloucháme, projevujeme zájem a udržujeme téma. Rozvíjíme slovní zásobu, kulturu řeči 

a prohlubujeme porozumění. 

Využíváme hodně pohádek, příběhů, reprodukujeme texty, pomáháme otázkami, 

vysvětlujeme souvislosti jevů, popis. Využíváme metod dramatické výchovy, fantazijní 

vyprávění nevnímáme jako lhaní. Ponecháváme prostor k mluvení, neomezujeme dítě, 

sledujeme intonaci, dýchání, tempo řeči. Komunikační proces – receptivní, centrální, 
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expresivní, zpracováváme společně informace. Často dětem zpíváme, využíváme říkanky, 

hrajeme hry zaměřené na rytmické cítění, pohyb, tanec, relaxaci a tvořivou dramatizaci. 

 Preferujeme rozvoj obsahové stránky řeči (porozumění, vyjadřování). Rozvíjíme 

neverbální komunikaci, mimiku, gesta, pohyby těla dítěte jako podporu dorozumívání 

a porozumění. Napodobujeme různé zvuky z běžného života. 

V rámci speciálně pedagogické diagnostiky se zaměřujeme na jednotlivé oblasti osobnosti 

dítěte a jsou to: rozumové schopnosti, zraková percepce, sluchová percepce, kinestetická 

percepce, taktilní percepce, jemná a hrubá motorika, grafomotorika a kresba, pravolevá 

orientace, časová orientace, úroveň koncentrace, lateralita, sebeobsluha, početní 

schopnosti, předmatematické dovednosti. 

Využíváme kompenzační pomůcky a další nabídky, výukové programy, hry, soubory 

zaměřené nejen na logopedii, ale na celkový rozvoj dovedností v předškolním věku.  

Stále máme na zřeteli individuální přístup a respektování speciálních vzdělávacích potřeb 

dítěte.  

4.4.2 Provoz  

7.00 – 15.00  

Opatření ŘMŠ – děti ze speciální třídy mohou být rovnoměrně rozděleny ke společnému 

odpolednímu vzdělávání do běžných tříd, v souladu s počtem dětí ve třídě stanovený 

vyhláškou č. 27/2016.  

4.4.3 Organizační schéma dne 

7.00–8.30 h.  

 scházení, námětové hry, volba her dle zájmu dětí, navodit role, využití nabídek, 

motivace dětí ke hrám 

 individuální práce u stolečků, v prostoru pracovny, vycházíme z individuálních plánů 

a potřeb dítěte 

 individuální logopedická péče, zrcadlová nápodoba 
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 tvoření u stolečku – motivace k tématu týdne 

8.30–9.00 h. 

 hygiena, příprava svačiny, stolování (zdravá abeceda, výživová pyramida), komunikace 

9.00–10.00 h.   

 práce v tematickém bloku v rozpracovaném projektu 

 přivítací komunitní kruh - víkendové zkoumání, dechové a artikulační hry, práce 

s kartami – Cesta k sobě 

o v komunitním kruhu se učíme: naslouchat a pochopit myšlenku, umět se 

vyjádřit, hledat souvislost, pátráme ve vlastních zkušenostech, hledáme 

analogie, zjišťujeme, čemu nerozumíme, máme dobrou náladu, rozvíjíme 

osobnost, mezilidské vztahy 

o komunitní kruh slouží i k řízené činnosti: výukový kruh 

 pohybové činnosti, netradiční rozcvičky, harmonizační cvičení, kinezioterapie 

o po domluvě využíváme i prostor – hernu v běžné třídě pro cvičení 

zdravotní, gymnastické míče, sportovní nářadí,… 

 činnosti prolínají, hlavně se zaměřujeme na hudební výchovu – hru na rytmické 

nástroje, hru na tělo, Orffovy nástroje, HPH, hudební hádanky. 

10.00 h. 

 pobyt venku tematické vycházky, školní zahrada, hřiště při ZŠ 

11.30 h. 

 oběd  - opět se zaměřujeme na společné stolování, sebeobsluhu, komunikaci 

12.00–15.00 h.  

 klidová činnost, děti odpočívají po dopoledních aktivitách 

 předškolní děti a děti s OŠD si po krátké relaxaci u čtené pohádky přecházejí 

ke stolečku a probíhá IVP nebo pokračují v nedokončené dopolední aktivitě, ale 

nenarušují odpočinek mladších kamarádů. Pokud se cítí unaveni, odpočívají. 
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o pravidlo: nepřetěžovat a stále mít na paměti individuální přístup 

a respektovat individualitu dítěte 

od 15.00 h  

 Děti se rozcházejí z  MŠ  z  běžných tříd. Děti jsou na běžné třídě rozděleny: Sluníčka - 

4 děti, Broučci - 3 děti, Koťata - 4 děti.  ( mají své místo v šatnách BT) 

 Rodiče jsou seznámeni s vyzvedáváním dětí na domluvených třídách. 

4.4.4 Spolupráce se zákonnými zástupci, ŠPZ, SPC a jinými odborníky                     

Spolupráce s rodiči je smysluplná, domluvíme si společně schůzku dle potřeby.  Využívám 

hlavně kontakt od 7.00 – 8.00h při své NVP. Domlouváme se na postupech, předávání 

individuálních prací pro domácí stimulaci. 

Během celého školního roku spolupracujeme se zařízeními:                                                                                  

 Pedagogicko-psychologická poradna Truhlářská ul. Liberec 

 SPC pro děti s poruchou komunikačních dovedností E. Krásnohorské, Liberec 

 Speciálně pedagogické centrum pro děti se zrakovým postižením, Tyršova ul. Liberec                   

 Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené a kombinované vady, 

Jablonec n./N. 

 Pedagogicko-psychologická poradna a SPC pro děti s poruchou autistického spektra, 

ul. 28. října Turnov 

 Foniatrie: MUDr. Adam, MUDr. Stachová Liberec  

 Dětská neurologie: MUDr. Kuchař   

 Dětská psychiatrie, Králův háj, Liberec: PhDr. Havlová  

Nesrovnávat děti mezi sebou, ale srovnávat pokrok nebo výkony dítěte samotného. 

Vedeme písemné záznamy o osobnostním rozvoji dítěte průběžně, poznámky zapisujeme. 

Postupy konzultujeme s rodiči, SPC, PPP, foniatrií, lékaři. 

Diagnostika dítěte probíhá průběžně, doplňujeme ji o další informace, získané 
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pozorováním, rozhovorem. Shromažďujeme pracovní listy, grafické projevy, výtvory 

a tvoříme portfolio dítěte. 

Snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy.                                                        

4.4.5 Sebevzdělávání učitelů v oblasti dané problematiky 

Využíváme nabídek CVLK, OP VVV, seminářů k dané problematice i mimo Liberec - viz 

osvědčení u ředitelky. Účast na projektu: Podpora čtenářských strategií se specifickým 

zřetelem k rozvoji porozumění a sdílení. FP TU Liberec,  PedF UK Praha, námětový okruh 1 

„Cesta k sobě“. 

4.4.6 Hodnocení dítěte v oblasti řeči před vstupem do ZŠ 

- má správnou výslovnost, má problémy s nějakou konkrétní hláskou 

- umí naslouchat 

- snadno se učí novým slovům, rozumí jim 

- má širokou slovní zásobu, aktivní, pasivní 

- správně tvoří věty 

- vykonává stále složitější úkoly 

- umí vysvětlit zkušenost osobní nebo nabytou z MŠ, domova 

- umí vést dialog 

- předvádí jednoduché scénky 

- správně recituje 

- klade vhodné otázky 

- správně komentuje situaci 

- chápe výklad 

- pamatuje si vyprávění, pohádku 

- mluví správnou intonací 
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Závěr: „Jestliže někdo nemůže být nikdy spokojen se stavem svého poznání, vědomí či 

dovedností, je to právě učitel.“ - Pavel Jurkovič 

4.4.7     Konkretizované očekávané výstupy RVP PV      

V obsahu vzdělávání ve třídě Hvězdičky 

Konkretizované očekávané výstupy rozpracovávají a zpřesňují jednotlivé očekávané 

výstupy v rámci vzdělávacích oblastí v RVP PV. 

Konkretizované výstupy upřesňují požadavky na jednotlivé očekávané výstupy v podobě 

činností a příležitostí tak, aby vzdělávací nabídka byla smysluplná a účelná. 

Výstupy jsou orientovány do pěti vzdělávacích oblastí RVP PV. Vzdělávací oblasti se 

vzájemně prolínají, jsou provázané a do určité míry se prolínají. 

A.   Dítě a jeho tělo 

B.   Dítě a jeho psychika  - jazyk a řeč 

- poznávací schopnosti a funkce 

 - sebepojetí, city, vůle 

 

C.   Dítě a ten druhý 

D.   Dítě a společnost 

E.   Dítě a svět 

A.  Dítě a jeho tělo 

  fyzický rozvoj a tělesná zdatnost 

  pohybová koordinace 

  jemná motorika, hrubá motorika, psychomotorika, senzomotorika, vizuomotorika, 

motorika mluvidel 
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B. Dítě a jeho psychika 

 jazyk a řeč  

o výslovnost 

o gramatická správnost řeči 

o vyjadřování, porozumění, dorozumívání 

 poznávací schopnosti a funkce 

o vnímání, tvořivost 

  sebepojetí, city, vůle 

o sebevědomí a sebeuplatnění 

o samostatnost a orientace ve skupině       

o uvědomování si citů a ovládání jejich projevů 

C. Dítě a ten druhý 

 komunikace s dítětem 

D. Dítě a společnost 

 společenská pravidla a návyky 

A. Dítě a svět 

 environmentální výchova          

A. Dítě a jeho tělo 

1. Fyzický rozvoj a tělesná zdatnost 

- Orientovat se v prostoru 

- Vyhýbat se druhým, střídat intenzitu pohybu 

- Dokázat vnímat a realizovat různou intenzitu, rychlost pohybu 

- Pohybovat se aktivně 
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- Snažit se pohybovat v rytmu 

- Orientovat se při pohybu zpět 

- Koordinovat svůj pohyb 

- Sdělovat si své pocity z pohybu 

- Rozumět jednotlivým pokynům 

- Umět zpevnit tělo, snažit se je udržet v dané poloze 

- Znát názvy jednotlivých částí těla 

- Zvládnout delší pohyb bez problémů 

2. Pohybová koordinace 

- Podporovat děti v jejich snaze zvládnout nějakou dovednost, rada i dopomoc 

- Zvládnout správně polohy a pohyby 

- Dbát na volbu přiměřených úkolů, ukázku, tempo 

- Orientovat se správně v poloze pohybu, činnosti 

- Zvládnout základní lokomoční dovednosti – lezení, chůze… 

- Zvládat své tělo, měnit polohy těla 

- Odhadovat vzdálenosti, orientovat se v prostoru 

3. Jemná motorika, grafomotorika 

- Představuje souhrn všech pohybů lidského těla, celkovou hybnost, schopnost hýbat se 

- Hrubá motorika – celkový pohybový vývoj, tělesná zdatnost organismu 

- Jemná motorika – aktivita drobných kloubů 

- Psychomotorika 

- Grafomotorika 

- Senzomotorika – spojení mezi motorikou a smyslovým vnímáním 

- Vizuomotorika – pohyb, aktivity ruky a zraku 



42 

 

- Motorika mluvidel – nelze oddělit od obratnosti celkové 

- Vytvářet koordinaci jemných pohybů rukou 

- Zpřesňovat pohyby, aby byly cílenější a koordinovanější 

- Každodenní sebeobslužné činnosti 

- Manipulační hry, stavebnice, mozaiky, skládanky, kostky 

- Uvolňovací cviky 

- Správný úchop 

- Procvičování grafických prvků 

- Mačkání 

- Vytrhávání 

- Modelování 

- Stříhání 

B. Dítě a jeho psychika 

1. Jazyk a řeč 

Řeč je forma sdělování a dorozumívání, založená na používání slovních i neslovních 

prostředků. Jedná se o velmi obsáhlou oblast vývoje dítěte. Výslovnost, gramatická 

správnost řeči, porozumění, dorozumívání, vyjadřování. 

V současnosti se dává přednost rozvíjení vyjadřování a užívání řeči v sociálních situacích 

před výslovností. 

- Povídat si hodně s dítětem 

- Říkadla, básničky, písničky 

- Rytmizovat, spojovat slova s pohybem 

- Rytmické hry 

- Vzájemný vztah, oční kontakt s vlastní výraznou mluvou 

- Rozvíjet fonematický sluch, fonematické uvědomění  
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- Artikulační cvičení, oromotorika, dechová cvičení 

- Jednat taktně a citlivě 

- Být dítětem dobrým vzorem, snažit se, aby dítě drželo kontakt, zapojit ho do činností 

- Ale nenutit do činností násilně 

- Hra 

Gramatická správnost řeči 

Vyjadřování 

- Naslouchat a projevit zájem, udržovat téma 

- Rozvíjet slovní zásobu, gramatickou správnost, kulturu řeči, prohlubovat porozumění 

- Využívat pohádek, příběhů, vyprávět, reprodukovat, pomáhat s otázkami 

- Využívat obrázkové knihy, vysvětlovat souvislosti jevů, popis 

- Časová posloupnost, logická návaznost 

- Využívat metod dramatické výchovy 

- Fantazijní vyprávění – nevnímáme to jako lhaní 

- Ponechávat prostor k mluvení, neomezovat ho, sledovat intonaci – dýchání, tempo 

řeči 

 

Porozumění  

- Vztahu, souvislostí, smyslů, podstaty problému 

- Chápat podstatu sdělení 

- Komunikační proces – receptivní, centrální, expresivní 

- Zpracovávat informace 

Dorozumívání 

- Základní a nejvyšší funkcí řeči 
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- Poznat dítě a vnímat jeho potřeby – upřímný a blízký vztah 

- Využívat spontánního zájmu dítěte o rozhovor 

- Dávat prostor k vzájemné komunikaci 

- Pravidlo pro rozvoj dorozumívání – snaha o dohodu 

- Výstupy z hlediska výslovnosti – viz logopedická metodika 

2. Poznávací schopnosti a funkce – vnímání, tvořivost 

- Poznat děti podle jména, značky, oblečení, vzhledu 

- Pamatovat si jména ostatních dětí, učitelek, zaměstnanců 

- Dodržovat pravidla ve třídě 

- Umět pozdravit, rozloučit se, poprosit, požádat, poděkovat 

- Orientovat se bezpečně ve třídě, herně, v prostorách MŠ, na zahradě 

- Respektovat bezpečnostní pravidla 

- Nevzdalovat se od skupiny, respektovat kamaráda 

- Dokázat reagovat na smluvený signál, pravidla, zastavit se  

- Orientovat se v denních dobách 

- Dávat najevo své city – umět pohladit 

- Rozlišovat předměty, hračky, uklízet, vypůjčit, ohleduplnost 

- Rozlišovat předměty podle barvy, velikosti, tvaru 

- Umět zacházet s předměty denní potřeby, předměty kolem sebe  

- Poznat a rozlišit více, méně předmětů 

- Rozvíjet kresbu 

3. Sebepojetí, city, vůle 

Sebevědomí a sebeuplatnění 

- Naučit se odpoutat na delší dobu mateřské osoby – od matky 
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- Komunikovat s dětmi a učitelkou 

- Reagovat na neverbální podněty 

Samostatnost a orientace ve skupině 

- Orientovat se ve třídě 

- Respektovat jednoduchá pravidla ve třídě 

- Samostatně se orientovat ve skupině 

- Umět sdělit, co mám rád, co se mi líbí a co ne, co rád dělám a co ne 

- Podpořit dítě při samostatnosti 

- Zapojit se s ostatními dětmi do komunitního kruhu – podpora a uvědomování si citů 

a ovládání jejich projevů 

- Naučit se řídit pokyny učitelky 

- Vydržet sedět po dobu hry, činnosti 

Uvědomování si citů a ovládání jejich projevů 

- Rozlišovat druhy emocí, radost, smutek, zlost, strach 

- Poznávat emoce druhých 

- Dodržet pravidlo – neposmívat se druhým 

- Výběr ze dvou možností 

- Jak se zachovat v určité situaci 

- Konflikty bez použití síly 

- Vyjádřit svůj názor 

- Podporovat rozvíjení vůle a vytrvalosti 

- Rozvíjení volních vlastností 

- Podpora k samostatnosti 

- Podpora k rozhodnosti 

- Podpora k odpovědnosti 
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- Podpora k cílevědomosti 

C. Dítě a ten druhý 

1. Komunikace s dítětem 

- Spolupracovat s ostatními dětmi, komunikovat s nimi, reagovat na ně. 

- Být schopen sdělovat své pocity, přání, co mám rád, nerad 

- Umět se dorozumět i neverbálními prostředky /mimika, gesta/ 

- Umět se dorozumět verbálně /slovy/ 

- Zapamatovat si slova jednoduché básničky, říkadla, písničky, porozumět sdělení 

- písničky, pohádky, 

- Umět promluvit ke kamarádovi, učitelce, verbálně reagovat 

- Snažit se zařadit mezi ostatní děti 

- Spolupracovat s dospělými, se zaměstnanci MŠ, reagovat na zájem zaměstnanců MŠ 

- Snažit se ovládat své chování při konfliktech s ostatními dětmi 

- Rozpoznat tony hlasu jako nositele informací – hlasitost – důraz – zabarvení 

- Snažit se pomáhat druhým, chováním, ohleduplností 

- Rozlišovat správné a špatné chování 

D. Dítě a společnost 

1. Společenská pravidla a návyky 

- Vnímat umělecké a kulturní podněty v oblasti lidské aktivity 

- Vyjadřovat své představy pomocí různých činností, pracovních, výtvarných, tanečních 

- Umět – seznamovat se s pozorováním díla s učitelkou, vyslechnout výsledky 

pozorování 

- starších dětí, nerušit je, přijímat pokyny pro chování v prostoru určeném pro umění  

- při pozorování využívat neverbální komunikaci – úsměv, gesto, pohyb těla 
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- Umět se spontánně zapojit do her 

- Umět o sebe pečovat 

- Mít osvojeny určité návyky, společenská pravidla - pozdravy, poděkování, neskákání 

druhému do řeči 

- Dodržovat pravidla a dohody ve třídě, rodině – pravidla hry, chování, jednání, uklízení 

- Vnímat co je špatně, co správně /špatné, správné/ 

- Pochopit, co je ubližování a zlobení 

- Zapojit se do činností ve třídě 

- Spolupracovat s dospělým a přijmout jeho autoritu 

- Být schopné podřídit se rozhodnutí většiny 

E. Dítě a svět  

- Podporovat a rozvíjet vztahy člověka – dítěte k přírodě a životnímu prostředí, vhodné 

přístupy k jeho ochraně – ekologická výchova 

- Vede k odpovědnému jednání vůči přírodě 

- Všímat si změn a dění v nejbližším okolí – prožitkem, pobyt venku a jeho vliv na zdraví, 

pomůcky, které se hodí při objevování 

- Osvojit si poznatky o okolním prostředí 

- Chovat se bezpečně a uvědomovat si nebezpečí pravidla pobytu v přírodě, význam 

životního prostředí i porozumět, že změny jsou přirozené. 

- Vnímat a pečovat o okolní životní prostředí 

- Nebát se přírody, umět se v ní pohybovat, hrát si 

- Vnímat přírodu všemi smysly 

- Uvědomovat si poškození přírody, přírodu ochraňovat 

- Zdolávat delší výpravy do okolí MŠ 

- Používat lupu, krabičky na uschovávání a přenášení 
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- Vědět, že se rostliny netrhají a nejedí 

- Vědět, že s klackem v ruce se neběhá, kameny se nehází 

- Být nadohled učitelky 

- Orientovat se v prostoru tak, aby si neublížilo 

- Zvládat koordinaci pohybů v terénu – vnímat zvířata také jako přenašeče nemocí – 

klíšťata, liščí – psí – kočičí výkaly, nedotýkat se a hledat zdánlivě krotká zvířata 

- Dokázat nalézt živočicha podle obrázku v encyklopedii 

- Spolupracovat s ostatními dětmi při stavbách z přírodnin – zahrada, výlet, PV 

- Pečovat o něco živého – květinu, záhonek 

- Vědět, že se zvířata netrápí, že se neničí kořeny rostlin, keře, kůra, stromů, větvičky 

- Umět manipulovat s nářadím, náčiním 

- Vést děti k odpovědnému jednání vůči přírodě  

4.5 Vzdělávání dětí nadaných 

Podporovat každé dítě v jeho jedinečnosti, umožnit celkový rozvoj všech oblastí, vyhnout 

se jednostrannosti, umožnit dítěti volnost výběru, zaměření. 

Podpora tvořivosti dětí a jejich talentů zejména v oblasti tvořivé dramatiky, kterou mají 

děti možnost na naší škole realizovat pod vedením svých učitelek.  

4.6 Vzdělávání dětí mladších tří let 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však 

pro děti od 2 let. 
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5 Organizace výchovy a vzdělávání 

5.1 Organizace mateřské školy 

- Děti se do mateřské školy přijímají od 6,30 do 8,00 hodin. Pokud se rodiče domluví 

s třídní učitelkou, lze dítě přivést do mateřské školky později. 

- Rodič, nebo jejich zástupce předá dítě učitelce ve třídě. Učitelka odpovídá za dítě 

od doby převzetí od rodiče do doby převzetí dítěte rodiči, nebo jejich zástupci. 

- Děti vyzvedávají z mateřské školy rodiče, nebo pověřené osoby, na základě Zmocnění 

k odvádění dítěte z MŠ (§31 NOZ). 

- U rozvedených rodičů, v případě střídavé péče, nebo mimosoudní dohody mezi rodiči 

je při vyzvedávání dítěte z MŠ bezpodmínečně nutný písemný souhlas rodiče, který 

má dítě svěřené do vlastní péče. V evidenčním listu dítěte zákonný zástupce uvede 

číslo jednací soudního rozsudku a přiloží kopii rozsudku. 

- Do mateřské školy patří zdravé děti, proto mají učitelky právo nepřijmout dítě se 

známkami nemoci v zájmu ostatních dětí.  

- Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni neprodleně tuto 

skutečnost oznámit v mateřské škole. 

- Rodiče jsou povinni ohlásit všechny změny, které nastaly v osobních datech dítěte, 

změny telefonních kontaktů na rodiče a zmocněné osoby, změnu zdravotní pojišťovny. 

- Rodiče jsou povinni ohlásit MŠ předem známou nepřítomnost dítěte, pokud 

nepřítomnost není předem známa, omluví dítě co nejdříve. 

- Rodiče jsou povinni hradit včas platby za stravné a školné, informace o výši plateb 

dostávají rodiče každý individuálně na předpisu plateb, které vychází z Vnitřního řádu 

školní jídelny 

- Rodiče mají právo kdykoli být přítomni při výchovně-vzdělávací práci ve třídě, 

po domluvě s třídními učitelkami 

- Rodiče mají právo na informace o dění v MŠ a mohou se ho i aktivně zúčastnit. 
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- Rodič mají právo na konzultace s třídními učitelkami, ohledně pokroků svého dítěte, 

informacím ohledně adaptace dítěte, projevům v chování atd. 

- Rodiče mají právo na konzultaci s ředitelkou školy a to kdykoli po předchozí domluvě. 

- Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po písemném upozornění 

zástupce dítěte tehdy: 

1, pokud dítě nedochází 14 dnů do MŠ bez omluvy 

2, pokud zástupce dítěte narušuje opakovaně provoz MŠ a jednání s ním jsou 

bezúspěšná 

3, pokud ředitelka školy přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a zájmům dítěte 

4, pokud je to vhodné na základě vyjádření odborníků v průběhu zkušební doby. 

Podrobná organizace MŠ je uvedena v dokumentu Školní řád a Vnitřní řád školy, které 

jsou zveřejněny v každé šatně a na webu školy, taktéž na zářijové informativní schůzce pro 

všechny rodiče dětí, které navštěvují MŠ. 

5.2 Konkrétní organizace chodu školky  

 Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti 

dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. 

 Do denního programu jsou pravidelně (několikrát v týdnu) zařazovány řízené 

zdravotně preventivní pohybové aktivity. 

 Učitelé se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. 

 Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. 

 Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený 

adaptační režim. 

 Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně 

aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu. 

 Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní 

později pokračovat. 
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 Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě 

a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem 

atp. 

 Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají 

možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých 

skupinách. 

 Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost 

uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost 

soukromí při osobní hygieně apod. 

 Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím 

potřebám a možnostem dětí. 

 Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky (věcné 

vybavení prostředí je dostatečné a kvalitní, pomůcky jsou připravovány včas). 

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

omezeno. 

 Denní řád školy je pružný a reaguje na individuální možnosti dětí. 

 Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání a to i mimo školu, 

při tematických pobytech dětí. 

 Děti nachází ve škole klid, zázemí, bezpečí a širokou nabídku prožitkových zážitků. 

 Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený, aktivity nad rámec ŠVP jsou 

zařazovány v době klidového režimu dětí. 

 Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě a nenásilnému zájmu o činnost motivací, 

takže samy projevují zájem o poznání, experimentování a tvoření. 

 Pedagogové vytváří podmínky jak pro individuální práci, tak i pro skupinové činnosti 

a frontální činnosti. 

 Plánování činností vychází z potřeb dětí, a pokud to situace vyžaduje, učitelka si 

pružně změní plánovanou činnost tak, aby vyhovovala momentální situaci. 
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Úkoly: 

o Organizaci dle denního řádu školy plánuje ředitelka školy ve spolupráci s učitelkami. 

Každá třída má svojí typickou atmosféru, svoje klima – záleží na tom, aby spolu obě 

učitelky spolupracovaly a respektovaly se. Na stejné vlně musí být naladěné i provozní 

pracovnice, které se ve třídách běžně pohybují a podílejí se na spoluvytváření klima na 

třídě a posléze i v celé škole.  Všechny učitelky musí být osobnosti, které mají cit pro 

práci s dětmi a respektují nastavená pravidla školy. Jedině tak lze vytvořit podnětné 

prostředí, kde se děti i dospělí cítí přirozeně, bezpečně a proces učení může probíhat 

přirozeně a prožitkově. 

5.3 Vnitřní uspořádání školy 

Kapacita školy je 90 dětí, děti jsou rozděleny do 4 tříd, věkové složení dětí je heterogenní, 

smíšené. 

1. třída Sluníčka   25 dětí 

2. třída Broučci   25 dětí 

3. třída Koťata   25 dětí 

4. třída Hvězdičky  12 dětí (třída pro děti se SVP) 

5.4 Podmínky přijímání dětí 

Mateřská škola má 3 běžné třídy a 1 třídu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Všechny třídy jsou s celodenním provozem. Do mateřské školy se přijímají děti od 3 do 6 let. 

Zápis do MŠ je v měsíci květnu. Děti lze do mateřské školy přijímat i v průběhu roku, pokud 

to kapacita školy dovoluje. Adaptační dobu dítěte lze upravit individuálně po vzájemné 

dohodě mezi třídní učitelkou a rodiči.  
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S účinností od 1. 9. 2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to pro děti, které 

dosáhnou 5. roku věku (a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 

dosáhne 5. roku věku) 

K předškolnímu vzdělávání budou dle novely zákona č. 561/2004 Sb., v planém 

znění, přednostně přijímány děti, které k datu 31. 8. v daném roce dovršily věk čtyř let. Dále 

budou přijímány děti, které do konce srpna dovrší věk tří let. V případě volné kapacity 

mohou být přijaty i děti mladší. Nástup všech nově přijatých dětí bude k 1. 9. a od tohoto 

data budou platit zákonní zástupci úplatu dle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání v platném znění. 

Zákonný zástupce dítěte s cizím státním občanstvím doloží doklad o povolení pobytu 

na území ČR. 

Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu do mateřské 

školy pro následující školní rok v období od 2. května do 16. května. Konkrétní termín zápisu 

bude zveřejněn způsobem v místě obvyklém (úřední deska MŠ, webové stránky MŠ, vývěsky 

v MŠ, Zpravodaj) 

Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popř. stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož 

délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. 

Seznam nově přijatých dětí zveřejní, pod přiděleným registračním číslem, ředitelka školy 

na místě veřejně přístupném – na úřední desce a webových stránkách školy  

www.mskoralek.cz. 

Proti rozhodnutí je nutné podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u 

 ředitelky mateřské školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje. 

Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem 

(§50 zákona 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví), to znamená, že budou přijaty pouze 

děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním. Začne však platit výjimka – 

děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, musí být přijaty, i když nemají očkování 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou přijímány do MŠ za podmínek 

stanovených vyhláškou č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných. 

http://www.mskoralek.cz/
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Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku pokud bude 

volná kapacita v MŠ 

5.5 Povinné předškolní vzdělávání (platné od 1. 9. 2017) 

Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole (MŠ) podle místa trvalého 

pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ nebo jinou formu vzdělávání. 

Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje prováděcí 

předpis MŠ. Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin 

na základních a středních školách, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období. 

Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád MŠ. Ředitel 

MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je 

povinen doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele MŠ. 

Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného 

předškolního vzdělávání: 

 Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ. 

 Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní 

školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona. 

 Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění 

povinné školní docházky dle § 38a školského zákona. 

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným 

způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před 

počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Výdaje 

individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních 

pomůcek. 
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Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce 

povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu 

školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení 

o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ. Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí 

oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat. MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných 

výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup při vzdělávání. Způsob a 

termíny ověření stanoví školní řád MŠ. Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítě 

u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítě u ověření ani v náhradním termínu, 

ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního 

vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání 

proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek. 

Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000 Kč), pokud: 

- nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce, 

- nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, 

- zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte. 

Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení 

pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba řediteli mateřské školy doložit tak, aby je 

mohl mít za prokázané. 

V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy ředitel 

mateřské školy. 

5.6 Ukončení docházky do MŠ 

5.6.1 Ukončení docházky kvůli odchodu na základní školu 

Docházka do mateřské školy končí  dne 31. 8. v roce, kdy dítě dovrší  věk 6 let. Povinností 

rodiče je k 31. 8. daného roku vyrovnat veškeré závazky vůči mateřské škole v oblasti úhrad 

školného a stravného. Pro tento typ ukončení docházky NESEPISUJE rodič s MŠ žádnou 
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dohodu o ukončení předškolního vzdělávání. 

5.6.2  Ukončení docházky v průběhu školního roku 

Ukončuje-li rodič docházku dítěte v průběhu školního roku např. z důvodu změny 

školy kvůli stěhování, musí s ředitelkou školy s předstihem jednoho měsíce sepsat tzv. 

DOHODU O UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Na jejím základě provede hospodářka 

školy finanční bilanci úhrad a vyzve rodiče např. k vyrovnání nedoplatku, nebo mu ohlásí 

vrácení přeplatku na účet. 

Ředitelka školy může ukončit docházku do MŠ po předchozím písemném upozornění 

zástupce dítěte, jestliže podle § 35 odst. 1, písm. a – d zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon: 

a. dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání 

po dobu delší jak dva týdny 

b. zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ 

a jednání s ním nepřineslo očekávaný výsledek 

c. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte v MŠ (adaptace) lékař nebo 

školské poradenské zařízení 

d. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo 

úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný 

termín úhrady (dohoda musí být sjednána písemně, jinak je neplatná). 

5.7 Odklad školní docházky 

Odklad školní docházky navrhuje učitelka po dohodě s rodiči a ředitelkou školy. Rodiče 

musí podepsat písemný souhlas s odborným pedagogicko-psychologickým vyšetřením školní 

zralosti dítěte, s návrhem na odklad školní docházky. Škola zasílá Školskému poradenskému 

zařízení jako podklad pro vyšetření dítěte vyplněný dotazník ke školní zralosti dítěte. 

Na základě posouzení školní zralosti s výsledkem a závěrem vyšetření ŠPZ rodiče zváží návrh 

na odklad školní docházky. Doporučení pro OŠD předají rodiče základní škole, na které bylo 

dítě u zápisu a kopii i mateřské škole. 
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5.8 Provozní řád Mateřské školy „Korálek“ 

 Název a adresa školy:  Mateřská škola „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55, 

příspěvková organizace, telefon 482751158, 604124272 

 IČO: 72742186 

 Odpovědná osoba: Vladimíra Jurigová, ředitelka školy 

 Kapacita školy: 90 dětí 

 Provozní doba: 6,30 – 16,30 hodin 

5.9 Využití zařízení pro jiné aktivity 

Prostory v budově i venkovní areál školy je využíván pro společné akce s rodiči a v případě 

organizace prázdninové školky. Další využití zařízení pro jiné aktivity je v rámci mimoškolních 

činností školy. 

Od školního roku 2017/2018 mají děti možnost navštěvovat program Come and play, 

který probíhá formou odpoledního kroužku. Je zaměřený na seznamování dětí s angličtinou.  

Dle §5 vyhlášky č. 14/2005Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 

pověřují rodiče lektora zájmového kroužku k vyzvednutí dítěte ze třídy k účasti na kroužku 

a předání dítěte zpět na svoji třídu třídní učitelce, po ukončení kroužku. 

Na základě platné směrnice o Doplňkové činnosti školy lze zařízení využívat i k pronájmům 

prostor pro vzdělávací akce, zejména  DVPP. 

5.10 Režimové požadavky 

 Nástup učitelky k PVP: je nutný 10 minut před zahájením služby. Učitelka si připraví třídu 

pro zahájení dopoledních činností. Přípravu na dopolední činnost si učitelka chystá nejméně 

den předem, stejně tak i pomůcky pro svoji práci. Při vlastní práci organizuje flexibilně 

činnosti dětí tak, aby se děti cítily přirozeně a spokojeně. Nabízí dostatek aktivit, ale nechá 

děti reagovat a chovat se také spontánně a respektuje jejich chuť být o samotě, nebo 

v relaxační zóně. Udržuje si přirozenou autoritu, připomíná dětem společně nastavená 
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pravidla a řád – děti se tak cítí bezpečně. 

Nástup dítěte do MŠ: dítě musí být zdravé, po ukončené nemoci musí rodič předat 

učitelce lékařské potvrzení, že je dítě zdravé a smí do kolektivu. 

Spontánní hra: zařazuje se do průběhu celého dne, dle volby dítěte či nabídky učitelky. 

Učitelky zařazují námětové hry, kde se děti hravou formou učí vnímat a napodobovat sociální 

a pracovní role. 

Řízené činnosti: spojené s příchodem dítěte do třídy, přechody z prostor budovy školy 

a venkovních prostor, činnosti spojené se stolováním, skupinové činnosti spojené 

s výchovami (výtvarné, pracovní, hudební, matematické, tělovýchovné, jazykové, literární, 

dramatické a hudební). 

Pohybové aktivity jsou zařazovány denně, v různém rozsahu a délce. Využíváme školní 

zahradu, která je přizpůsobena podporování pohybových aktivit v terénu (lanové centrum 

ve svahu, Tomovy parky – komín, hrazdy, prostory pro míčové hry). 

Využíváme okolí školy, které je unikátní zejména ve využívání blízkého lesa, harcovské 

louky a nedalekého lesoparku – využíváme tematické vycházky, které jsou úzce spojeny 

s pohybem dětí, překonávání přírodních překážek chůzí v terénu. 

5.11 Školní zahrada 

Školní zahrada prošla revitalizací a modernizací. Má 3 velká pískoviště, která jsou zakryta 

plachtami, a písek je vyměňován v souladu s hygienickými předpisy. Vybavení zahrady 

venkovními prvky je pravidelně revidováno firmou Prosport. Zahrada má plochy pro využití 

odrážedel, pro míčové hry, ale i relaxační zóny. V letních měsících se zahrada osvěžuje 

kropením, sekání travnatých ploch se provádí 4x ročně, 2x ročně se upravují keře. Děti mají 

možnost se otužovat v teplém počasí na ploše, která je k tomu určená. 

Využití zahrady k prožitkové pedagogice: děti mají možnost pěstovat bylinky v bylinkové 

zahrádce. Sledují zahrádku ve všech ročních obdobích, její proměny zaznamenávají 

rozhovory a bádáním. Pracují s hlínou, semínky, zahradnickým náčiním a s vodou. 

Na zahradě jsou i plochy, kde se v létě umisťují stolky a židličky a děti pobývají venku téměř 

po celý den.  
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5.12 Pobyty dětí venku 

 V běžném režimu se řídí rozptylovými a povětrnostními podmínkami, děti musí mít 

ve škole náhradní oblečení, které mají uložené ve svém osobním sáčku na své značce. 

V rámci zajištění BOZP při pobytu venku se organizace řídí směrnicí k zajištění ochrany dětí 

v MŠ a  při pobytu venku. Učitelky si plánují činnosti dětí při pobytu venku dle standardu 

„Zdravé ABECEDY“ – Zdravý pohyb a pyramida zdravého pohybu a zajišťují dětem prostor, 

pro jejich pohybové potřeby a zároveň propojují pohyb a pobyt venku s prožitkovou 

pedagogikou, v rámci svých TVP – tematického týdne.  

Náhradní činnosti místo pobytu venku, který není možné zrealizovat, se řídí nabídkou 

třídních učitelek, která vyplývá z tématu třídního programu a je plně v kompetenci třídních 

učitelek. Omezení sledování TV, DVD na úkor pohybových činností dětí!!!! Využívání 

didaktické techniky IT, Smart Table pro výukové programy, sledování DVD omezit 

na smysluplné pořady navazující na TVP. 

5.13 Odpočinek dětí a spánek v MŠ 

5.13.1 Polední klid dětí a klidové vzdělávací aktivity v rámci ŠVP 

V  době od 12,15 –14,00 hodin. Předškolní děti mají  odpočinek zkrácený, probíhá 

formou polední relaxace, po níž děti pracují v programu pro předškoláky. 

5.14 Otužování 

V rámci programu Zdravá abeceda a v návaznosti na program vedení dětí naší školy ke 

zdravému životnímu stylu mohou děti využívat  INFRASAUNU s ionizérem. V infrasauně je 

umístěn koš s himálajskými solnými kameny, jejichž výpary děti při pobytu v infrasauně 

inhalují. 
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Terapie v Infrasauně  probíhá od října do dubna. Pobyt v infrasauně  posiluje imunitní 

systém je vhodnou prevencí proti onemocnění dýchacích cest. Navíc díky pravidelným 

návštěvám infrasauny se zkracuje doba nemoci dítěte na polovinu, a u horních cest 

dýchacích až o jednu třetinu. 

Dětem navíc saunování velmi prospívá, neboť blahodárně působí na jejich neurovegetativní 

systém a děti pak lépe spí, jsou klidnější a také mají větší chuť k jídlu.  

Infrasauna je umístěna v samostatné místnosti, kapacita je maximálně 5 dětí. Děti se 

sanují po skupinkách, doba sanování v infrasauně je 25–20 minut při teplotě 35 stupňů 

Celsia. Organizace sanování dětí v rámci dosažení co největší pohody pro děti je v době po 

obědě, tedy v době poledního klidu. Učitelky mají vytvoření harmonogram sanování dětí tak, 

aby se mohly pohodlně v infrasauně vystřídat. Každá třída má vymezený svůj saunovací den. 

Pokud rodiče mají o sanování dětí zájem, musí být saunování doporučeno pediatrem.  

Za potvrzení od lékaře se na žádosti dítěte k přijetí k předškolnímu vzdělávání se považuje 

potvrzení zdravotní způsobilosti a účasti na akcích školy – saunování – na Žádosti o přijetí 

dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

Učitelky jsou seznámeny s návodem k používání infrasauny a dodržují BOZ při saunování: 

- dodržují skupinku dětí v maximálním počtu 5 dětí 

- vykonávají dohled nad dětmi v infrasauně a nesmí se z místnosti v žádném případě 

vzdálit 

- nastavují maximální teplotu v sauně do 35 stupňů Celsia 

- hlídají dobu pobytu dětí v sauně (15 minut) 

- dodržují režim využívání sauny 

Provozní pracovnice odpovídají za čistotu a dezinfekci saunové komory, využívají k péči 

o infrasaunu doporučené a certifikované přípravky od firmy Marimex. 
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5.15 Hygiena dětí v MŠ 

Každá třída má svojí umývárnu a sociální zařízení, které je součástí každé třídy. Děti chodí 

na toaletu dle individuální potřeby, toaleta a umývárna se využívají skupinově dle režimu dne 

(před svačinou, po pobytu venku). Děti mají možnost si čistit zuby po obědě. Rodiče vybaví 

dítě vlastním kartáčkem na zuby a pastou, kelímky jsou součástí boxů na ručníky. Děti 

používají papírové kapesníčky, které po použití vyhazují do odpadkového koše. 

Třída Hvězdičky má své vlastní hygienické zázemí Stolování 

V rámci metodiky projektu Zdravá abeceda si děti samostatně připravují dopolední 

svačinky ve svých třídách. Mají k dispozici pomazánky, ovoce i zeleninu a samostatně se 

obsluhují. Využívají prožitkové učení a tak se seznamují s potravinami i surovinami. Dostanou 

na stoleček misku s pomazánkou, k tomu nakrájenou zeleninu, minimálně tři druhy, aby si 

mohly vybrat, a nakrájené pečivo. Samy si svačinku připraví a kdo co chce, tím si chleba 

ozdobí. Některé si namažou hodně, jiné míň, velmi se osvědčila motivace učitelek „veselé 

chleby“, kdy si děti ze surovin vyrobí na chlebu obličej, nebo nějaké zvířátko a podobně. Toto 

děláme každý den na každou snídani. Do samostatné přípravy svačin, včetně zdobení 

zeleninou se zapojují všechny děti, i tříleté. Zpočátku potřebují podporu a pomoc učitelky 

a starších dětí, se kterými sedí u stolečku a které jim pomáhají namazat si pečivo, později jim 

poradí, jak si udělat například „veselý chleba“. Během prvního měsíce toto vše již mladší děti 

zpravidla zvládají. Také se touto metodikou zvýšila spotřeba zeleniny a ovoce, děti nemají 

problém jíst všechny druhy zeleniny. 

5.16 Výměna lůžkovin 

Ukládání a Každé dítě má svojí pevnou matraci, která poskytuje pevnou oporu zad, 

opatřenou značkou dítěte. Lůžkoviny, které jsou pravidelně podle vyhlášky převlékány, jsou 

opatřeny značkou dítěte.  Matrace jsou uskladněny v boxech a nedotýkají se. Součástí 

každého boxu je prostor na lůžkoviny.  Každé dítě má svůj úložný prostor, individuální 

matraci a lůžkoviny, vše označené.  Pyžama dětí jsou v kapsářích, které jsou označeny 

značkami.  Matrace mladších dětí jsou opatřeny chráničem proti prosáknutí.  
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Speciální třída má svojí odpočinkovou místnost. V této místnosti jsou stabilně rozložena 

kovová lehátka, na kterých má každé dítě své označené povlečení. Místnost je větratelná. 

Předškolní děti, které po obědě pouze relaxují, se do pyžam nepřevlékají. Relaxace probíhá 

na matraci, bez prostěradla, děti relaxují oblečené. Rodiče předškoláků zajistí dětem 

náhradní oblečení na odpočinek dětí, v případě, že by si děti své stávající oblečení znečistily. 

Matrace jsou rozkládány vedle sebe dle hygienické normy tak, aby každé dítě mělo kolem 

sebe dostatek prostoru. Prostor herny odpovídá počtu matrací 25 ks.  Lůžkoviny jsou na 

matrace ukládány vždy v protilehlém směru, aby hlavy dětí nebyly vedle sebe. 

 Předškoláci mohou relaxovat i v prostoru třídy, na matracích, nebo v relaxačních koutcích 

   (čtenářské koutky).  

 

5.17 Způsob nakládání s prádlem 

Praní prádla je zajišťováno dodavatelsky, prádelnou Koudelka s.r.o. Uložení prádla je 

zajištěno ve skříních, určených pro uschování prádla. Špinavé prádlo, které je připraveno 

k expedici prádelnou, je uloženo v samostatné místnosti, v igelitových pytlích. 

5.18 Zajištění bezpečnosti při přechodech dětí a převlékání 

dětí 

Provozní pracovnice jsou oprávněné vypomáhat učitelkám na třídách v rámci dohledu nad 

dětmi následovně: 

 pomocný dohled na akcích, které se konají mimo školu 

 pomocný dohled nad dětmi v rámci poledního klidu, kdy učitelky vykonávají IP s dětmi 

a pokud to je organizačně nutné 

 mimořádný dohled nad dětmi v rámci poledního klidu, kdy ŘMŠ nebo ZŘMŠ svolá 

informační organizační schůzku 

 asistují učitelkám při přechodech dětí po budově školy a do prostoru školní zahrady. 
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Tyto pravomoce mají provozní pracovnice uvedené ve svých pracovních náplních. 

5.19 Spolupráce školy s ostatními subjekty 

- Magistrát města Liberec, oddělení školství a technický odbor 

- Krajský úřad Libereckého kraje – oddělení školství, kultury a sortu 

- SPC pro děti s vadami sluchu Liberec 

- SPC Turnov 

- Pedagogicko-psychologická poradna Liberec 

- Pedagogicko-psychologická poradna Jablonec nad Nisou 

- Krajská nemocnice Liberec – oddělení dětské psychiatrie (PhDR. Havlová) 

- Krajská nemocnice Liberec – oddělení dětské neurologie (Mudr. Kuchař) 

- ORL Liberec a Foniatrie Liberec (Mudr. Adam a Mudr. Stachová) 

- Základní škola Aloisina výšina 

- Základní škola Husova (jazyková škola) 

- ZUŠ Frýdlantská (podpora talentu dětí) 

- Krajská vědecká knihovna Liberec (programy pro děti, muzikofiletické programy, 

metodické akce v rámci DVPP) 

- Mrkvička – enviromentální výchova  

- STŘEVLÍK – ekocentrum 

- DIVIZNA 

- ČMELÁK 

- ZOO Liberec  

- PRIMA VIZUS (prevence očních vad dětí) 

- TUL – speciální pedagogika (praxe studentů) 

- TUL – pedagogická fakulta (praxe studentů a projekt ESF) 
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- JERGYM a SOŠP (celoroční praxe studentů 3. – 4. ročníků a souvislé praxe jednotlivých 

studentů) 

-  Sdružení pro veletrh dětské knihy 

-  Mateřinka (celostátní pořadatel festivalu tvorby dětí z mateřských škol České 

republiky) 

- Divadlo Koloběžka 

- Nadace Syner 

- Nadace Precioza 

5.20 Aktivity pořádané MŠ Korálek 

 Liberecká Mateřinka – oblastní přehlídka tvorby dětí z mateřských škol Libereckého 

kraje  

 Vánoce a Velikonoce před radnicí (Liberecký advent a Liberecké velikonoce – 

vystoupení dětí z libereckých mateřských škol) 

 Programy z tvořivé dramatiky a veselých flétniček pro Domov seniorů v Českém 

Dubu (Vánoce, Velikonoce a Den matek) 

 Besídky pro rodiče – tradice v MŠ a tvořivé dílničky pro rodiče a děti 

 Letní zahradní slavnost spojená se školní akademií – rozlučka se školáky 

 Tematické výlety do okolí a celodenní výlet na konci školního roku 

 Návštěvy programů ve městě (Muzeum, KVK, Divizna, Čmelák, Střevlík, ZOO, 

Botanická zahrada, včelařství) 

 Besedy s Policií ČR a BESIP 
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6 Vyhlášené projekty 

6.1 Účast školy v projektech ESF 

1. OP VVV – Projekt „Korálky poznání“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001627 je 

spolufinancován Evropskou unií. Ukončen v listopadu 2018 

2. OP VVV  2 -  Projekt „Co si zkusím, tomu porozumím“ 

Cíle projektu: 

 rozvoj pedagogických pracovníků v oblastech kutikulární reformy 

 rozvoj spolupráce s rodiči a usnadňování přechodu dětí z MŠ na ZŠ 

 polytechnické vzdělávání 

Konkrétní šablony, které bude škola v rámci projektu využívat: 

2.1/6 vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, všechny   

                          varianty kromě e, Inkluze 

2.1/6e vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin varianta e,  

                          inkluze 

2.1/8 sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných  

                          návštěv 

2.1/10 zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ 

2.1/12 projektový den ve škole 

2.1/13 projektový den mimo školu 

2.1/14 odborně-tematická setkávání a spolupráce s rodiči 

2.1/15 Komunitně-osvětová setkávání 
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6.2 Školní projekty  

Liberecká Mateřinka – jsme hlavní pořadatel  oblastní přehlídky tvorby dětí z mateřských 

škol Libereckého kraje, oblastní přehlídky probíhají v 18 městech republiky a vrcholí 

celostátním finále tvorby dětí z mateřských škol České republiky Mateřinka. 

Projekt podporuje tvořivost dětí v libovolných  vystoupeních, kde se prolínají hudební, 

pohybové, taneční, dramatické i výtvarné dovednosti dětí. 

Mateřinková olympiáda – sportovní dopoledne organizované naší školou pro ostatní 

mateřské školy ve spolupráci s Gymnáziem a SOŠPg a ZŠ Aloisina výšina. 

 
Vánoce a Velikonoce očima dětí – výtvarná výstava v prostorách liberecké radnice 

ke svátkům. Vystoupení dětí před radnicí v rámci těchto oslav. Podpora tvořivé dramatiky, 

hudebních činností, výtvarných činností a estetického cítění dětí. 

Spolupráce s Domovem seniorů v českém Dubu – (trvá již 20 let) děti od vedení učitelek 

připravují v rámci tvořivé dramatiky, kterou na škole s dětmi praktikujeme, vánoční, 

velikonoční programy a  program ke Dni matek. Cíl projektu je seznámení se dětí se starší 

generací, umět vnímat svět starých lidí, podpora sociálního cítění. 

Další akce bývají spontánní, například Krajské slavnosti, pozvání k hostování dětí 

v programech základní škol atd. 
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6.3 Projekty podporující zdraví v mateřské škole Korálek 

6.3.1 Projekt „Zdravá abeceda“  

Provázanost se Školním vzdělávacím programem a Třídními vzdělávacími programy. 

Projekt podporuje zdravý životní styl, zaměřený na děti předškolního věku. 

Cílem projektu je podpořit správné návyky pro zdravý životní styl dětí a následně i rodičů. 

Oblasti životního stylu: pohyb, výživa, duševní pohoda a zdravé prostředí. Projekt je 

postaven na situacích, které děti prožívají – na prožitcích, které jim umožní rozhodnout se, 

jak vést svůj život k vyšší kvalitě a zdraví. 

 Principy: 

o Respekt k přirozeným lidským potřebám jedince 

o Rozvíjení komunikace a spolupráce 

 Zásady: 

o Učitelka podporující zdraví 

o Věkově smíšené třídy 

o Rytmický řád života a dne 

o Tělesná pohoda a volný pohyb 

o Zdravá výživa 

o Spontánní hra 

o Podnětné a věcné prostředí 

o Bezpečné sociální prostředí 

o Participativní a týmové řízení 

o Partnerské vztahy s rodiči 
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o  Spolupráce MŠ a ZŠ 

o Začlenění MŠ do života obce   

Cíle projektu „Zdravá abeceda“ 

Cíl Děti v předškolním věku si osvojují návyky, které je provází po celý život. Pokud získají 

motivaci k péči o své zdraví a pozitivní postoj k pohybovým aktivitám, promyšlené stravě 

a budou usilovat o vnitřní pohodu, bude mít program dlouhodobý a hluboký preventivní 

dopad. Prostřednictvím dětí lze také posilovat prospěšné návyky celé jejich rodiny. 

Program je sestaven s několika celků, které kladou důraz na jednotlivé domény zdravého 

životního stylu – pohyb, výživa, vnitřní pohoda a zdravé prostředí. 

 V souvislosti se zaváděním Zdravé abecedy do našich třídních programů byly všechny 

třídy vybaveny novými dětskými kuchyňskými linkami – děti mají možnost se samy 

obsluhovat, samostatně manipulovat s jídlem a potravinami, stolovat, a také si po sobě 

umývat nádobí. Rodič tento program velmi kvitují a postupně se nám daří je do Zdravé 

abecedy nenásilně zapojovat.  

Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravé děti cestou přirozené 

výchovy, položit základy celoživotního vzdělání všem dětem na základě jejich možností, 

zájmů a potřeb. Věnovat náležitou pomoc dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. 

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „Zdravá abeceda“. 

Záměrem projektu je vytvářet dětem optimální podmínky pro tělesnou, duševní 

a společenskou pohodu, která vede k všestrannému rozvíjení dětských vědomostí, 

schopností a dovedností s respektováním individuálních, věkových, vývojových a zdravotních 

potřeb. Projekt „Zdravá abeceda“ je zaměřen na výchovu dětí ke zdravému životnímu stylu. 

A cílem metodiky je vybavit děti kompetencemi pro zdravé rozhodování v oblastech, které 

ovlivňují jejich dlouhodobé zdraví. 

Pojem kompetence je chápán jako připravenost k řízení vlastní životosprávy, která má tři 

složky: 

 CHCI (děti mají vnitřní motivaci pro zdravé rozhodování) 

 UMÍM (děti mají potřebné znalosti a dovednosti) 
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 MOHU (děti žijí v prostředí, které spoluvytvářejí a které jim umožňuje realizovat 

zdravou volbu) 

Projekt obsahuje 4 oblasti:    

 zdravá výživa    „ Jak se dělá jídlo“ 

 zdravý pohyb    „ Co dělá tělo, když se hýbe“ 

 zdravé prostředí  „ Učíme se z věcí, ne o věcech“ 

 vnitřní pohoda     „ Každý jsme originál“ 

 Smyslem je docílit vnitřní duševní vyváženosti dítěte, přiměřeného sebevědomí 

bez vnitřních konfliktů a psychických obtíží. Naučit se vnímat pyramidu zdravého 

podnětného prostředí (etické, estetické, environmentální, bezpečné prostředí). Naučit děti 

nést odpovědnost za důsledky svého jednání, vytváření vkusného a funkčního prostředí a 

umět jednat na základě vlastních prožitků a zkušeností. Naučit se zdravě stravovat a mít 

pojem o významu surovina – potravina – jídlo. 

Předpokladem úspěchu zůstává, že se do podpory výchovy ke zdraví zapojí dospělí, kteří 

vystupují ve vývoji dítěte v různých rolích. 

Každá třída má zpracovaný svůj „Třídní program“, zpracovaný dle ŠVP a RVP PV. TVP je 

natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či aktuálně změněné potřeby dětí (viz 

nástěnky v šatnách). 

MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí 

a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a MŠ. Rodič má právo být 

informován o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. 

S třídními učitelkami se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání jejich 

dítěte. 

 

Škola získala v květnu 2016 certifikát ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA. 

(bližší info na www.zdravaskolnijidelna.cz) 

http://www.zdravaskolnijidelna.cz/
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6.3.2 Projektová metoda „Cesta k sobě“  

Pro práci v oblasti vnitřní pohoda a čtenářská pregramotnost. 

Provázanost se Školním vzdělávacím programem a Třídními vzdělávacími programy. 

Cílem ŠVP naší školy je pomoci dětem najít jejich vnitřní spokojenost a podporovat 

dětskou tvořivost a kreativní myšlení, rozvoj osobnosti dítěte a pomoci mu uvědomit si 

vlastní sebehodnotu. 

Od roku 2014 již s obrázkovými kartami pracují učitelky a děti z celé naší školy a karty jsou 

součástí práce s projektovou metodou Respektovat a být respektován a Prožitkové 

pedagogiky (viz korálek Dokumenty – ŠVP). Cesta k sobě nám pomáhá vést děti k přemýšlení 

o základních životních principech, které nám pomáhají chápat základní lidské hodnoty, 

rozumět svým náladám, znát své talenty, důvěřovat si a učit se sebereflexi. 

Naše praktické zkušenosti s prací s dětmi jsme shrnuly v Ohlasech na portálu Lucie 

Ernestové a můžete se s nimi seznámit, případně přidat i své názory a poznatky a využívá jich 

pracovní skupina pedagogů v projektu ESF Společenství praxe OP VVV ve spolupráci s FP TUL 

a PeadF UK Praha. 

Tuto pomůcku vřele doporučuji nejen kolegyním ředitelkám, ale i učitelkám mateřských 

škol, které na naší škole absolvují odborné stáže, aby se seznámily, jak v pedagogické praxi 

lze pracovat s moderní pedagogikou a psychologií (viz naše projekty Zdravá abeceda, 

Respektovat a být respektován a Prožitková pedagogika) v propojení s Rámcovým 

programem předškolního vzdělávání 

V současné době jsou do našeho projektu zapojeni i studenti Gymnázia a Střední odborné 

školy pedagogické v Liberci, kteří na naší škole vykonávají odbornou pedagogickou praxi.  

Cíle projektu v souvislosti se získanými kompetencemi dětí: 

 učím se respektovat pravidla komunikace 

 učím se použít myšlenky v životě 

 učím se naslouchat a pochopit myšlenku 

 učím se vyjádřit svojí myšlenku 
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 učím se hledat souvislosti 

 pátrám ve vlastní zkušenosti a hledám analogie 

 snažím se porozumět textu 

 učím se zjišťovat, čemu nerozumím 

 mezilidské vztahy 

 smysl pro rytmus, rým a poezii 

 dobrá nálada 

 jemná motorika 

 mezipředmětové vztahy 

 rozvoj osobnosti 

6.3.3 Prožitková pedagogika 

Provázanost se Školním vzdělávacím programem a Třídními vzdělávacími programy. 

 „Co si zkusím, tomu porozumím“. Zkušenost je nepřenosná, poznávám teprve 

v okamžiku. Kdy si sám prožiju, co vím. To, co nás spolehlivě osloví je možnost osobně 

a nezprostředkovaně být při tom, vnímat všemi smysly. Dotýkám se skutečných věcí, 

prožívám reálné situace, cítím a prožívám strach, radost, zklamání, vztek… Prožitková 

pedagogika umožňuje co nejvíce věcí si prožít na vlastní kůži . 

6.3.4 Badatelsky orientované vyučování „Malí badatelé“ 

Provázanost se Školním vzdělávacím programem a Třídními vzdělávacími programy. 

„Existují poznatky, které získáme jen tehdy, když je budeme chtít získat.“ 

Ernest Bloch 

BOV je metoda, která staví na přirozené zvídavosti dětí a vede je k aktivitě a vlastnímu 

objevování.  
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BOV využívá aktivizující metody: 

 heuristickou metodu 

 kritické myšlení       

 problémové vyučování 

 zkušenosti učení 

 projektovou výuku 

 učení v životních situacích 

Princip metody BOV: 

 rozvíjet badatelské dovednosti dětí 

 podněcovat u nich chuť zkoumat 

 objevovat a dozvídat se nové věci 

 rozvoj kritického myšlení 

 aktivita a motivace k samotnému bádání 

Metodika BOV: 

Co chci řešit, co mne zajímá, co chci ještě vědět 

1. motivace 

2. získávání informací 

3. kladení otázek 

4. výběr výzkumné otázky 

Důležité je nejen dítě zaujmout, ale také spustit v jeho hlavě myšlenkové pochody typu 

„jak to tedy je“, nebo „to je zvláštní“. Pokud se dítě vnitřně motivuje, zvýší je jeho zájem 

o bádání i učení se něčemu novému. 
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Přicházím s domněnkou – Můj názor 

Formulace hypotézy 

BOV umožňuje dětem postupovat ve zjednodušené podobě tak, jak postupují skuteční 

vědci. Vědci svými pokusy neodpovídají na otázky, ale hledají důkazy pro své domněnky, 

případně se snaží domněnky jiného vědce vyvrátit. K tomu je třeba domněnky jasně 

zformulovat. 

Jak zjistím, že mám pravdu – Můj pokus 

1. plánování a příprava pokusu  

2. provedení pokusu 

3. vyhodnocení dat 

Položili jsme si výzkumnou otázku, zpracovali jí do hypotézy a na ní nastává čas hypotézu 

ověřit. To můžeme buď studiem informací k tématu, nebo realizovat naše vlastní pozorování, 

nebo pokus. 

 Na konci cesty sklízím ovoce své práce – co jsem zjistil, k čemu mi to bude, jak to 

řeknu ostatním. 

1. formulace závěrů 

2. návrat k hypotéze 

3. hledání souvislostí     

4. prezentace 

5. kladení nových otázek 

Závěrečný krok uzavírá badatelskou cestu, zároveň může být počátkem dalšího bádání. 

Podstatnou částí tohoto kroku je vyhodnocení vlastního bádání, posouzení, zda můj 

předpoklad byl blízko, co mi vyšlo. Jaké další otázky jsem objevil, jak mohu výsledky svého 

bádání sdělit ostatním. 

 V metodě BOV se prolínají všechny oblasti z RVP PV, prohlubují se a rozvíjí komunikační 
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schopnosti dětí, kooperace s kolektivem, flexibilita.  Učitel vzbuzuje zájem o osobnost dítěte, 

o jeho originální přístup. Tím povzbuzuje a rozvíjí osobnost dítěte. Dítě má prostor něco 

„vyzkoumat“, na něco „přijít“, něco si ověřit, zkusit – bez hodnocení, zda je to správně či 

nikoli. Má možnost zjistit pravdu, potvrdit si svůj názor, nebo se poučit o jiné skutečnosti. Učí 

se přijmout skutečnost. Učí se dodržovat pravidla a dát prostor i ostatním, aby měli možnost 

udělat totéž. 

6.3.5 Projekt „Kouzelná věda“ – polytechnické vzdělávání  

Provázanost se Školním vzdělávacím programem a Třídními vzdělávacími programy. 

Zapojení aktivit ze seminářů polytechnického vzdělávání dětí v mateřské škole do výuky, 

v návaznosti na BOV a prožitkovou pedagogiku, doplňuje   ŠVP a z něho vyplývající TVP. 

Cíle projektu:  

 Přiblížit dětem v předškolním věku přírodovědné a technické obory tak, aby mohly 

hledat odpovědi a nové otázky k jevům a věcem, které nás obklopují a tvoří naše 

životní prostředí. 

 Rozvíjet tvořivost dítěte, jeho myšlení, vyjadřování a také rozvoj paměti, práci 

ve skupinách, ale i samostatnost. 

Tematické části projektu: 

- Světlohraní 

- Hrátky se zvukem 

- Hravá voda 

- Kouzla v kuchyni 

- Co umí vzduch 
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7 Charakteristika školního vzdělávacího programu – 

„Zdravá abeceda“ 

Školní vzdělávací program (ŠVP) je dokument, podle něhož uskutečňujeme vzdělávání 

dětí. Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 

Filosofie školy 

Společně vytváříme klidné, pohodové prostředí, ve kterém se děti cítí radostně 

a bezpečně. Pomáháme dětem najít jejich vnitřní spokojenost a podporovat dětskou 

tvořivost a kreativní myšlení, rozvoj osobnosti dítěte. 

S ohledem na individualitu každého dítěte se snažíme 

 navodit pozitivní přístup k životu 

 vést děti k poznání, že mohou svojí životní situaci ovlivňovat, neboť mohou jednat 

svobodně, ale zároveň je vést k uvědomění, že za svá rozhodnutí odpovídáme 

 rozvíjíme u dětí poznávání sebe sama, zájmů, možností a potřeb 

 podporujeme přátelství, kamarádskou pomoc 

 podporujeme děti v jejich spontánnosti, ale zároveň je učíme pravidlům a řádu 

 vychováváme děti ke zdravému životnímu stylu 

 do dění školy zapojujeme rodiče 

V naší MŠ pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu s názvem „Zdravá abeceda“, 

který je vypracován v souladu se RVP PV a obecně platnými předpisy. Program vychází 

z konkrétních podmínek a možností školy, a potřeb dětí. Je zaměřen na výchovu ke zdravému 

životnímu stylu (základem spokojeného života je naučit se zdravě žít) a všestranný rozvoj 

dítěte, jeho učení a poznávání života prostřednictvím změn v přírodě během roku.  
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Vychováváme a vedeme děti k samostatnosti. Pod vedením lidí, kteří mají osobnostní 

i profesionální předpoklady, chceme umožnit dětem prožít aktivní a radostné dětství, tím že 

jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí ve společnosti kamarádů, dospělých a které 

bude přizpůsobeno jeho potřebám. Veškeré aktivity obsahují prvky hry, tvořivosti, podněcují 

zájem dětí poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti, přispívají k rozvoji 

schopnosti dítěte porozumět sobě i okolnímu světu, který ho obklopuje. Chceme předat děti 

do ZŠ samostatné, zvídavé, schopné komunikovat s učitelkou, s kamarády, s dostatečnou 

slovní zásobou, schopné spolupracovat. ŠVP je sestaven se zaměřením na školní projekty 

a projekty podporující zdraví, které jsou jeho nedílnou součástí (7.2, 7.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 

7.3.4, 7.3.5). 

7.1 Teoretické východisko pro tvorbu ŠVP 

Tvorba učebního plánu na mateřské škole vychází z Rámcového vzdělávacího programu 

pro předškolní vzdělávání, který byl vydán na základě usnesení § 4 odstavec 3 Opatřením 

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává Rámcový vzdělávací program 

pro předškolní vzdělávání č. j. 32 405/04-22. Mateřské školy a přípravné třídy ZŠ jsou 

povinny postupovat podle jeho znění nejpozději od 1. září 2017. 

V souladu s novým školským zákonem a v návaznosti na obecné cíle vzdělávání tímto 

zákonem stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (dále RP) 

postihuje a charakterizuje široce pojatý elementární vzdělanostní základ, na který může 

bezprostředně navazovat nejen povinné vzdělávání, ale který zároveň otevírá dítěti cestu 

celoživotního rozvoje a učení. 

RP je základním východiskem pro vypracování ŠVP, tj. učebního plánu. 

Vzdělávání předškolních dětí v mateřské škole je cílevědomý proces, v němž jsou 

spontánní a řízené aktivity vyvážené v poměru, který odpovídá potřebám a možnostem dětí. 

Specifickou formou předškolního vzdělávání je didakticky zacílená činnost, která je 

pedagogem přímo či nepřímo motivována, kterou dítěti nabízíme a v níž je zastoupeno 

spontánní záměrné učení. 
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Celý učební proces je založen na aktivní účasti dítěte, využívání prožitkového 

a interaktivního učení a probíhá zpravidla ve skupině či individuálně. 

V návaznosti na obecné cíle, které jsou formulovány ve školském zákoně, jsou hlavními 

cíli předškolního vzdělávání: 

1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 

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

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

působící na své okolí 

Tyto obecné cíle jsou zakomponovány v učebním plánu školy (ŠVP), z něhož vycházejí 

třídní učební plány (TVP), které se zaměřují na cíle průběžné: 

 takové, jejichž naplňování prolíná každodenními činnostmi 

 vzdělávací cíle, které se týkají oblastí práv dětí, sebeobsluhy, hygieny, socializace, 

sebepojetí, citů, vůle, chování a pěstování morálních a společenských hodnot 

 cíle, které není nutné specificky plánovat, neboť k nim směřujeme denně 

Základní obsah předškolního vzdělávání byl stanoven tak, aby v návaznosti na současné 

trendy vzdělávání odpovídal cílům a záměrům předškolního vzdělávání a aby respektoval 

věk, předpoklady a zkušenosti dětí předškolního věku, jejich současné i budoucí potřeby 

a stejně tak i prostředí mateřské školy. 

Obsah je strukturován do oblastí, které reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání 

i učení. Jednotlivé oblasti jsou rozlišeny na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří 

k sobě samému, k druhým lidem, k okolnímu světu a to na základě přirozených interakcí, 

do kterých v rámci těchto vztahů vstupuje, v nichž žije, rozvíjí se, učí a vzdělává. 
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Interakční oblasti: 

- biologická 

- psychologická 

- interpersonální 

- sociálně-kulturní 

- environmentální 

Od nich jsou odvozeny oblasti předškolního vzdělávání: 

a) Dítě a jeho tělo 

b) Dítě a jeho psychika 

c) Dítě a ten druhý 

d) Dítě a společnost 

e) Dítě a svět 

Tyto oblasti vzdělávání jsou v učebním plánu školy dodržovány podle daného RP, ale 

i v TVP s nimi učitelky pracují tak, aby na sebe navazovaly, nebo se přímo prolínaly. Tvorba 

učebního plánu školy je plně v kompetenci pedagogů, ať už jde o konkretizovaný výchovně 

vzdělávací obsah, způsob jeho strukturování a plánování, o volbu metod a prostředků 

výchovy a vzdělávání či o vnitřní organizační strukturu jeho realizace. 

Odpovědnost za vytvoření ŠVP má ředitelka mateřské školy. Se ŠVP jsou seznamováni 

rodiče. 

Stejně důležité, jako je sestavování učebního plánu školy a třídního učebního plánu, je 

jeho vyhodnocování, sledování výsledků a vyvozování odpovídajících závěrů 

a sebehodnocení (evaluace). 

Při evaluaci učebního plánu zjišťujeme: 

- jaké jsou rozpory mezi ideálním stavem a skutečností 
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- jak se nám daří naplňovat předsevzetí a cíle, které jsme si určili 

- jaký je průběh plánovaného projektu 

- jak vyhovuje určené skupině, pro kterou byl vytvořen 

- jak je program řízen, jaké má dopady, jak je efektivní 

Při evaluaci ŠVP (učebního plánu školy) zjišťujeme, zda respektuje a naplňuje požadavky 

RVP PV.  

Při evaluaci Třídního vzdělávacího programu (třídní učební plán) zjišťujeme a hodnotíme, 

zda respektuje a naplňuje požadavky ŠVP. 

Evaluace TVP probíhá v pololetí, evaluace ŠVP na konci školního roku. 

7.2 Praktický postup při tvorbě učebního plánu školy 

a třídního učebního plánu 

Před sestavením učebního plánu jsme si několikrát pečlivě pročetly RVP PV, který je 

základním východiskem pro konkrétní tvorbu učebního plánu. Ujasnily jsme si pojmy: 

1) Cíl: konečné místo, jehož se snažíme dosáhnout, účel, motiv, záměr, úmysl 

2) Úkol: co je určeno k vykonání, činnost zaměřená k nějakému cíli, účel 

3) Obsah: náplň, význam, smysl, hlavní děj, soubor témat 

4) Téma: základní myšlenka, uzavřený celek, okruh 

5) Námět: návrh, myšlenka nějaké práce, téma 

Ujasnily jsme si filosofii školy, základní cíle, dlouhodobé cíle a hlavní pedagogický záměr. 

Shodly jsme se na základní struktuře vzdělávacího obsahu učebního plánu, která bude 

shodná se strukturou třídních učebních plánů pro všechny třídy naší mateřské školy. 

Vytvořily jsme samostatný vzdělávací obsah pro speciální třídu, ve které jsou zařazeny děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Rozhodly jsme se propojit  ŠVP a TVP s výchovně 

vzdělávacími školními projekty a s projekty, podporující zdraví. 

Definovaly jsme průběžné činnosti a celoroční úkoly vzdělávání.  
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1) Hlavní cíl našeho Školního vzdělávacího programu: 

Cíl snahy je rozvíjet dítě, jeho schopnosti učení s individuálním přístupem ke každému 

dítěti, ve spolupráci s rodinou tak, aby si dítě osvojilo základy hodnot, na kterých je 

založena naše společnost. Každý jsme originál – respektovat dítě, jako samostatnou 

osobnost. 

2) Úkolem naší práce je vést a vychovávat děti ke zdravému životnímu stylu, vzájemné 

ohleduplnosti, respektu vůči sobě i ostatním, chránit své zdraví, přírodu, životní 

prostředí, vnitřní pohodu v návaznosti na rodinu.  

Zaměřujeme se na všestranný rozvoj dítěte po stránce rozumové, tělesné 

i environmentální. 

3) Obsahem vzdělávání se prolínají čtyři oblasti Zdravé abecedy – zdravá výživa, zdravé 

prostředí, zdravý pohyb a vnitřní pohoda. Pracujeme se dětmi v Badatelsky 

orientovaném vyučování, v prožitkové pedagogice a v polytechnickém vzdělávání, aby 

děti měly možnost dojít vlastní zkušeností k poznatkům o světě, ve kterém žijí. 

Co si zkusím, tomu porozumím. 

Vzdělávací obsah slouží pedagogům jako východisko vlastní vzdělávací nabídky 

jednotlivých tříd (TVP). 

7.2.1 Základní cíle předškolního vzdělávání 

 Usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu – posílení samostatnosti 

a schopnosti se rozhodovat. 

 Upevnění zvídavosti a přirozené chuti poznávat – posílení zdravé sebedůvěry. 

 Orientovat dítě k tomu, aby od útlého věku si osvojovalo základy klíčových 

kompetencí a získávalo tak předpoklady pro své celoživotní vzdělávání – poskytování 

prostoru k tvoření a rozvíjení představ. 

 Výchova dětí formou Respektovat a být respektován – respektovat svoji vlastní 

osobnost, a zároveň  vést děti k respektování svého okolí. 



81 

 

 Vzdělávání dětí vlastním tempem, odpovídajícímu  věku a vývoji dítěte a vést je 

ke klíčovým kompetencím. 

 Umožnit rozvoj osobnosti dítěte ve spolupráci s jeho rodinou. 

 Doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí 

s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů – zvýšení důvěry i zlepšení 

dovednosti v týmové práci, tolerance a úcty k druhým i k životnímu prostředí.  

 Obohacovat denní program dítěte. 

 Individuální práce s dětmi 

 Rozvoj celé osobnosti 

7.2.2 Dlouhodobé cíle 

o Všestranné rozvíjení osobnosti každého dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby, 

zájmy a schopnosti, se zřetelem na celkový rozvoj v úzké součinnosti s rodinou. Denně 

s dětmi rozvíjet čtenářskou a matematickou pregramotnost, respektovat individuální 

potřeby dětí. 

o Smyslem programu je rozvíjet prostřednictvím různých činností kladný vztah k sobě, 

k okolí a prostředí, ve kterém dítě žije a k přírodě. 

o  Vést děti k zodpovědnosti za svoje chování. Učí se poznávat a chápat, že lidská 

činnost může životní prostředí chránit, ale i ničit. V rámci programu chceme dát dětem 

možnost v přirozených situacích, ale zprostředkovaně poznávat okolí MŠ, sledovat 

rozmanitost přírody, prostřednictvím různých činností poznávat a pojmenovávat svět 

kolem sebe, chránit si své zdraví. 

o Umožnit dětem projevit svojí tvořivost a rozvoj talentu v činnostech, které prolínají 

vzdělávací nabídkou: tvořivá dramatika, hra na zobcovou flétnu, tvoření z keramiky, 

hudební a pěvecké činnosti. 

o Vzdělávaní dětí bez pocitu soutěžení, ale na základě spolupráce, ohleduplnosti. 

o Naučit děti najít smysl pro kolektivní odpovědnost a naučit je pochopit  důležitost 

mezilidských vztahů a vnitřní svobody. 



82 

 

o Výchovou a vzděláváním podporovat  v dětech chuť stát se dobrovolně motivovanými 

žáky, kteří jednají odpovědně a staví se k budoucnosti se sebedůvěrou a pozitivně. 

7.2.3 Hlavní pedagogický záměr 

 Vnímat dítě jako jedinečnou osobnost, která má své individuální i specifické potřeby 

a možnosti a jejich aktivitám vytvářet potřebné podmínky – možnost svobodné volby. 

 Vycházet ze znalostí dětí jejich aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní 

a sociální situace. 

 Každé dítě má právo být jiné, má potřeby rozvíjet a učit se svým tempem. 

 Dávat dětem možnost spoluúčasti na volbě i tvorbě programu, respektovat právo 

dítěte na neúčast nabízené činnosti – právo být pouze pozorovatelem. 

 Respektovat pedagogické zásady, povzbuzovat děti nesmělé, posilovat sebevědomí 

a pozitivně hodnotit každého, kdo pracuje na úrovni svého osobního maxima. 

 Podporovat u dětí iniciativu, tvořivost a vlastní fantazii. 

 Posilovat rozvoj pohybových schopností a dovedností. 

7.2.4 Průběžné činnosti 

- rozvíjení řeči a komunikativní dovednosti 

- orientace dětí v čase, prostoru a prostředí 

- tělovýchovné činnosti – netradiční rozcvičky (harmonizační cvičení, jóga, padák, 

moderní tanec…) 

- rozvoj obratnosti, zručnosti a odvahy 

- rozvíjení specifických dovedností, i pracovních, základy konstruktivního myšlení 

- estetické činnosti 

- ekologické cítění 

- hudební činnosti 
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- sebeobslužné dovednosti 

- hygienické návyky 

- dramatické činnosti 

- seznamování s cizím jazykem 

- rozvoj myšlení při společenských hrách 

- samostatnost 

7.2.5 Celoroční úkoly vzdělávání 

a) Dítě a jeho tělo 

- zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci 

- koordinovat pohyby a polohy, sladit pohyb s rytmem a hudbou 

- napodobit pohyb dle vzoru 

- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 

- koordinace ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku 

- zvládnout sebeobsluhu a základní hygienické návyky 

- osvojení si měřených praktických dovedností 

- uvědomění si vlastního těla, pojmenovat části těla, některé orgány a znát jejich 

funkce 

- rozlišovat, co škodí a prospívá zdraví 

b) Dítě a jeho psychika 

Jazyk a řeč 

- rozvoj řečových schopností 

- rozvoj komunikačních dovedností 

- osvojení si předčtenářských dovedností 
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Poznávací procesy a funkce 

- rozvoj smyslového vnímání 

- rozvoj tvořivosti 

- podporování zvídavosti, zájmu, radosti z objevování 

- práce s informacemi 

Sebepojetí, city, vůle 

- uvědomování si vlastní identity, sebevědomí, sebedůvěry 

- rozvoj citových vztahů k okolí 

- schopnost vyjádřit pocity, dojmy, prožitky 

c) Dítě a společnost 

- rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností 

- vymezení společenských hodnot, jasných a přiměřených pravidel soužití ve třídě 

- rozvoj kulturně estetických dovedností a vytváření základů estetického vztahu 

ke světu 

d) Dítě a ten druhý 

- navazování kontaktů s dospělým a s druhým dítětem, vzájemná komunikace, 

vzájemné respektování 

- uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému 

- uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva 

- vnímat, co si druhý přeje, ohleduplnost k druhému, slabšímu dítěti, bránit se 

projevům násilí jiného dítěte, ubližování, povyšování 

- ochrana soukromí a bezpečí 

- obezřetnost v kontaktu s cizími dětmi a dospělými 
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e) Dítě a svět 

- osvojit si poznatky o sobě, rodině, o vývoji, životě, přírodě, přírodních jevech, o lidské 

společnosti, technice, o práci lidí 

- orientovat se bezpečně v okolním prostředí (ulice, doprava, odchody, škola, bydliště) 

- osvojit si poznatky o místě, kde žije, o své zemi, kultuře jiných zemí, vesmíru 

- vlivu lidské činnosti na prostředí 

- vlivu prostředí na člověka 

- rozvoj dovedností při péči o své okolí 

- odhad blížícího se nebezpečí (kontakt se zvířaty, manipulace s přístroji, poznatky 

o přírodních a povětrnostních jevech) 

7.2.6 Úkoly v jednotlivých oblastech 

a) Modrý korálek – Dítě a jeho tělo 

- přivítat všechny děti v MŠ a připravit jim radostný vstup do mateřské školy 

- pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí 

- osvojovat si návyky k podpoře osobní pohody 

- osvojovat si poznatky o těle, zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě 

- vytvářet zdravé životní návyky a postoje 

- rozvíjet užívání všech smyslů 

- rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojovat si poznatky 

o tělovýchově a sortu 

- přispívat k vytváření návyků zdravého životního stylu 

- rozvíjet psychickou i fyzickou zdatnost 

- rozvíjet ovládání pohybového aparátu a tělesné funkce 

- rozvíjet hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

- rozvíjet pohybové a manipulační činnosti 
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- osvojovat si praktické dovednosti přiměřené věku 

- osvojovat si poznatky o pohybových činnostech 

- osvojovat si dovednosti k podpoře zdraví a bezpečnosti 

b) Žlutý korálek – Dítě a jeho psychika 

- vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit novým dětem vstup do MŠ 

- rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev 

- rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní i produktivní 

- využívat k tomu vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu 

- zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení 

k slovně-logickému 

- rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii 

- rozvíjet komunikativní schopnosti verbální i neverbální a kultivovaný projev 

- posilovat přirozené poznávací city (zvídavost, radost, zájem…) 

- rozvíjet schopnost a dovednost vyjádřit pocity, dojmy a prožitky 

- rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině i ke svému okolí 

- osvojovat si některé dovednosti, které předcházejí čtení, psaní, rozvíjet zájem 

o psanou podobu jazyka 

- vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a učení 

- rozvíjet pozitivní city dítěte k sobě (uvědomit si vlastní identitu, získání sebevědomí 

a sebedůvěry) 

- upevňovat výslovnost a vyjadřovací schopnosti 

- vytvářet základy pro práci s informacemi 

- rozvíjet kultivovaný projev 

- posilovat radost z objeveného, probouzet zájem a zvídavost dětí 

- získávat schopnost řídit své chování a ovlivňovat vlastní situaci 
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- rozvíjet mluvní projev dítěte 

- cvičit paměť, pozornost, představivost a fantazii 

- rozvíjet hudební a taneční chvilky 

- osvojit si relativní citovou samostatnost 

c) Červený korálek – Dítě a ten druhý 

- vést děti k navazování kontaktu mezi sebou navzájem 

- posilovat prosociální chování ke vztahu k druhému, k dětské skupině, v rodině, v MŠ 

- podporovat dětská přátelství 

- podporovat schopnosti a dovednosti pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte 

k druhým lidem 

- vytvářet prosociální postoje k druhému (rodina, třída, MŠ) 

- chránit osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s dospělými 

- rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti 

- rozvíjet respekt a přizpůsobivost ve vztahu k druhému 

- upevňovat citové vztahy ke svému okolí, k živým bytostem 

- učit se chránit bezpečí své i druhých 

- vytvářet citové vztahy k rodině 

d) Hnědý korálek – Dítě a společnost 

- rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, 

přináležet ke společnosti ve třídě, v MŠ 

- kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání, motivované přírodou a jejími 

plody 

- vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách 

- rozvíjet kulturně estetické dovednosti, výtvarné, hudební, dramatické, produktivní 

a receptivní (svátky, slavnosti celého roku) 
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- rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární (poslech pohádek, příběhů, 

veršů. Sledování dramatizací) 

- rozvíjet základní kulturně společenské postoje 

- učit se žít ve společenství ostatních lidí, přijímat základní hodnoty v tomto 

společenství uznávané 

- pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti a návyky i postoje a přijmout základní 

všeobecně uznávané společenské, morální a estetické hodnoty 

- budovat estetický vztah k životu 

- vytvářet základní kulturní a společenské postoje 

e) Zelený korálek – Dítě a svět 

- vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije 

- osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejich proměnách, 

- osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí 

- osvojovat si dovednosti potřebné ke spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí 

- vytvářet schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám 

- osvojit si povědomí o sounáležitosti s okolním světem 

- pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat je 

a naopak poškozovat a ničit 

- upevňovat pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou 

- rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách 

- kladení otázek a hledání odpovědí na problémy 

- rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, lidmi, se společností 

- rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou a s planetou Zemí 
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7.2.7 Forma vzdělávacího obsahu  

Je jednotná pro všechny třídy mateřské školy Korálek a tvoří jej tři integrované bloky, 

zaměřené na roční období.  

Integrované bloky jsou děleny na tematické bloky, které obsahují podtémata. Podtémata 

jsou rozpracovaná podle měsíců, každé podtéma má svůj název. 

Každý tematický blok obsahuje: 

 charakteristiku tematického bloku 

 vzdělávací oblasti 

 vzdělávací nabídku 

 očekávané výstupy 

Každé podtéma obsahuje: 

o úkoly v jednotlivých vzdělávacích oblastech, rozdělené pro mladší děti, starší děti 

a předškoláky 

o cíle z projektu Zdravá abeceda v jednotlivých oblastech (výživa, pohyb, prostředí, 

pohoda) 

o konkrétní nabídku z prožitkové pedagogiky, BOV a polytechnického vzdělávání 

o tematickou vycházku a doplňkovou aktivitu mimo mateřskou školu k tématu 

Rozpracování úkolů a jejich konkrétní obsah s náměty a metodikou mají učitelky zpracované 

ve svých Třídních vzdělávacích plánech. TVP mohou být doplněny o další aktivity či 

doplňkovými tématy a projekty. 

Postup vzdělávacího procesu: 

Seznámení – Prohloubení – Upevnění – Procvičení a rozšíření 

_________________________________________________________________________ 
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Integrovaný blok: PODZIM 

Tematický blok:   „Když podzim čaruje“ 

Podtémata:   Září – „Vítáme Vás v naší školce“  

Říjen – „Čas draků“ 

 Listopad – „Příroda se připravuje na zimu“ 

Charakteristika tematického bloku: „Když podzim čaruje“ 

Tento blok navazuje na přechod z léta do podzimu, kdy s dětmi poznáváme změny 

v přírodě, která se připravuje na zimu. Nastává hlavní sezóna her s větrníky a draky. 

Vnímáme počasí všemi smysly. Seznamujeme děti s prostředím MŠ, s pravidly chování, se 

soužitím dětí i dospělých.  

Poznáváme s dětmi dary podzimní přírody a učíme je s nimi pracovat, seznamujeme děti 

s podzimní sklizní ovoce, zeleniny a jejich využitím a zpracováním v MŠ. Děti učíme vnímat 

podzimní počasí od babího léta až po mrazíky, jinovatku, větrné počasí a mlhy.  

Výlety, botanická zahrada, cesta do lesa, pouštění draků na louce, návštěva Ekofarmy 

„Střevlík“. Prohlubujeme spolupráci s rodiči, podporujeme u dětí přirozené osvojení zdravých 

životních návyků, vytváříme pozitivní prostředí pro děti a navozujeme pocit bezpečí. 

 

Integrovaný blok: ZIMA  

Tematický blok:  „Paní Zima kraluje“ 

Podtémata:   Prosinec – „Těšíme se na Vánoce“ 

Leden – „Svět pohádek a svět kolem nás“ 

Únor – „Já a moje tělo“ 

Charakteristika tematického bloku: „Paní Zima kraluje“ 

Tento blok představuje dětem zimní období, které bývá spojováno se sněhem a mrazem. 
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A s největším svátkem roku – Vánocemi a s přechodem do Nového roku (vnímání tradic 

zvyků a příprav na ně). S dětmi vnímáme ponuré, deštivé, mlhavé, mrazivé počasí, které 

ovlivňuje délku pobytu a činnosti venku a přirozeně nutí věnovat pozornost tomu, jak se 

oblékneme. S dětmi provádíme pokusy se sněhem a ledem, sledujeme proměny vody, 

pozorujeme sněhové vločky. Seznamujeme děti s elementárními poznatky o přírodních 

jevech, materiálech a technických přístrojích. Zima je také vhodná k tomu, abychom si 

vyprávěli pohádky jak klasické, tak i moderní a autorské.  

Mikulášská besídka, vánoční nadílka, vycházky do lesa za zvířátky, pozorování stop, hrátky 

se sněhem, zimní sporty, lyžařský výcvik. 

 

Integrovaný blok: JARO, LÉTO 

Tematický blok:   „Jarní a letní radovánky“ 

Podtémata:   Březen – „Cesta kolem Zeměkoule“ 

Duben – „Probouzí se příroda, zvířátka“ 

Květen – „Měsíc květin a včel“ 

Červen – „Měsíc slunce“ 

Charakteristika tematického bloku: „Jarní a letní radovánky“ 

Tento blok navazuje na loučení se zimou, radujeme se z příchodu jara, nového života, 

z probouzení přírody, jarních květin, návratu ptáků z teplých krajin, mláďata, ekologie. 

Povedeme děti k tomu, aby mohly vyjádřit svoje myšlenky, pocity, nápady slovně, pohybem, 

hudbou, tancem, výtvarnými prostředky. Poznávání změn a dějů v přírodě, rozmanitost, 

oslavy, tradice. Být citliví nejen ke kamarádům, ale i k přírodě a respektovat svět kolem nás. 

Cílem tohoto bloku je trávit převážnou část pobytu dětí venku a využívat manipulaci s vodou, 

pískem, přímým pozorováním proměn přírody, počasí, flóry a fauny. Přiblížit dětem krásu 

jarního a letního období. Dobu výletů, čas ochutnávání prvních plodů, ale i bouřek, dešťů, 

duhy, co nemůže člověk ovlivnit, ale příroda sama. Všímáme si živočichů, kteří tvoří 

nezastupitelnou část našeho ekosystému.  
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Výlety, návštěva ZOO, Botanické zahrady, Jizerské hory – školní výlet. 

Prohlubujeme citový vztah k rodině, úctu k mamince, prohlubujeme spolupráci s rodinou. 

Osvojujeme si poznatky k podpoře zdraví a bezpečí. Posilujeme samostatnost, vytváříme 

pozitivní vztah ke světu a lidem. 

7.2.8 Metody a formy práce 

Vzdělávání se uskutečňuje po celý den pobytu dětí v MŠ tj. při všech činnostech – 

využíváme situačních momentů, pozorování a uvědomění si individuálních zájmů a potřeb 

dítěte. Vycházíme ze znalosti jeho aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální 

situace. Vhodné metody jsou prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi dětí, které 

jsou založeny na přímých zážitcích dítěte. Tyto zážitky podporují dětskou zvídavost a potřebu 

objevovat, podněcují radost dítěte z učení a z poznání. 

Uplatňujeme situační učení, založené na vytváření situací tak, aby se dítě učilo 

dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápe jejich smysl – 

praktické ukázky životních situací. Snažíme se do činností vtáhnout děti pomocí motivace 

nenásilnou formou. Využíváme spontánní sociální učení, založené na principu přirozené 

nápodoby, poskytovat vzory chování a postojů. Budeme uplatňovat aktivity (s prvky hry) 

spontánní i řízené učitelkou – didakticky zacílenou činností, která bude přímo či nepřímo 

motivovaná a bude v ní zastoupeno i záměrné učení. Toto vše probíhá většinou 

ve skupinkách, dle potřeby uplatňuje individuální přístup k dítěti, vše vzájemně provázané 

a vyvážené.  

Formy uskutečňujeme na základě integrovaných bloků, které nabízí obsah v přirozených 

souvislostech a vychází ze života kolem nás. 

To, jak si třídní učitelky konkrétně vypracují svůj TVP, jaké metody a prostředky k jeho 

realizaci využijí, závisí na jejich tvořivosti, flexibilitě a nápaditosti. Všechny TVP ale musí 

obsahovat: 

a) Poznávání dítěte jako východisko pro individuální přístup 

V individuálním přístupu učitelky přizpůsobují výchovný vliv potřebám dítěte. Poznání 

dítěte je pro ně východiskem a prostředkem k dosažení cíle. Základní principy, které se týkají 
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individuálního přístupu a podle kterých učitelky ve svém plánování postupují, jsou: 

- Akceptovat přirozená vývojová specifika a promítat je do obsahu, forem a metod 

vzdělávání. 

- Umožňovat rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho 

individuálních možností a potřeb. 

- Zaměřovat se na vytváření základů klíčových kompetencí v etapě předškolního 

vzdělávání. 

- Vytvářet předpoklady pro pokračování vzdělávání a podporovat individuální rozvojové 

možnosti dětí, optimální úroveň osobního rozvoje a učení dítěte, které opouští 

mateřskou školu. 

- Na základě dlouhodobého a každodenního styku s dítětem a jeho rodiči plnit i úkol 

diagnostický. Zejména ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. 

b) Tvorba pravidel soužití ve třídě 

Pravidla jsou v podstatě dohodnuté postupy, které vedou k cíli a které nám dávají jasné 

hranice, co můžeme a nemůžeme, jak se máme zachovat v určitých situacích. 

 pravidla hry (formou hry se naučit pravidla – nepodvádět, vychutnat si vítězství 

i prohru) 

 hry s pravidly (zejména pohybové hry, při kterých se děti též učí pravidlům a v nichž si 

děti samy vytvoří pravidla) 

 pravidla pro zacházení s předměty (bezpečné zacházení s předměty – jak zacházet 

s nůžkami, jak držet štětec, tužku, jak věci ukládat na své místo) 

 pravidla organizační (soužití lidí vedle sebe, pravidla silničního provozu, jak se 

 správně chovat např. u lékaře, v obchodě) 

 společenská pravidla (určují chování ve společnosti – umět poprosit, poděkovat, 

správně stolovat) 

 hygienická pravidla (podle těchto pravidel děti učíme, kdy, jak a čím si máme mýt 

ruce, tělo) 
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 pravidla soužití (úcta k druhým i sobě, tvorba bezpečného klimatu) 

 

Oblasti, ve kterých jsou v naší škole vytyčena pravidla, jsou: 

o práce pedagoga 

o práce ostatních pracovníků školy 

o soužití ve skupině – třídě 

o spolupráce s rodiči 

c) Využití prožitkového způsobu života 

Styl učitelek, v němž uplatňují způsob, jakým se dítě učí samo, spontánně, přes prožitek 

a zkušenost. Řízené činnosti naplňují následující znaky. 

 spontaneita 

 objevnost 

 komunikativnost 

 aktivita a tvořivost 

 konkrétnost 

 celostnost 

 Východiskem je prožitek, pokud možno společný všem dětem. Na prožitku je 

postavena řízená činnost organizovaná pro skupinu dětí. 

d) Pedagog jako partner 

Zásadně využívat metody pochvaly a povzbuzení, tolerance, komunikaci s dítětem 

a přirozenou autoritu. Vyvarovat se ponižujícímu a krutému chování k dětem, nikdy 

nepoužívat výhružky, tresty, poukazování na lepší kvality jiných a uplácet děti odměnami. 

Ve vztahu pedagog a dítě vytvářet harmonické láskyplné prostředí, ve kterém se děti cítí 

bezpečně. Pedagogický styl postavený na pozitivní zpětné vazbě. 
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e) Plánování TVP 

Plánování TVP vychází ze ŠVP a koresponduje se zásadami a pravidly, která jsou stanovena 

v ŠVP, který se týká vzdělávacího obsahu. Při plánování musí mít učitelky na paměti, CO mají 

u dětí rozvíjet – jaké kompetence a JAKÝM způsobem – jakými prostředky.  

TVP rozvíjí: 

  jazykovou inteligenci 

  hudební inteligenci 

  logicko-matematickou inteligenci 

  prostorovou inteligenci 

  tělesně pohybovou inteligenci 

  interpersonální inteligenci 

  intrapersonální inteligenci 

f) Pedagogická diagnostika v naší MŠ 

 

Diagnostika je obecně charakterizována jako jistý druh poznávání, který je završen v podobě 

určitého závěru – diagnózy.  

Důvody, proč v MŠ učitelka diagnostikuje:  Hledá příčinu určitého stavu dítěte, 

vzdělávacích a výchovných problémů. Zjišťuje rozvoj dítěte v různých oblastech, stanovuje 

jeho silné a slabé stránky.   Hledá adekvátní metody edukace.   

Na prvním místě bychom se měli zajímat, proč vůbec dítě v MŠ diagnostikovat. Nejde totiž 

jenom o rozdělení dětí do určitých skupin, o to, zda je dítě šikovné nebo nestačící tempu. 

http://www.msbystrice.cz/images/200000327-ce7c2cf771/painting-428387__180.jpg
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Hlavní myšlenkou diagnostiky je individuální přístup a individualizace vzdělávání. 

Pro individuální přístup je více než nutné vědět, co již dítě zná, umí a bezpečně ovládá 

a současně hledat společnou cestu ke zkvalitňování a pokroku. 

V naší MŠ se snažíme o co nejlepší poznání dítěte. Jen na základě poznání slabých i silných 

stránek může probíhat plánování dalšího rozvoje. Všeobecná doporučení mohou být 

neúčinná a mnohdy mohou i osobnost dítěte poškodit. Základem pro další práci s dítětem je 

opřít se o jeho silné stránky a pomocí nich rozvíjet ty slabší. Při stimulování jednotlivých 

oblastí vždy dbáme na diferenciaci podle vývojové psychologie a věku. Přetěžování nebo 

podceňování dětí je velice vysokým rizikem.  Zkušený pedagog profesionál by měl na základě 

svých pedagogických kompetencí napomoci i rodičům respektovat věková kritéria 

a možnosti dětí. 

Nejdůležitějším momentem v pedagogické diagnostice je včasné rozpoznání oslabených 

funkcí, které by se měly v delším časovém horizontu a v mírném tempu rozvíjet a dostávat 

na vyšší úroveň. Slabší místa či oslabené funkce rozhodně nesmíme u dítěte zviditelňovat. 

Dítě by pak mohlo nabýt dojmu, že je špatné a nešikovné a to by bylo pro celý proces 

demotivující.  Vždy zviditelňujeme silnější stránky, které si dítě již osvojilo a připravujeme 

dítěti dostatek možností a příležitostí na rozvoj těch slabších či oslabených. 

Cílem pedagogické diagnostiky v naší MŠ je tak poukázat na jednotlivé oblasti vývoje 

a na jejich vzájemnou propojenost a podmíněnost. K tomuto účelu nám slouží Diagnostická 

portfolia. 

Jednotlivé funkce a oblasti se rozhodně nevyvíjejí izolovaně, jsou navzájem ovlivněné 

a vzájemně se podporují. 

Pokud je jedna část oblasti oslabená, promítá se to často do všech dalších oblastí. 

U vývoje dítěte se setkáváme s určitou posloupností a časovostí. „Časovost znamená, že 

schopnost, dovednost nastupuje, resp. dítě k ní obvykle dozraje v určitém věku, lépe řečeno 

ve věkovém rozmezí.“ 

 

 Z toho vyplývá, že vývoj jedince je individuální, že každé dítě je opravdu jiné a že 

k dozrávání oblastí dochází v různých časových horizontech. Každý jedinec reaguje 

na podněty odlišně, jinou formou získává zkušenosti, dovednosti i vědomosti. Věkové 
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hranice jsou pouze orientačním bodem, jen ukazují, jak by zhruba měl vývoj vypadat a 

probíhat. 

Stále musíme mít na paměti, že pokud dítě není ještě vyzrálé, nemůže zvládnout v daný 

moment stanovený pokrok. Jediný limit, který omezuje pedagogy i rodiče dětí v MŠ, je 

zahájení povinné školní docházky. Dostatečná školní zralost a připravenost je velice důležitá 

nejen pro bezproblémové zvládání trivia, což je čtení, psaní, počítání, ale také pro sociální 

a komunikační dovednosti. 

Pro dítě je tak nejlepší, aby se na školu pozvolna, postupně a hlavně nenásilně 

připravovalo, ale tato příprava musí dodržovat určitou posloupnost. „Posloupnost znamená, 

že se daná schopnost, dovednost rozvíjí po krocích, postupně a v návaznosti od snadnější 

po obtížnější, od jednodušší po složitější.“ (Bloomova taxonomie cílů). Jde především o to, 

stanovit obtížnost úkolů podle možností dítěte a dopřát mu tak pocit úspěchu. Pokud se 

dítěti delší dobu nedaří, laťka je dána příliš vysoko, je stanovený postup špatný. Proto se 

musí jednotlivé úkoly stavět tak, aby odpovídaly možnostem jedince. Úroveň práce musí být 

nastavena tam, kde se právě dítě nachází, bez ohledu na věk a představu dospělých. 

O pokroku a individuálních plánech rozvoje se mohou rodiče průběžně informovat u svých 

třídních učitelek a budou také předmětem při plánovaných osobních konzultacích ve škole. A 

 kontroly ŘMŠ o funkčnosti diagnostiky a zpětné vazby. 

Pedagogové jsou profesionálně schopni zvládnout výchovu a vzdělávání dětí vyplývající 

z pedagogické diagnostiky a vytvořit pro děti podnětné a rozvíjející prostředí. 

1. Pedagogická diagnostika všech dětí ve třídě 

2. Z ní vyplývající plán pro rozvoj individuálních potřeb dítěte (IP) 

3. Z ní vyplývající individuální vzdělávací plán (IVP) pro děti integrované ve skupině, nebo 

v běžné třídě (děti, které vyžadují podpůrná opatření) 

4. Plány činností pro rozvoj a přípravu předškoláků a dětí s OŠD na vstup do ZŠ 

PEDAGOG JE TU PRO DĚTI, ne děti pro pedagoga. 

Každý pedagog si vytváří vlastní formu pedagogické diagnostiky. Vytvoří si své vlastní 

diagnostické portfolium – propojením jednotlivých oblastí RVP PV  a v něm formu záznamů 
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o monitoringu rozvoje IP.  

IVP  dítěte v MŠ (skupinová či individuální integrace) se řídí zákonem 561/2004 Sb. 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

a přímo § 16 se zabývá vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

g) Inovace edukačního procesu v předškolním vzdělávání 

Propojení moderních a klasických postupů v prostředí mateřské školy využitím výuky 

na interaktivní tabuli, která je součástí třídy Sluníčka a Broučci, a interaktivního stolku, který 

je součástí třídy Koťata. 

7.2.9 Provázanost ŠVP  se TVP v projektech 

 Prožitková pedagogika – Co si zkusím, tomu porozumím 

 Zdravá abeceda – zdravý pohyb, zdravá výživa, vnitřní pohoda, zdravé prostředí 

 Badatelsky orientované vyučování „Malí badatelé“ 

 Kouzelná věda 

 Cesta k sobě 
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8 Vzdělávací obsah 

8.1 Konkretizované očekávané výstupy RVP PV 

Materiál „Konkretizované očekávané výstupy“ doplňuje dokument Rámcový vzdělávací 

program pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV).  

Konkretizované očekávané výstupy rozpracovávají a zpřesňují jednotlivé očekávané 

výstupy v rámci vzdělávacích oblastí v RVP PV, které jsou popsány v optimální úrovni a které 

lze považovat pro děti na konci předškolního období za žádoucí.  

Konkretizované výstupy upřesňují požadavky na jednotlivé očekávané výstupy v podobě 

činností a příležitostí tak, aby bylo zcela jasné, co by mělo dítě zpravidla na konci 

předškolního vzdělávání dokázat.  

S pomocí konkrétních očekávaných výstupů stanoví pedagogové v rámci integrovaných 

bloků cílenou vzdělávací nabídku, která je pro naplňování očekávaných výstupů smysluplná 

a účelná. Ke snadnější orientaci jsou výstupy kódovány, uspořádány nejen do pěti 

vzdělávacích oblastí RVP PV, ale v jejich rámci dále utříděny do konkrétnějších „podoblastí“ 

rozvoje a učení dítěte. Protože vzdělávací oblasti v RVP PV se vzájemně prolínají, jsou 

i některé očekávané výstupy uváděné v jednotlivých vzdělávacích oblastech provázané, popř. 

se do určité míry opakují. Dále jsou očekávané výstupy uvedeny ve zkrácené podobě 

a pojmy, které upřesňují očekávaný výstup, se posouvají do kategorie „konkretizovaný 

výstup“. 

Struktura: 

1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická) 

o Fyzický rozvoj a pohybová koordinace 

o Jemná motorika, koordinace ruky a oka 

o Sebeobsluha 

o Zdraví, bezpečí 
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2. Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) 

o Jazyk a řeč 

 Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, dorozumívání, 

vyjadřování 

o Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové 

operace 

 Vnímání 

 Pozornost, soustředění, paměť 

 Tvořivost, vynalézavost, fantazie 

 Rozlišování obrazných a grafických symbolů, grafické vyjadřování 

 Časoprostorová orientace 

 Základní předmatematické představy, početní a číselné pojmy 

a operace 

 Řešení problémů, učení 

o Sebepojetí, city, vůle 

 Sebevědomí, sebeuplatnění 

 Sebeovládání, přizpůsobivost 

 Sebepojetí, city, vůle 

3. Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) 

o Komunikace s dospělým 

o Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech 

o Sociabilita 

4. Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní) 

o Společenská pravidla a návyky 
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o Zařazení do společenství 

o Kultura, umění 

5. Dítě a svět (oblast environmentální) 

o Poznatky, sociální informovanost 

o Adaptabilita ke změnám 

o Vztah k životnímu prostředí 

8.2 Desatero pro rodiče dětí předškolního věku 

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě 

četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti 

předškolního věku, který by mohli využít rodiče. 

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se 

role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. 

Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen 

dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.  

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich 

dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak 

vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé 

dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit. 

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi 

důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte. 

 

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, 

být samostatné v sebeobsluze  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:  
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 pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, 

udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje 

bezpečně) 

 svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, 

oblékne si čepici, rukavice) 

 je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá 

ubrousek) 

 zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší 

si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě) 

 zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, 

připraví další pomůcky, srovná hračky) 

 postará se o své věci (udržuje v nich pořádek) 

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své 

chování 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

 zvládá odloučení od rodičů 

 vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas 

 projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách 

 ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání 

na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci) 

 je si vědomé zodpovědnosti za své chování 

 dodržuje dohodnutá pravidla 

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

 vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení) 
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 mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod. 

 mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, 

předložek aj.) 

 rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí 

 má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

 přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho 

pravidla  

 pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo 

písmenem)  

 používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.) 

 spolupracuje ve skupině 

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:  

 je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji 

(pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, 

nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.) 

 zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.) 

 tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím 

 vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě 

přibývají detaily i vyjádření pohybu) 

 umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), 

různé tvary, (popř. písmena) 

 rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat) 

 řadí zpravidla prvky zleva doprava 

 používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky 

uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák) 
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5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:  

 rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, 

materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky 

 složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů  

 rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých 

hudebních nástrojů) 

 rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)  

 sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově) 

 najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily 

 rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky 

s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy) 

 postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí) 

 reaguje správně na světelné a akustické signály 

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se 

v elementárních matematických pojmech  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

 má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí 

počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet) 

 orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků 

minimálně v rozsahu do pěti (deseti) 

 porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná 

rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší) 

 rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.) 

 rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů  
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 třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle 

barvy, tvaru, velikosti) 

 přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“) 

 chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní 

příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty 

 rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, 

později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, 

malý, velký, těžký, lehký) 

 

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si 

zapamatovat a vědomě se učit 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

 soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.) 

 „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které 

nejsou pro něj aktuálně zajímavé) 

 záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené 

době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit 

 pamatuje si říkadla, básničky, písničky 

 přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá 

k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je 

 postupuje podle pokynů 

 pracuje samostatně 

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, 

schopné soužití s vrstevníky ve skupině 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 
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 uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)  

 navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, 

s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí 

 nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých 

 je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje 

a mění si role) 

 zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se 

názorům a rozhodnutí skupiny 

 vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor 

 ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je 

srozuměno se jimi řídit 

 k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, 

pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje) 

 je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci 

mladším) 

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

 pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební 

představení 

 zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické 

zahrady, statku, farmy apod. 

 je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, 

sportovních akcí  

 svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej 

zaujalo, co bylo správné, co ne 

 zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny  
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 zná celou řadu písní, básní a říkadel 

 zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku) 

 vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí 

 hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), 

dokáže hrát krátkou divadelní roli  

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

 vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí 

(ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je 

v nouzi apod.) 

 zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede 

vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na 

to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, 

zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)  

 ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, 

v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to 

dodržovat 

 má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho 

praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho 

části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, 

rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména 

některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních 

prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, 

jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, 

proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho 

ochrana, nakládání s odpady)  

 přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné 
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 má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), 

o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti 

světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru) 

 chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti 

(na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne 

nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla 

chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci) 

 zná faktory poškozující zdraví (kouření) 

 uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí 
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9  Autoevaluace 

Je nezbytnou a samozřejmou součástí práce každé mateřské školy.  

 předmět evaluace – oblasti Zdravé abecedy a přípravy dětí na vstup do základní školy, 

spolupráce a zpětná vazba s rodiči, autoevaluace pedagogů 

 metody a techniky evaluace – formy vyhodnocování jsou dotazníky pro pedagogy 

a rodiče, nastavené vedením školy, pololetní autoevaluace pedagogů a motivační 

pohovory zaměstnanců školy s ředitelkou 

 časový plán evaluace – je čtvrtletní u výchovně-vzdělávací práce, pololetní 

u autoevaluace pedagogů a roční u evaluace rodičů 

 odpovědnost učitelů – každý učitel je odpovědný za kvalitu a výsledky své práce.  

Evaluace a autoevaluace probíhá na úrovni školy i na úrovni třídy. Provádí ji ředitelka 

školy, pedagogický sbor i každý jednotlivý učitel. Ředitelka vyhodnocuje nejen práci druhých, 

ale také svoji vlastní.  

Na základě jednotlivých zjištění a poznatků hodnotí ředitelka vzdělávací výsledky, 

jednotlivé zaměstnance i mateřskou školu jako celek a přijímá konkrétní opatření. 

9.1 Evaluace na úrovni třídy  

Pedagogové zhodnocují týdenní tematický blok zápisem v třídní knize vždy na konci týdne. 

Pedagogové zhodnocují výsledky a zpětnou vazbu své práce v interakci s dětmi v oblastech 

Zdravé abecedy a v práci s předškolními dětmi a dětmi s OŠD.  

Důležitou oblastí autoevaluace je posuzování výsledků vzdělávání, které učitelky průběžně 

a systematicky provádějí s využitím metod a nástrojů pedagogické diagnostiky. Pedagogická 

diagnostika je součástí pedagogické evaluace. Prostřednictvím pedagogické diagnostiky 

učitelé získávají důležité informace o pokrocích dítěte. Nejedná se o hodnocení jednorázové, 

ale průběžné. V předškolním vzdělávání jsou pro učitele důležitým ukazatelem klíčové 

kompetence rozpracované do podoby očekávaných výstupů. 
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Každá učitelka si vede Individuální plán sledování, hodnocení a  záznamů pokroků dítěte. 

Tento systém musí být přehledný, smysluplný a účelný. Písemné záznamy, případně další 

doklady vypovídající o dítěti a jeho pokrocích jsou důvěrné a přístupné pouze učitelům 

mateřské školy, ČŠI, popř. rodičům. Učitel je využívá při každodenní práci, při tvorbě PLPP 

nebo IVP, pro komunikaci a spolupráci s rodiči. Hodnocení výsledků vzdělávání vyžaduje 

úzkou spolupráci všech učitelů.  

Na základě zjištěných poznatků ředitel školy a učitelé nejen navrhují a provádějí potřebné 

úpravy vzdělávacích podmínek, ale také projektují vlastní pedagogickou činnost zaměřenou 

na rozvoj klíčových kompetencí dítěte. 

9.2 Evaluace na úrovni školy  

Probíhá formou Vlastního hodnocení školy, na kterém se podílí kromě ředitelky školy 

i pedagogové.  

Do hodnocení podmínek vzdělávání jsou zapojeni všichni zaměstnanci školy, rodiče. 

Konkrétní kritéria pro hodnocení všech oblastí, která jsou předmětem autoevaluace, jsou 

v souladu s principy předškolního vzdělávání danými RVP PV. Systém autoevaluace tvoří 

povinnou součást pedagogické dokumentace třídy a školy. 

 Mateřská škola hodnotí svou práci systematicky, komplexně a pravidelně, podle předem 

připraveného plánu – Vlastní hodnocení školy, sleduje se: 

 soulad ŠVP (TVP) s RVP PV; 

 plnění cílů ŠVP (TVP); 

 způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání (zpracování a realizace 

integrovaných bloků); 

 práci učitelů (včetně jejich sebereflexe);  

 výsledky vzdělávání (pedagogická diagnostika); 

 kvalitu podmínek vzdělávání v kontextu RVP PV. 
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9.3 Příklad evaluace integrovaného bloku v Třídním 

vzdělávacím plánu 

 Cíl: provést analýzu a zjistit nedostatky v integrovaném bloku TVP 

 Prostředek: dotazník 

 Kdo hodnotí: třídní učitelky 

 Časový plán: po ukončení integrovaného bloku a na základě analýzy týdenních 

hodnocení v třídní knize 

 Úroveň naplňování cíle: (bodové hodnocení 1 – 5, maximální spokojenost 5 bodů) 

 Kritéria pro evaluaci: 

1. Měla zvolená témata v integrovaném bloku vzdělávací obsah? 

2. Vycházel vzdělávací obsah z aktuální situace a potřeb dítěte? 

3. Přispěl celek k rozvoji hodnot a postojů dítěte? 

4. Respektovalo téma zájem dětí? 

5. Byla témata srozumitelná? 

6. Které kompetence děti rozvíjely? 

7. Splnily se cíle „Zdravé abecedy“ a v které oblasti? 

8. Brala témata v bloku ohled na celistvost k poznávání, na komplexnost působení? 

9. Jaké projekty jste v bloku využívali nejvíce – konkrétně (BOV, PP, Cesta k sobě…) 

10. Přinesla témata v bloku vnitřní motivaci dětí k poznávání? 

11. Brala témata a činnosti v nich ohled na získávání nových zkušeností, poznatků, 

schopností a dovedností, i potřebu vlastní odpovědnosti a spoluodpovědnosti? 

12. Podpořila témata a činnosti v bloku osvojení si praktických dovedností přiměřeně 

k věku? 

13. Pomohla témata a činnosti v bloku k rozvoji vyjadřování pocitů, dojmů a prožitků? 
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Příloha č. 1   

Časový plán, který ve výchovně vzdělávací práci s dětmi zahrnuje 

situační učení, aktivity podporující zdraví, čtenářskou pregramotnost 

a Badatelsky orientované vyučování. 
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Příloha č. 1 – Projekt „Zdravá abeceda“ 
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Příloha č. 1 –  Projekt „Zdravá abeceda“ 
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