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1. Identifikační údaje o škole 

Název školy: Mateřská škola Petroupim 

Adresa a sídlo školy: Petroupim 49, pošta Benešov 256 01 

IČO: 71004581 

Ředitelka školy: Mgr. Hana Nenadálová 

Telefonické spojení  

Pevná linka školy: 

Ředitelka školy: 

 

317 795 609 

724 843 802 

E – mail: mspetroupim@seznam.cz 

Webové stránky: www.mspetroupim.cz 

Zřizovatel školy: Obec Petroupim, Petroupim 74, pošta 

Benešov 256 01 

Právní forma: Od 1.1. 2003 je škola právním 

subjektem-příspěvkovou organizací 

zřízenou usnesení m Zastupitelstva 

obce Petroupim ze dne 11.11.2002, č. 

Usnesení 1/2002. Mateřská škola 

Petroupim, je zařazena do sítě škol od 

1. 1. 2003,  

rozhodnutím  Krajského úřadu 

Středočeského kraje  

Provozní doba mateřské školy: 7:00 – 16:00 

Počet pedagogických pracovníků: 2 

Počet provozních pracovníků: 3 

Počet dětí a skladba tříd: 22 dětí, jednotřídní MŠ 
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2. Obecná charakteristika školy 

 

 Obec Petroupim leží uprostřed zachovalé přírody, v kotlině na soutoku 

Petroupimského a Sembratského potoka, lemované pěti vršky. Ve vsi je prioritou 

zemědělství a několik řemeslnických dílen. Většina mladých lidí dojíždí za prací do 

nedalekého okresního města Benešov.  

 Zřizovatelem MŠ je Obec Petroupim, které patří budova č. 49, ve které MŠ 

sídlí.  

Mateřská škola se nachází v budově bývalé dvoutřídní obecné školy z roku 1912. 

V jejím prvním patře byla do konce minulého školního roku v pronájmu Církevní ZŠ 

a MŠ Archa. Obecní mateřské škole patřily skromné prostory v přízemí tvořené 

původním bytem někdejšího řídícího. Obě zařízení pak měla společnou jídelnu s 

kuchyní, tělocvičnu a zahradu. Když se ZŠ a MŠ Archa letos přestěhovaly do budovy 

obecního úřadu, mateřská škola využila příležitost a uvolněné prostory 

rekonstruovala pro své potřeby.  

K budově patří členitá školní zahrada, která dětem skýtá  příjemný kousek přírody 

uprostřed obce. Zahrada má nové oplocení a dlážděné chodníky, o letošních 

prázdninách v ní přibyly nové herní prvky z přírodních materiálů (jeskyně, kutiště, 

chýše, vodní prvek a další) a nerezová skluzavka. Poslední úpravu zahrady pomohl 

financovat grant od Nadace Karla Komárka a je výsledkem spolupráce s Archou, 

která zahradu také využívá.  

Podařilo se nám přenést do prostor školní zahrady „louku, les, horu a řeku“. Jsme sice 

na vesnici, kde louku a les máme skoro za plotem, ale děti se do něj také z důvodu 

velké pracovní vytíženosti rodičů tak často nedostanou. Na školní zahradě budou mít 

stále co objevovat, mají zde prvky, se kterými mohou pracovat, vynalézat a tvořit. 

Mohou rozvíjet svou představivost a fantazii. 

Součástí jedné části zahrady je zeleninový a květinový záhon, který využíváme k 

výchovně vzdělávací části ŠVP v měsících dubnu – červnu s názvem „Od semínka 

nejen k ředkvičkám“. Děti se seznamují se základy pěstitelství jako je kypření půdy, 

setí, zalévání, odstraňování plevele, jednocení sazeniček zeleniny a květin. Součástí 
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záhonku je i bylinkový koutek, který má stejně jako vypěstovaná zelenina využití i ve 

školní kuchyni.            

Naše MŠ je jednotřídní. Kapacita dětí byla 22 dětí maximálně. Z důvodu 

přestěhování se do prostornějšího 1. patra bylo zažádáno o navýšení kapacity dětí na 

24. Vše vyhovuje hygienickým normám. Třída je heterogenní pro děti  zpravidla od 3 

do 6 let. Provozní doba je od 7.00 do 16.00 hodin.  

 Spolupráce se zřizovatelem MŠ – Obcí Petroupim je na dobré úrovni. V 

případě potřeby je obec ochotna v rámci svých možností pomoci. MŠ také 

spolupracuje se Sdružením dobrovolných hasičů v Petroupimi, se kterým organizuje 

například maškarní karneval v obci. 
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2. Charakteristika školního vzdělávacího 

programu 

„Nezbytnou podmínkou účinné socializace je i druhý člověk, který svým 

jednáním, svou osobností nebo celým svým životem ztělesňuje to, co se žádá od 

dítěte; jenž je příkladným nositelem charakterové vlastnosti či mravní pozice, 

která by se měla stát vlastní i vychovávanému jedinci. Proto také vychovatel 

využívá každé příležitosti, aby své působení obohatil, zkonkrétnil a zefektivnil 

vhodnými příklady a vzory. Příklady, vzory a ideály nejen skýtají dětem a 

dospívajícím názorný obraz toho, co se od nich výchovně žádá, ale mají také 

zaujmout a v optimálním případě strhnout k následování.“ 

     Zdeněk Helus, Dítě v osobnostním pojetí, str.215 

 Školní vzdělávací program naší mateřské školy rodinného typu je zaměřen na 

péči o zdraví a sociální učení.  

 Prioritou pro tento školní rok je oblast dětské hry, jejíž název nese i náš školní 

vzdělávací program:  

„Hrou za poznáním našeho světa“  

Hra je pro dítě nejdůležitější a nejpřirozenější cestou za poznáním.     

Filozofie naší MŠ: 

„Vychovávat a vést děti v souladu s přírodou, k úctě ke svému zdraví, k životnímu 

prostředí a uvědomování si důležitosti zdravého životního stylu pro každého z nás.“ 

Hravou a názornou formou v úzké spolupráci s rodiči dosáhnout maximálního 

rozvoje osobnosti dítěte při respektování jeho individuality a rozvoji jeho potenciálu. 

Co nejlépe připravit dítě na vstup do základní školy a poskytnout mu přirozené 

podmínky pro socializaci.“.  

Stěžejním cílem našeho programu je, aby se děti od mateřské školy naučily 

postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a osvojily si praktické dovednosti, které 

přispívají k ochraně zdraví. Zdraví v mateřské škole nepředstavuje pouze 

nepřítomnost nemoci, zdravím se rozumí subjektivní pocit životního souladu, 

harmonie a pohody, které každý jedinec dosahuje za rozdílných podmínek a 
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předpokladů. Jedním z našich cílů je připravit dětem v naší mateřské škole co nejlepší 

podmínky pro formovaní harmonické osobnosti.  

Nejpřirozenější a nejzábavnější formou poznávání je pro dítě hra. Prostřednictví hry 

si dítě osvojí návyky, zkušenosti a dovednosti, které mu poskytnou přirozené 

podmínky pro socializaci. 

Program podporuje následující kompetence: 

 uvědomění, že zdraví je prioritní hodnotou, 

 dovednost řešit problémy, 

 posilování duševní odolnosti, 

 ovládání dovednosti komunikace a spolupráce, 

 získání elementárních poznatků o světě lidí, kultury, přírody i techniky, 

 nebát se chybovat (získat zkušenost, že pozitivní ocenění lze získat nejen za 

úspěch, ale i za snahu), 

 dovednost se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými 

prostředky,  

 umět si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej, 

 uvědomování si důsledků svého jednání,  

 podněcování dětské spontaneity, 

 rozvíjení fantazie a představivosti, 

 respektování druhých, uplatňování společenských návyků a dodržování 

společenských pravidel. 

V průběhu školního roku klademe důraz na jevy a okolnosti, které jsou typické pro 

každý měsíc. Od září do srpna děti pozorují typické jevy a prostřednictvím prožitku si 

upevňují svoje poznatky. Vzdělávací program je rozdělen do měsíčních bloků, které 

vycházejí z ročních období Jaro – Léto – Podzim – Zima. V programu jsou obsaženy 

cíle, které pedagog plní vlastními metodami a postupy. Úkolem pedagoga je volit 

optimální metody a postupy, kterými dospěje k požadovanému cíli. 

V každé oblasti jsou dány požadované obsahy, cíle, z kterých vyplývají dílčí 

kompetence dítěte. V programu se prolínají úkoly všech vzdělávacích oblastí RVP 

PV.  
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Oblasti vzdělávání v podpoře zdraví v MŠ: 

 Dítě a jeho tělo – Biologická oblast 

 Dítě a jeho psychika – Psychologická oblast 

 Dítě a ten druhý – Interpersonální oblast 

 Dítě a společnost – Sociálně – kulturní oblast  

 Dítě a svět – Enviromentální výchova 

Naším cílem je hravou a názornou formou, v úzké spolupráci s rodiči, dosáhnout 

maximálního rozvoje osobnosti dítěte při respektování jeho individuality. 

Usilujeme o to, aby se děti během jednoho roku zorientovaly v základech fungování 

přírody a ekologie a byly u nich vytvořeny prvopočátky odpovědného postoje k 

životnímu prostředí. S enviromentální výchovou se děti seznamují i prostřednictvím 

školní zahrady. Zahrada dětem poskytuje mnoho možností k poznávání a pozorování 

přírody. Její součástí jsou ovocné stromy, jejichž prostřednictvím se děti seznamují s 

koloběhem života v přírodě a střídáním ročních období. Každé roční období se svými 

změnami děti pozorují a v různých tématech zpracovávají. (např. Kde se vzalo 

jablíčko?, Život pilné včelky Medulky, Zabydleli se u nás kosí bratři). Zákoutí 

zahrady s keřovím lísek a svahem se vzrostlými stromy dětem skýtá místo k 

pozorování brouků, drobných živočichů a ptáků a k prozkoumávání hmyzích 

cestiček. Zahrada je i místem, kde se děti seznamují s tím, jak přírodu chránit a jak se 

o ni starat. V zimním období se starají o ptáčky, aby měli potravu. Při pozorování  

živočichů jsou vedeny k tomu, aby se chovaly tiše a ohleduplně.          

Školní vzdělávací program zahrnuje hry a aktivity na školní zahradě. Se základy 

pěstitelské činnosti se děti seznamují v projektu nazvaném v tomto školním roce „Od 

semínka nejen k ředkvičkám“ (úprava záhonu přes setím, setí, zalévání, odstraňování 

plevele, jednocení sazeniček, sklizeň, využití úrody, úprava záhonu po sklizni).  

Součástí náplně programu jsou také aktivity pořádané mimo školu několikrát ročně. 

Škola vyjíždí na výlety, které mají svá zaměření (např. farma v Soběhrdech – 

seznámení s chovem domácích i cizokrajných zvířat, PARA ZOO Vlašim – pomoc 

zraněným volně žijícím zvířatům, zámecký park Vlašim – stromy a stavby v parku - 

naučná projížďka s koňským povozem, Vodní dům Hulice – živočichové žijící ve 
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vodě a u vody, Včelí svět Hulice apod.) Během pobytu venku poznáváme také 

přírodu v okolí obce Petroupim (stezka V potokách, petroupimská hasičská louka, 

louka u Okrouhlice). Součástí výletů jsou také návštěvy dětských divadelních 

představení v Praze a Táboře.    

Dílčí cíle vzdělávání dítěte předškolního věku v oblastech podpory zdraví jsou 

záměry pedagogické činnosti učitelky.  

Vyjadřují, kterým postojům, dovednostem a poznatkům bude učitelka věnovat 

pozornost, které úkoly si vytyčí, aby jejich realizací dítě dospívalo ke kompetencím 

odpovídajícím jeho věku. 

Dílčí cíle jsou vytvořeny pro každou z pěti oblastí vzdělávání v podpoře zdraví a dále 

jsou v rámci každé oblasti roztříděny do několika podoblastí vzdělávání. 

 Dítě a jeho tělo – Biologická oblast 

Lidské tělo a aktivní pohyb, Sebeobsluha, Správná výživa, Bezpečnost a ochrana 

zdraví 

 Dítě a jeho psychika – Psychologická oblast 

Poznávání, Prožívání, Sebepojetí 

 Dítě a ten druhý – Interpersonální oblast  

Respekt a tolerance, Komunikace, Spolupráce 

 Dítě a společnost – Sociálně – kulturní oblast 

Rodina a domov, Škola mateřská a základní, Obec a země  

 Dítě a svět – Enviromentální oblast  

Souvislosti, Vývoj a změna, Rozmanitost, Ovlivňování člověka  

 

Naše mateřská škola je rodinného typu a menší počet dětí více umožňuje individuální 

a citlivý přístup ke každému dítěti. Snažíme se o to, aby se děti během prvního roku 

zorientovaly v základech fungování přírody a ekologie. Usilujeme o to, aby si děti 

vytvořily základy odpovědného přístupu k životnímu prostředí.  

Děti v naší MŠ získávají dovednosti v oblasti sebeobsluhy, hygienických návyků, 

jazykové, předčtenářské, předmatematické, výtvarné, sportovní a hudební dovednosti 

a seznamují se se zvyklostmi a normami lidského života.  
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3.1 Formy a metody vzdělávací práce, prostředky plnění cílů 

Věkově smíšená skupina je pro dítě přirozeným prostředím, na které je zvyklé z 

rodiny a které poskytuje dítěti prvotní socializaci. Naše MŠ navazuje na rodinnou 

výchovu a provází dítě společnými činnostmi a vzájemným dorozumíváním a 

navazováním vztahů. Socializace a sociální učení jsou základem předškolního 

vzdělávání a formují a připravují dítě na další život. 

Mezi základní metody práce v naší MŠ patří prožitkové a kooperativní učení hrou. 

Je založeno na přímých prožitcích dítěte, které jsou mu nabízeny prostřednictvím 

činností. Děti jsou zvídavé , mají potřebu objevovat a přímé zážitky podporují touhu 

poznávat nové, získávat nové zkušenosti a dovednosti. Vhodně nabídnutou metodou 

práce, podněcujeme v dítěti radost a zájem o učení. 

Další důležitou metodou práce je situační učení, které je založeno na využití situace 

k praktickým ukázkám životních souvislostí. Také spontánní sociální učení, které je 

založeno na principu přirozené nápodoby využíváme jako důležitou metodu práce. 

Spontánní hra a řízená činnost by měly být vyvážené a měly se navzájem prolínat. 

Naší prioritou je být pro dítě průvodcem na cestě za novým poznáním a poskytnout 

mu motivaci pro zájem poznávat svět kolem sebe, pro chuť objevovat nové a nabízet 

mu prostřednictvím nápodoby pedagoga vhodné vzory chování, jednání a postojů. 

Dítě předškolního věku má veliký potenciál pracovat samo na sobě s takovou 

intenzitou, fantazií a efektivitou, jaké již nikdy v pozdějším věku nebude schopno. 

Didaktický styl vzdělávání je založen na principu vzdělávací nabídky, na individuální 

volbě a aktivní účasti dítěte. Pedagog je dítěti průvodcem na cestě za poznáním, 

probouzí v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat.  

Pedagog pokládá dítěti „KRITICKÉ OTÁZKY“ a připravuje pro dítě vhodné činnosti  

a prostředí ke způsobu poznávání, přemýšlení a porozumění sobě samému i všemu 

kolem něj.     

Mezi další metody vzdělávací práce zařazujeme integrované bloky výuky – tematické 

a projektové vyučování, ve kterém dítěti nabízíme vzdělávací obsah v přirozených 

souvislostech, vazbách a vztazích. Touto metodou získává dítě komplexnější 

zkušenost snáze pochopitelnou a prakticky využitelnou.  
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Dítěti jsou nabízeny skutečné činnostní výstupy – kompetence tím nejpřirozenějším 

způsobem. 

Při práci s předškolními dětmi v rámci předškolní výchovy využíváme i klasických 

specifických didaktik jednotlivých oborů, které odpovídají psychologickým a 

didaktickým specifikám předškolního vzdělávání. Součástí MŠ je prostorná zahrada, 

kde mimo herních prvků, stromů a keřů  máme velký zeleninový a květinový 

záhonek a děti se tak prakticky seznamují s pěstitelskou činností. V letošním školním 

roce máme připraveno projektové vyučování na měsíc duben – červen s tématem 

„Od semínka nejen k ředkvičkám“.  

Jelikož naše MŠ se nachází v blízkosti lesa, podnikáme často tematické vycházky. 

Děti vedeme k úctě k živým tvorům – myslíme v zimních měsících na zvířátka a 

chodíme je krmit. Nezapomínáme ani důležitost ochrany životního prostředí, 

všímáme si pohozeného odpadu a motivujeme děti k povědomí o vlastní 

sounáležitosti s přírodou a k tomu, jak je pěkné, když les je čistý, tichý a všem se v 

něm líbí – zvířátkům i lidem.  

Abychom děti co nejvíce zaujaly, využíváme také dramatizaci příběhů, pohádek či 

literárních textů (např. O dvanácti měsíčkách, O šípkové Růžence, O perníkové 

chaloupce, O veliké řepě, Lesní budka, Neplechovi na výletě,  O pejskovi a kočičce, 

apod.) 
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4.  Analýza podmínek vzdělávání 

4. 1     Silné stránky MŠ 

 Rodinná atmosféra v MŠ 

 Menší kolektiv dětí  

 Individuální přístup učitelek ke každému dítěti 

 Speciální pedagog v MŠ 

 Smíšený kolektiv dětí nabízí přirozené sociální prostředí 

 MŠ v malé obci uprostřed přírody 

 Velká a členitá zahrada pro volnou hru, sportovní vyžití i pěstitelské práce 

 Školní kuchyně nabízí zdravou, pestrou a chutnou stravu. 

 Zahradní dřevěné altánky a domečky pro kreativní práci dětí i jako útočiště při 

nepříznivém počasí 

 Dobrá spolupráce s rodiči dětí – dle svých možností se zúčastňují různých 

aktivit 

 Dobrá spolupráce se zřizovatelem  

 Dobrá spolupráce s Církevní ZŠ a MŠ Archa, možnost společně se účastnit 

různých projektů (např. Proměny zahrady Karla Komárka)  

 

4. 2  Slabé stránky MŠ 

 Špatné autobusové spojení a nákladné objednávání přepravy ztěžuje výlety za 

poznáním do okolního světa  

 V jednotřídním zařízení dochází k častému přetěžování pedagogů (v MŠ 

pracuje jedna učitelka a ředitelka). 

 Špatné dopravní spojení zaměstnanců do zaměstnání (bez vlastního dopravního 

prostředku je spojení autobusem pouze dvakrát denně), což je problémem i při 

přijímání nových zaměstnanců. 

 Špatné parkování u silnice, nedostatek parkovacích míst 
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4. 3 Věcné podmínky 

1. Mateřská škola disponuje prostory (podlahová plocha i objem vzduchu) 

dle příslušného předpisu. Prostorové uspořádání vyhovuje rozmanitým 

skupinovým i individuálním činnostem dětí. 

2. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické vybavení 

(umývárna, toalety) a lůžka dětí jsou odpovídají antropometricým 

požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou bezpečná a zdravotně 

nezávadná. 

3. Vybavení hračkami, učebními pomůckami, náčiním, materiály a doplňky 

odpovídá počtu dětí i jejich věku a je průběžně obnovováno, doplňováno 

a pedagogy plně využíváno. 

4. Hračky, pomůcky, náčiní a další doplňky jsou dle možností umístěny 

tak, aby na ně děti dobře viděly, většinu si mohly samostatně brát či 

požádaly učitelku. 

5. Děti se samy svými výtvory podílejí na výzdobě interiéru prostor MŠ, 

jsou umístěny na dostupném místě, aby je mohly shlédnout i jejich 

rodiče. 

6. K budově školy náleží velká zahrada vybavená větším a menším 

dřevěným altánem, herním domečkem. Děti je využívají i za 

nepříznivého počasí k různým aktivitám (výtvarná činnost, námětové 

hry apod.).  

7. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy týkající se například 

čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení, hlučnosti, světla a stínu, 

alergizujících či jedovatých látek splňují bezpečnostní a hygienické 

normy dle platných předpisů.  

4. 4 Řízení mateřské školy 

 Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. 

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

navenek. 
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 Při vedení zaměstnanců vytváří ředitelka ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, 

zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek 

pravomoci a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast všech 

členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. 

 Ředitelka 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 zpětné vazby.  

 Ředitelka vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními 

členy pedagogického 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 zprávy a 

samosprávy, se ZŠ a MŠ Archa, která sídlí ve stejné budově, s odborníky 

poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a 

vzdělávacích problémů.  

 

4. 5 Personální a pedagogické zajištění 

 

 Pracovnice, které pracují v mateřské škole jako pedagogové, mají předepsanou 

odbornou kvalifikaci nebo si ji doplňují či budou doplňovat.  

 Pedagogičtí a ostatní pracovníci v MŠ: Ředitelka, pedagog pro předškolní 

vzdělávání, kuchařka, hospodářka a pomocná kuchařka, uklízečka. 

 Tým pedagogických i nepedagogických pracovníků funguje na základě jasně 

vymezených a společně vytvořených pravidel. 

 Pedagogové se samovzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují 

aktivně.  

 Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další 

růst profesních kompetencí obou pedagogů a vytváří podmínky pro jejich další 
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systematické vzdělávání. 

 Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při 

všech činnostech zajištěna optimální pedagogická péče. 

 Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem tzn. V 

souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami 

výchovy a vzdělávání předškolních dětí. 

 Speciální služby, jako je logopedie, rehabilitace či jiná péče o děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým není předškolní pedagog sám 

dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s ostatními odborníky 

z pedagogicko – psychologické poradny či speciálně pedagogického centra. 

 

4. 6 Životospráva 

  

 Dětem je zajišťována plnohodnotná a vyvážená strava. Mateřská škola 

disponuje školní kuchyní a jídelnou. Pracovnice kuchyně pod dohledem 

ředitelky připravují vhodnou a pestrou jsou dodržovány vhodné skladbu 

jídelníčku, dodržují správnou technologii přípravy pokrmů a nápojů. Mezi 

jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti nesmí být do jídla 

nuceny. Každý měsíc zařazujeme do jídelníčku nový pokrm, který je dětem 

vhodně nabízen. Ve třídě je neustále k dispozici dostatek tekutin. 

 Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který však lze dle potřeby a aktuální 

situace přizpůsobit harmonickému chodu MŠ. 

 Děti jsou venku denně, téměř za každého počasí, mají dostatek volného 

pohybu na školní zahradě, obecním hřišti, ale i v okolí obce.  

 V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a 

odpočinku jednotlivých dětí. V žádném případě nejsou děti ke spánku nuceny. 

Mohou odpočívat s oblíbeným plyšákem na lůžku či jim učitelka nabízí 

náhradní klidný režim u stolečků.  

 Pedagogové poskytují dětem vhodnou nápodobu a chovají se podle platných 

společenských norem. 
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4. 7 Psychosociální podmínky 

  

 Sociální klima je v prostředí mateřské příznivé, všichni zaměstnanci školy jsou 

vedeni k posilování vnitřního klima, aby se děti i dospělí cítili dobře, 

spokojeně, jistě a bezpečně. 

 Nově přijaté dítě se postupně dle potřeby adaptuje na nové prostředí.  

 Pedagogové respektují všechny potřeby každého dítěte (obecně lidské, 

vývojové a individuální), reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. 

Pedagogové jednají citlivě, nenásilně, přirozeně, vytvářejí klima klidu, pohody, 

relaxace apod. 

 Všechny děti mají rovnocenné postavení, žádné z nich není zvýhodňováno ani 

znevýhodňováno. Jakékoliv projevy nerovností, podceňování a zesměšňování 

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. 

 Děti jsou vedeny pedagogickým stylem, který je podporující, sympatizující a 

projevuje se přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací 

pedagoga s dětmi. Není přípustné manipulování s dítětem. Je vyloučené 

zbytečné organizování dětí z obavy o časové prostoje a podporované nezdravé 

soutěživosti dětí. Jakákoli komunikace s dítětem, kterou dítě pociťuje jako 

násilí je nepřípustná. 

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

dítěte jeho samotným rozhodováním. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě 

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

pochopitelná a prakticky využitelná. 

 Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v 

samostatných pokusech, je uznalý, dostatečně oceňuje a vyhodnocuje 
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konkrétní projevy a výkony dítěte, přiměřeně na ně reaguje pozitivním 

ocenění, vyvaruje se paušálních pochval stejně jako odsudků. 

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

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

chovají důvěryhodně a spolehlivě (autenticky). 

4. 8 Organizace chodu MŠ 

Provozní doba MŠ je od 7:00 do 16:00 hodin. 

Děti se scházejí ve školce od 7:00 do 8:00 hodin. Výjimečně po dohodě s vedením 

MŠ mohou přijít do 8:30 hodin. Mezi 7:00 – 8:45 probíhá volná hra, předškolní 

výchova a rozcvička. Dětem jsou nabízeny různé druhy didaktických her a hraček a 

ony si vybírají či se rozhodují samy, s čím si chtějí hrát.  

Rozcvička probíhá v tělocvičně nebo ve třídě (dle rozvrhu v tělocvičně, střídání se ZŠ 

a MŠ Archa) a trvá10 - 15 minut.  

Příklad skladby rozcvičky: 

 dynamické zahřátí – poskoky (na žabáka), plazení, couvání, hry (Na ovečky, 

Na ježečka...) 

 postavení těla (páteře) – děti například posadit do kruhu, nechat je zklidnit, 

srovnat záda, zařadit cviky vyžadující soustředění, například položit a přidržet 

polštářek na hlavě, házet do kruhu míček (např. Představovací hra, když se 

ještě děti na začátku školního roku neznají) 

 nácvik dýchání  

 vlastní cvičení (např. Jak nám ze semínka vyroste stromeček), pozdrav 

sluníčku 

 relaxace 

V 8:50 hodin je svačina.  

Po svačině následuje řízený program. Děti jsou vzdělávány v matematické a 

čtenářské pregramotnosti, pracují na projektech, osvojují si výtvarné, jazykové, 

hudební, pracovní, sebeobslužné, hygienické či pohybové dovednosti. 

Od 9:30 do 11:30 hodin je pobyt venku. Děti provozují různé aktivity na školní 

zahradě, pracují na společných výtvarných pracích, hrají rozmanité pohybové hry, 
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využívají herní a didaktické prvky na školní zahradě, cvičí na obecním hřišti či 

poznávají okolí Petroupimi formou naučných vycházek. 

Od 11:35 do 11:55 je oběd. 

Po obědě si děti vyčistí zuby.  

Mezi 12:00 a 13:30 následuje polední klid dle potřeby dětí. Děti odpočívají na lůžku 

při každodenní četbě pohádek. Po pohádce mohou předškoláci a děti s menší 

potřebou spánku odpočívat u klidné hry, kreslení nebo prohlížení knížky u stolečku. 

Po poledním klidu začíná odpolední program pro děti – předškolní výchova, 

kolektivní hry, výtvarné práce, projekty na dané téma, dokončování projektů z 

dopoledního programu.  

Ve 14:40 se podává svačina.  

Od 15:00 do 16:00 hodin je volná hra dětí, dle počasí venku nebo ve třídě. Děti se 

rozcházejí domů. 

4. 9 Psychochygienická organizace dne 

 Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální 

možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. 

 Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně 

preventivní aktivity. 

 Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. 

 Děti nacházejí v MŠ potřebné zázemí, klid, bezpečí a soukromí. 

 Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně 

přizpůsobený adaptační režim. 

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

včetně aktivit, které MŠ organizuje nad rámec běžného programu. 

 Děti mají dostatek času i prostoru na spontánní hru, aby ji mohly 

dokončit, nebo v ní pokračovat. 

 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 
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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. Také mají možnost soukromí při osobní hygieně.  

 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.  

 

4. 9. 1 Spoluúčast rodičů 

 Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, 

vstřícnost, porozumění, respekt, ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na 

základě partnerství. 

  Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, respektive rodin a 

snaží se jim vyhovět a porozumět. Rodiče mají možnost podílet na dění 

v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat do 

her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se 

v mateřské škole děje. Projeví-li zájem, mohou se společně spolupodílet při 

plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů apod. 

 Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho 

individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči na 

společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. 

 Pedagogové 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, 
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nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách 

výchovy a vzdělávání předškolních dětí. 

5. Organizace vzdělávání 

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku. Mateřská škola 

organizuje předškolní vzdělávání pro děti zpravidla od 3 – 6 let věku. Předškolní 

vzdělávání se zaměřuje na potřeby dětí. 

5. 1  Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy 

Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání jsou vydána v souladu s novelou 

zákona  

č. 178/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

1. Děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 

pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte (povinné předškolní 

vzdělávání pro školní rok 2019 – 2020 se vztahuje na děti, které dosáhnou šesti let 

věku do 31. 8. 2020 a také děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky) 

a jejichž místo trvalého pobytu je ve spádové obci Petroupim. (§34 odst. 1 školského 

zákona a § 34a školského zákona). 

2. Děti, které před začátkem školního roku 2019 – 2020 dosáhnou nejméně čtvrtého 

roku věku, pokud mají místo trvalého bydliště ve spádové obci Petroupim, a to do 

výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (§34 odst. 3 školského 

zákona). 

3. Děti s trvalým pobytem ve spádové obci Petroupim podle data narození v 

posloupnosti od nejstarších k mladším, t. j. přednost má starší dítě před mladším. 

4. Děti, pro které je povinné předškolní vzdělávání a jejichž místo trvalého pobytu 

není ve spádové obci Petroupim. 

5. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích, jsou přijímány pouze v případě, že není 

naplněna kapacita MŠ, a to podle data narození v posloupnosti od nejstarších k 

nejmladším do dosažení nejvyššího povoleného počtu dětí v MŠ. 
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Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy je plně v kompetenci ředitelky MŠ. 
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6. Vzdělávací obsah 

6. 1 Schéma rozložení bloků a témat 

Schéma školního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání MŠ Petroupim 

pro školní rok 2019 – 2020. 

Každý měsíc školního roku od září do června klademe důraz na ty jevy a okolnosti, 

které jsou typické pro určitý měsíc a děti si je mohou samy pozorovat. Naším 

hlavním cílem je, aby se děti zorientovaly v základech fungování přírody  a ekologie. 

Seznamujeme se s běžnými zvyklostmi a normami lidského života, s výtvarnými, 

hudebními, jazykovými a sportovními dovednostmi. Upřednostňujeme citlivý a 

individuální přístup k dětem a spolupracujeme s rodiči. 

Hrou za poznáním našeho světa 

Září Seznamování a adaptace 

dětí v novém prostředí dětí 

Kdo je můj kamarád, Seznámení s prostředím školy a 

jeho okolím, Moje čisté ruce, Sklizeň ovoce a zeleniny 

Říjen  Podzim maluje pestrými 

barvami 

Ptáci odlétají do jiných krajů, Les, houby a lesní 

zvířata, Podzimní práce na poli 

Listopad Příroda usíná Podzimní počasí, listopadové zvyky a tradice, 

Barevnost a hravost podzimu 

Prosinec Kouzlo vánočních svátků Krmení lesních zvířátek v zimě, Předvánoční čas, 

Nejkrásnější svátky v roce 

Leden Zimní dovádění Zimní sporty a radovánky, Co děláme celý den, 

Předškoláci jdou k zápisu  

Únor Masopustní veselí Pyramida zdraví, Moje tělo, Maškarní rej,  

Březen Příroda se probouzí Proměny počasí s příchodem jara, První jarní rostliny a 

mláďata, Velikonoční zvyky a tradice 

Duben Dubnové proměny Zvířata, Setí a sázení, Dopravní prostředky, Projekt „Od 

semínka nejen k ředkvičkám“ 

Květen Voňavý květen Kvetoucí zahrady a louky, Moje rodina, Povolání, 

Projekt „Od semínka nejen k ředkvičkám“ 

Červen Letní dovádění Naše planeta, Voda, Cestování 
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6. 2 Orientační plán tematických bloků, charakteristika bloků, 

cíle, tematické záměry 

   Hrou za poznáním našeho světa  
     Měsíc září  
1. téma:   Seznamování a adaptace dětí v novém prostředí  
1.podtéma – Kdo je můj kamarád 
2.podtéma – Seznámení s prostředím školy a jeho okolím  
3.podtéma – Moje čisté ruce  
4.podtéma – Sklizeň ovoce a zeleniny  
Navržené dílčí vzdělávací cíle vybrané z rámcového vzdělávacího programu:  
Dítě a jeho tělo: osvojování si věku přiměřených praktických dovedností  
Dítě a jeho psychika: získávání přiměřené citové samostatnosti, rozvíjení 
komunikativních dovedností  
Dítě a ten druhý: posilování pro-sociálního chování ve vztahu k ostatním lidem, 
seznamování se s pravidly chování  
Dítě a společnost: učit se žít ve společnosti dětí a dospělých v novém prostředí, 
přináležet k tomuto společenství, vnímat základní mravní hodnoty  
Dítě a svět: vytváření pozitivního vztahu k novému místu a prostředí MŠ  
    Naše mateřská škola  
Prostředí – škola, třída, okolí školy, město, obec  
Co je kolem nás – značky, hračky, knihy, ostatní předměty, pomůcky pro vzdělávací 
činnosti  
Vzájemné chování a bezpečnost – pravidla chování a jejich dodržování, důvěra k 
učitelce, bezpečnost ve třídě, při pobytu venku  
Očekávané výstupy:  
Zvládat jednoduchou sebeobsluhu a hygienické návyky, mít povědomí o uložení 
hraček, bezpečně se orientovat v prostředí MŠ, radostně si užívat pobyt 
 v MŠ. 
    Moje čisté ruce 
Sebeobsluha – hygiena, stolování, oblékání, úklid hraček, příprava pomůcek  
Dramatizace pohádek s vhodnou tematikou např. „Ušmudlané koťátko“  
  
    Kdo je můj kamarád                                         
Vztahy mezi lidmi – přátelství, vlastní bezpečí, pohlaví, zdvořilost  
Já – moje jméno, jména mých kamarádů, respektování osobnosti, práva ostatních  
Říkanky s danou tematikou (např. „Kamarád, kamarád“) 
Člověk – lidské vlastnosti, barva pleti, ochrana před násilím, dorozumívání mezi 
lidmi (jazyk, písma, gesta, mimika)  
Očekávané výstupy:  
Spolupracovat s ostatními dětmi ve třídě, mít povědomí o mezilidských vztazích, 
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vnímat přání a potřeby druhých, uvědomovat si svou osobnost, vytvářet přátelství.  
          
    Sklizeň ovoce a zeleniny 
Ovocné stromy, sklizeň plodů, dary podzimu, význam ovoce pro naše zdraví, 
básničky s tematikou podzimu (např. „Na září, na září“,  Já jsem švestka tmavě 
modrá“...), poznávání ovoce dle chuti – „košíček zdraví“, sklizeň zeleniny na školní 
zahradě, úprava záhonků po sklizni zeleniny.  
Očekávané výstupy: Co je zahrada, ovocné stromy, druhy ovoce, poznávání ovoce 
podle chuti, podzimní zelenina, význam ovoce a zeleniny pro lidský organismus, mít 
povědomí o obdělávání půdy, umět pojmenovat některé nástroje k obdělávání půdy. 
 
5– 6 leté děti - předškoláci  
Umět přiměřeně k věku ovládat své chování  
Znát své jméno, příjmení, věk, znát své bydliště a místo své mateřské školy  
 
Dlouhodobý záměr  
Dětským způsobem projevovat citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, 
rozpoznávat nevhodné chovávání. 
Učit se nejen spontánně, ale i vědomě zadanou práci dokončit  
Problémy řešit na základě bezprostřední zkušenost, vymýšlení nových řešení, hledání 
různých možností a variant.  
Hovořit ve vhodně formulovaných větách, vést smysluplný dialog. 
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Hrou za poznáním našeho světa 

     Měsíc říjen  
2. téma: Podzim maluje pestrými barvami  
1.podtéma – Ptáci odlétají do teplých krajů  
2.podtéma – Les, houby a lesní zvířata  
3.podtéma –  Podzimní práce na poli 
4.podtéma – opakování, evaluační záměry, přání dětí  
Navržené dílčí vzdělávací cíle vybrané z rámcového vzdělávacího programu:  
Dítě a jeho tělo: rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, rozvoj 
jazykových dovedností receptivních i produktivních  
Dítě a jeho psychika: rozvoj a užívání všech smyslů  
Dítě a ten druhý: spolupracovat s ostatními ve skupině  
Dítě a společnost: rozvoj společenského a estetického vkusu  
Dítě a svět: vést k pochopení, že lidská činnost může prostředí chránit a zlepšovat, 
ale také poškozovat a ničit  
    Ptáci odlétají do teplých krajin 
- stavba těla, dvě nohy, zobák, křídla, peří  
- čím se živí, kde bydlí, jak se rozmnožují  
- ptáci stěhovaví; ptáci, kteří u nás zůstávají přes zimu, péče o ně  
- práce s encyklopedií zvířat (prohlížení encyklopedií a čtení o ptácích) 
- různé výtvarné ztvárnění ptáků   
 
Očekávané výstupy:  
- poznat na obrázku 1-3 ptáky  
- podle jména znát 2-3 ptáky 
- umět pojmenovat hlavní znaky stavby těla ptáků (zobák, křídla, peří..) 
- znát alespoň dva ptáky, kteří odlétají do teplých krajin  
 
     Les a houby a lesní zvířata 
Druhy hub – jedlé a jedovaté houby, stavba houby, sběr hub a jejich využití, lesní 
zvířata, stromy a keře v lese , kniha od Daisy Mrázkové „Neplač muchomůrko“ 
Dramatizace pohádky– Boudo, budko, kdo v tobě zůstává,  
vycházky do lesa v okolí Petroupimi – cesta V potokách – Cesta za hledáním nejen 
lesních pokladů.  
  
Očekávané výstupy:  
Umět pojmenovat 1-2 houby, poznat jedovatou houbu muchomůrku červenou, umět 
zhotovit houbu z modelovací hmoty, pojmenovat 1- 2 pokrmy z hub, umět 
pojmenovat 2-4 lesní zvířata, rozeznat jehličnatý a listnatý strom, umět pojmenovat 
1-2 jehličnaté stromy, 1 listnatý strom. 
     
Podzimní práce na poli - druhy podzimních plodin, druhy zemědělských strojů, 
využití podzimních plodin, péče o zemědělskou půdu (obdělávání půdy, zavlažování 
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půdy, hnojení půdy), vycházky do okolí Petroupimi – pozorování zemědělských 
strojů pracujících na poli) 
dramatizace pohádek s danou tematikou (např. „O veliké řepě“, „Jak to bylo 
pohádko“..) 
 
Očekávané výstupy: poznat a pojmenovat 1- 2 podzimní plodiny  
Poznat 1-2 zemědělské stroje, pojmenovat 1-2 pokrmy z brambor  
5 -6 leté děti – předškoláci  
Znát některé ptáky, znát plody některých stromů a keřů (jeřabina, šípek), umět určit 
vzájemnou polohu předmětů, pohybově vyjádřit obsah písně, básně, správně 
pojmenovat prostory ve třídě, zachytit základní znaky zvířecí figury.  
Přizpůsobit se bez obtíží dennímu režimu a respektovat jej.  
Dlouhodobý záměr  
Získávat elementární poznatky o světě lidí, který dítě obklopuje, o jeho 
rozmanitostech a proměnách.  
Při řešení myšlenkových i praktických problémů užívat logických postupů.  
Průběžně rozlišovat svou slovní zásobu a aktivně ji používat.  
Umět se ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domluvit a 
spolupracovat.  
Mít smysl pro povinnost, k úkolům přistupovat zodpovědně. 
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Hrou za poznáním našeho světa   

     Měsíc listopad  
3. téma: Příroda usíná  
1.podtéma – Podzimní počasí  
2.podtéma – Listopadové zvyky a tradice  
3.podtéma – Barevnost a hravost podzimu  
4.podtéma – opakování, přání dětí  
Navržené dílčí vzdělávací cíle vybrané z rámcového vzdělávacího programu:  
Dítě a jeho tělo: osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, nabídka různých 
pohybových činností s dodržováním bezpečnosti  
Dítě a jeho psychika: rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod 
od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému  
Dítě a ten druhý: rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních  
Dítě a společnost: rozvoj schopností chovat se pro-sociálně, rozvíjet základní 
kulturně společenské návyky a dovednosti  
Dítě a svět: rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho 
změnám  
     Podzimní počasí  
Slunce – světla ubývá, tmy přibývá (J. Karafiát: Broučci), příprava všeho živého na 
zimu (zvířata, rostliny, lidé, příroda)  
Vítr a déšť – jak vznikají (dramatizace pohádek např. „Bylo jedno paraplíčko“,  
O čem vyprávěl vítr“)  
Očekávané výstupy: Uvědomovat si, že příroda kolem nás se mění v souvislosti s 
ročními dobami.  
    Listopadové zvyky a tradice  
Svatý Martin – mít povědomí o tom, kdo byl sv. Martin, oslava svátku sv. Martina – 
tradiční svatomartinské posvícení (typické pokrmy, průvody..) 
Halloween – mít povědomí o jiných zemích a jejich tradicích, různé výtvarné 
ztvárnění a výrobky vztahující se k oslavě svátku, kostýmy a reje masek. 
Očekávané výstupy:  
připomínat dětem tradiční lidové zvyky a seznamovat je s nimi, vzbuzovat v dětech 
povědomí o existenci jiných národů a etnik a seznamovat je s nimi, vést děti  
k přátelství a snášenlivosti mezi sebou.   
    Barevnost a hravost podzimu  
Barvy podzimu – frotáž listů, lepení listů, vytváření obrázků a výrobků z různých 
přírodnin, „Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad“ 
Očekávané výstupy: dodržovat správný postup při nalepování, dbát o čistotu práce 
5 -6 leté děti -předškoláci  
Umět správně pojmenovat časová období (ráno, dopoledne, poledne, večer) a časové 
představy spojovat s činnostmi, které děti pravidelně vykonávají.  
Pomocí grafických listů se orientovat v rovině.  
Samostatně nalepovat, rozvíjet přesnost a pečlivost při práci s lepidlem.  
Umět samostatně zformulovat vzkaz nebo odpověď na vzkaz.  
Rozvíjet vlastní rýmování, cit pro zvukovou a významovou stránku slov.  
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Detailněji výtvarně pojmenovat lidskou figuru, naznačit pohyb a důležité detaily.  
Dlouhodobý záměr  
Soustředěně pozorovat, objevovat, všímat si souvislostí.  
Známé a opakující se situace řešit samostatně, náročnější s pomocí dospělého.  
Vyjadřovat a sdělovat své prožitky různými prostředky (výtvarnými, hudebními...)  
Házení míčem obouruč horním obloukem 
Napodobovat modely prosocionálního chování a mezilidských vztahů, které nachází 
ve svém okolí.  
Zajímat se o druhé i o to, co se kolem děje.  
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Hrou za poznáním našeho světa 

     Měsíc prosinec  
4. téma: Kouzlo vánočních svátků  
1.podtéma – Krmení lesních zvířátek v zimě  
2.podtéma – Předvánoční čas  
3.podtéma – Nejkrásnější svátky v roce  
4.podtéma – opakování, evaluační záměry, přání dětí  
Navržené dílčí vzdělávací cíle vybrané z rámcového vzdělávacího programu:  
Dítě a jeho tělo: rozvoj a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé, jemné motoriky 
(koordinace ruky a oka, dýchání)  
Dítě a jeho psychika: vytvářet citové vztahy, rozvíjet je a plně prožívat, získané 
dojmy a prožitky vyjádřit  
Dítě a ten druhý: podílet se na činnostech, kterými uděláme druhému radost  
Dítě a společnost: podílet se společných činnostech, spolupracovat, žít ve 
společenství MŠ a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané  
Dítě a svět: vytváření pozitivního vztahu k místu, ve kterém dítě žije  
    Krmení lesních zvířátek v zimě 
Vytváření lesa z různých stavebnic a hraček, vycházky do lesa ke krmelci, kdo se 
stará o zvířátka, potrava lesních zvířátek v zimě, písnička s lesní tematikou (např. „Já 
do lesa nepojedu“, Příběhy veverky Zrzečky..) 
Očekávané výstupy: upevňovat kladný vztah dětí ke zvířatům a k přírodě, mít 
povědomí o ochraně přírody. 
     
Předvánoční čas 
 
Advent – adventní kalendář, adventní věnec 
Mikuláš - návštěva Mikuláše v MŠ – připravíme program pro Mikuláše (jak se 
jmenujeme, co děláme celý den, na co se těšíme, jací jsme, co slíbíme, co nám nadělí)  
Zazpíváme Mikuláši píseň, zarecitujeme báseň  
Očekávané výstupy: vědět, že tradice s Mikulášem je radost a zábava.  
     
Nejkrásnější svátky v roce 
 
Vánoční výzdoba – výroba vánočních řetězů, zdobení stromečku, pečení vánočního 
cukroví, zpívání koled, říkadla s vánoční tematikou, vánoční besídka pro rodiče s 
nadílkou pro děti 
Výroba vánočního dárku – z čeho vyrobíme vánoční dárek, různé druhy materiálu 
dramatizace vánoční pohádky (např. „Já zelený stromeček, skrývám v sobě 
domeček“, Vánoční pohádka..) 
Rozdávání lásky a radosti druhým – čtení příběhu z dětské bible, postavy z bible 
Očekávané výstupy: uvědomovat si, co znamená mít někoho rád, udělat mu radost, 
upevňovat pěkné vztahy v rodině 
Moje nejmilejší kniha  
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5-6 leté děti – předškoláci  
Procvičovat krok poskočný, přizpůsobit tempo dané hudbě.  
Poznat a správně pojmenovat základní suroviny pro přípravu pokrmů (vánoční 
cukroví)  
Umět sestavit složitější útvary podle předlohy i vlastní fantazie.  
Vytvářet složitější kompoziční celky na základě reálných i fantazijních představ.  
Vnímavě poslouchat příběh s dětským hrdinou, porovnávat situace z příběhu se 
svými vlastními zkušenostmi.  
V souvislém řečovém projevu používat souvislé věty a postupně jednoduchá souvětí.  
Dlouhodobý záměr  
Sounáležitost s přírodou, 
Posilování povědomí o lidových zvycích a tradicích, 
Získané zkušenosti uplatňovat v praktických situacích a v dalším učení, 
Upřesňování si početních představ, užívání číselných pojmů,  
Komunikace bez zábran a ostychu v běžných situací, chápat, že být komunikativní je 
výhodou, 
Při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chovat obezřetně,  
Dbát na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých. 
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Hrou za poznáním našeho světa 

     Měsíc leden  
5. téma: Zimní dovádění  
1.podtéma – Zimní sporty a radovánky  
2.podtéma – Co děláme celý den  
3.podtéma – Volně žijící zvířata   
4.podtéma – opakování, evaluační záměry, přání dětí  
Navržené dílčí vzdělávací cíle vybrané z rámcového vzdělávacího programu:  
Dítě a jeho tělo: vytváření zdravých životních návyků  
Dítě a jeho psychika: osvojování si elementárních poznatků o znakových systémech 
(abeceda, čísla, získávání určitých dovedností, které předcházejí čtení a psaní, 
rozvíjet zájem o učení)  
Dítě a ten druhý: rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem  
Dítě a společnost: rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně  
Dítě a svět: umět se chovat v přírodě  
     Zimní sporty a radovánky  
Zima kolem nás – příroda v zimě, zimní počasí, jak se oblékáme, jak chráníme 
zdraví  
Zimní sporty – bobování, sáňkování (dle možnosti využití školní zahrady k zimním 
radovánkám - bobování), bruslení, lyžování, výběr bezpečného místa  
Očekávané výstupy: rozvíjení pohybové koordinace, dodržování pravidel 
bezpečnosti při zimních sportech, rozvoj hrubé motoriky 
Hry na sněhu a se sněhem – stavby ze sněhu, válení sněhuláka, co je sníh, led, jak 
vypadá sněhová vločka, pokusy se sněhem a ledem  
pohádka od  Františka Nepila Štuclinka a Zachumlánek 
Zimní krása – pozorování zasněžených zahrad, polí domů. stromů, hor na obrázcích, 
výtvarné znázornění daného tématu, zpěv písní  
dramatizace pohádek se zimní tematikou např. Sněhová královna 
Volně žijící zvířata – péče o zvířátka v zimě, krmení volně žijících zvířat, pohádky 
nejen o lesních zvířátkách, obrázkové karty zvířat. Kde žijí volně žijící zvířata? 
(Umět poznat a pojmenovat - louka, pole, les). Magnetické karty s přiřazováním 
zvířat do jejich teritorií.  
Očekávané výstupy: Také v zimním období se radovat z pobytu venku, sportovat na 
bezpečném místě  
Co děláme celý den – děti si uvědomují harmonogram činností dne (Posloupnost 
činností během dne v MŠ si děti průběžně připomínají.) 
Den a noc – slunce (východ, západ), měsíc, hvězdy  
Ráno – ranní hygiena, snídaně, odchod do MŠ  
Poledne – stolování, upravený stůl, hygiena před jídlem, používání ubrousků  
a příboru, hodnocení, zda jím zdravě  
Večer – hygiena, pohádka, včasné usínání  
Kalendář – k čemu slouží, rok, měsíc, týden (dny v týdnu), den  
Očekávané výstupy- chápat význam dodržování určitého režimu dne pro zdravý  
a spokojený život  
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Očekávané výstupy: získat u dětí zájem o učení, radostně očekávat vstup do 
základní školy  
5 – 6 leté děti - předškoláci  
Umět rozhodnout o pravdivosti a nepravdivosti nejjednodušších tvrzení (je to pravda, 
není to pravda).  
Rozpoznat pět volně žijících zvířat. Určit, kde žijí, čím se živí. 
Rozlišovat poezii a prózu na konkrétních textech. V modelové situaci dialogu umět 
klást otázky a respektovat mluvčího.  
Vytvářet jednoduché ostinátní doprovody písní na základě určitého rytmického 
motivu .  
Samostatně přelézat různě vysoké překážky.  
Dlouhodobý záměr  
Aktivně si všímat co se děje kolem, klást otázky a hledat na ně odpovědi, 
Při řešení problémů postupovat cestou pokusu a omylu, zkoušet, experimentovat, 
V běžných situacích komunikovat bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými, 
Uplatňovat základní společenské návyky a pravidla společenského styku,  
Odhadovat rizika svých nápadů, přizpůsobovat se daným okolnostem. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 



 

36 

Hrou za poznáním našeho světa 
     Měsíc únor  
6. téma: Masopustní veselí  
1.podtéma – Pyramida zdraví  
2.podtéma – Moje tělo  
3.podtéma – Maškarní rej  
4.podtéma – Opakování, evaluační záměry, přání dětí  
Navržené dílčí vzdělávací cíle vybrané z rámcového vzdělávacího programu:  
Dítě a jeho tělo: vytváření zdravých postojů jako základů zdravého životního stylu.  
Dítě a jeho psychika: poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě 
(sebevědomí, sebedůvěra, spokojenost, uvědomění si vlastní identity).  
Dítě a ten druhý: ve vztazích s druhými dětmi i dospělými chránit osobní soukromí 
a bezpečí.  
Dítě a společnost: porozumět základním projevům neverbální komunikace, 
poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření.  
Dítě a svět: vytváření elementárního povědomí o přírodním, kulturním a technickém 
prostředí, o jeho vývoji a neustálých proměnách.  
     Pyramida zdraví  
Potravinová pyramida – které potraviny jsou zdravé a které ne – např. didaktická 
hra s tématem výběru zdravých a nezdravých potravin, potravinové pexeso, námětová 
hra např. „Na obchod, „Na domácnost; výroba a ochutnávka ovocných a 
zeleninových jednohubek, Prodejna zdravé a nezdravé výživy 
Očekávané výstupy: rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, umět pojmenovat 
některé druhy potravin 
     Moje tělo 
Lidské tělo – poznávání jednotlivých částí těla i některých orgánů – vhodné 
námětové hry, pohádky např: „Jak Mach se Šebestovou vyléčili Kropáčka“, 
prohlížení obrázků lidského těla – první kniha o tvém těle „Jirkovo tělo“, říkadlo 
„Levá ruka, pravá ruka“, encyklopedie. 
Předcházení dětským úrazům – dodržovat bezpečné chování – didaktické karty – 
např. Neplechovi na výletě, Neplechovi doma 
Očekávané výstupy: umět pojmenovat některé části lidského těla a některé orgány, 
zvládnout některá akrobatická cvičení, otočka, váha, kolébka, umět vyjmenovat 
některé nebezpečné činnosti, mít povědomí o předcházení úrazům  
      
     Maškarní rej  
Lidové zvyky a tradice, karnevalové masky, tradiční masopustní pečivo, písně a 
básně s masopustní tematikou např. „Koblihové dostihy“ 
Karneval ve školce, průvod masek, využití hudebních nástrojů – Orffův instrumentář, 
rozlišit hudbu veselou a smutnou, tleskat do rytmu 
Dramatizace pohádek např. “Jak šel koblížek na vandr“ 
Očekávané výstupy: připomenutí lidových zvyků a tradic, spoluvytvářet pohodové a 
radostné prostředí, rozvíjet tvořivost dětí, zachytit a vyjádřit své prožitky slovně, 
výtvarně i pohybově, udržení lidových zvyků pro další pokolení 
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5 – 6 leté děti – předškoláci  
Postupně rozlišovat pravou a levou stranu k vlastní osobě i vzhledem k jinému 
objektu.  
Uvědomit si nebezpečí úrazu 
Určit, který nástroj hraje v poslechové skladbě.  
Vést děti k obratnosti, pohotovosti, cvičit sílu z překonávání strachu z nezvyklých 
poloh.  
Modulovat řečový projev podle druhu řečové situace.  
Určit vytleskáním počet slabik ve slovech 
Umět srovnávat velikost předmětů přikládáním k sobě.  
Správné používání pracovních nástrojů (nůžky).  
Dlouhodobý záměr  
Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu  
a zdravé výživy, 
Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základ zdravého životního stylu, 
Odhadovat svoje síly, 
Pěstovat a udržovat lidové tradice, 
Vnímat elementární matematické souvislosti,  
Domlouvat se slovy i gesty, rozlišovat některé symboly, rozumět jejich významu,  
Dodržet dohodnutá a pochopená pravidla, přizpůsobit se jim,  
Dokázat rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé.  
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 Hrou za poznáním našeho světa    
     Měsíc březen  
7. téma: Příroda se probouzí  
1.podtéma – Proměny počasí s příchodem jara 
2.podtéma – První jarní rostliny a mláďata, začátek projektu Od semínka nejen k 
ředkvičkám (příprava záhonku na setí)  
3.podtéma – Velikonoční zvyky a tradice  
4.podtéma – Opakování, evaluační záměry, přání dětí  
Navržené dílčí vzdělávací cíle vybrané z rámcového vzdělávacího programu:  
Dítě a jeho tělo: koordinace pohybového aparátu, ovládání tělesných funkcí  
Dítě a jeho psychika: vytváření základů pro práci s informacemi, rozvoj vnímání, 
naslouchání, porozumění  
Dítě a ten druhý: rozvoj kooperativních dovedností ve skupinách  
Dítě a společnost: osvojení si základních poznatků o prostředí, ve kterém dítě žije, 
seznamování se světem kultury a umění  
Dítě a svět: ochrana dítěte před nebezpečnými vlivy prostředí, osvojení si poznatků a 
dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností  
     

Proměny počasí s příchodem jara  
Slunce – světla přibývá, tmy ubývá  (např. J. Karafiát: Broučci) 
Jarní tání – koloběh vody v přírodě, vycházky na petroupimská luka – pozorování 
probouzející se přírody (námětová hra- Zima s jarem se přetahují o vládu v přírodě) 
Rytmické hrátky s pohybem s předjarní tematikou např. „Zimo, zimo, táhni pryč, 
Sedí bubák za vraty.. 
Roční období – charakteristické znaky jara, jaká roční období máme, stručná 
charakteristika ročních období, orientace v čase – ráno, poledne, večer, co bylo, co je, 
co bude, pozorování proměn v přírodě, výtvarné ztvárnění jarní přírody 
Očekávané výstupy: stručně charakterizovat roční období, pojmenovat typické 
znaky pro jaro a zimu 
    První jarní rostliny a mláďata 
První jarní rostliny – typické jarní květiny - „Voňavé hádanky“ (sněženka, bledule, 
petrklíč) 
Květinové omalovánky, malování květin, zapouštění do vlhkého podkladu, říkadla s 
tematikou jara např. „Táta včera na venku, našel první sněženku“ 
Mláďata v březnu – která mláďata přicházejí na svět v březnu, zvířata a jejich 
mláďata  
dramatizace pohádky s jarní tematikou např.: „O sedmi kůzlátkách“, pohádka 
„Mláďata ve sněhu“ (Eva Opravilová, Vl. Gebhartová – Jaro v mateřské škole), 
onomatopoe 
Očekávané výstupy: pojmenovat 1-3 jarní květiny, chovat se citlivě ke všem živým 
bytostem, zvládnout techniku zapouštění barev do vlhkého podkladu, radovat se z 
dobře vykonané práce, umět ohodnotit práci svoji i druhých 
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Velikonoční zvyky a tradice 
Symboly Velikonoc – Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Boží 
hod velikonoční, velikonoční vajíčko, velikonoční beránek, pomlázka 
Velikonoční dílny s rodiči – malování kraslic, výroba velikonočních dekorací, 
pohybové hry např. Pes honí kuřátka, Zvířátka na dvorku 
Dramatizace pohádky: Kuřátko a obilí 
Očekávané výstupy: zvládat základní pohybové dovednosti, naučit se nazpaměť 
krátké texty, rozvíjet schopnost uvědomovat si své pocity, chápat základní 
matematické pojmy – více, méně, stejně 
5 – 6 leté děti předškoláci  
Poznat a správně pojmenovat alespoň 3 jarní květiny,  
Při skládání papíru dodržovat postup dle slovní instrukce učitelky, dbát na přesnost 
přeložení, 
Sluchově rozlišovat hlásky na začátku později na konci slova, 
Osvojit si techniku skoku do výšky s rozběhem,  
Spojovat zpěv písní s jednoduchým pohybem ruky (fonogestika), vyjádřit pohybem 
melodie.  
Dlouhodobý záměr  
Umět postupovat podle instrukcí a pokynů, 
Hodnotit svoje osobní pokroky, oceňovat a uznávat výkony druhých, vyrovnat se s 
neúspěchem, nebát se chybovat,  
Reagovat na otázku a řešit problém, 
Hledat správná řešení, která jsou funkční. 
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Hrou za poznáním našeho světa 

     Měsíc duben  
8. téma: Dubnové proměny  
1.podtéma – Zvířata   
2.podtéma – Setí a sázení, projekt „Od semínka nejen k ředkvičkám“ 
3.podtéma –  Dopravní prostředky  
4.podtéma – opakování, přání dětí  
Navržené dílčí vzdělávací cíle vybrané z rámcového vzdělávacího programu:  
Dítě a jeho tělo: osvojení si poznatků dovedností důležitých k podpoře zdraví a 
bezpečí  
Dítě a jeho psychika: přemýšlet, zapojovat se do rozhovorů, vést jednoduché úvahy, 
myšlenky umět vyjádřit  
Dítě a ten druhý: seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému dítěti, ale 
i ke zvířatům  
Dítě a společnost: rozvíjení kulturně estetických dovedností  
Dítě a svět: chápat, že změny způsobené lidskou činností jsou pro člověka dobré, ale 
mohou přírodu i poškozovat a ničit  
      Zvířata  
Zvířata na dvoře – domácí zvířata, zvířata na statku (pojmenovat slepice, kohout, 
kachna, husa, králík, kráva, ovce..)  
Dramatizace pohádky: „O koťátku, které zapomnělo mňoukat“, onomatopoe 
Ustájená zvířata – kůň, kráva, koza, vepř, ovce…  
Užitek z hospodářských zvířat – umět vyjmenovat mléko, maso, vejce, vlna, peří…  
Typické znaky – velikost, pohyb, vzhled, hlas, čím se živí  
Domácí mazlíčci – které známe, proč je máme, jak se o ně staráme, nebezpečí ze 
strany cizích zvířat  
Očekávané výstupy: poznat význam zvířat pro citový vývoj člověka i jeho obživy; 
uvědomit si nebezpečí při setkání s cizími zvířaty  
Zvířata v zoologické zahradě – odkud k nám zvířata přijela, proč jsou v ZOO, kdo 
se o ně stará, proč je návštěvníci nekrmí, k čemu vlastně ZOO slouží  
Ptáci – papoušci, orli, sovy, život ve voliérách.  
Plazi – co je terárium, zmije, užovka, ještěrka, cizokrajní hadi  
Kdo má kopýtka – vyjmenovat kůň, zebra, antilopa, žirafa  
Vodní nádrže – lachtani, bobři, hroši  
Výlet do ZOO (Minizoo)  
Očekávané výstupy: vědět o přírodních rezervacích plných krásy a zajímavých 
živočichů; umět se správně chovat v ZOO, dbát určitých pokynů z důvodu 
bezpečnosti.  
Očekávané výstupy: uvědomovat si, že špatné chování lidí k přírodě může ovlivnit 
život zvířat i vzhled přírody kolem nás.  
     Setí a sázení 
Naše zahrádka – zahradní činnosti, zahradní náčiní, setí a sázení zeleniny, příběh 
jednoho semínka – „Od semínka nejen k ředkvičkám“ projektové vyučování, setí 
semínek zeleniny, péče o záhonek 
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Květiny na zahrádce – přinášejí krásu a radost, písnička s danou tematikou např. „Šel 
zahradník do zahrady“, pohádka „Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko“ 
Očekávané výstupy: pojmenovat alespoň tři druhy zeleniny, pojmenovat 2-3 druhy 
zahradního náčiní, pojmenovat tři květiny, radovat se z rozkvetlé zahrádky,  
zvládnout chůzi za sebou, reagovat na smluvený signál, cvičit dechová cvičení 
relaxaci 
     Dopravní prostředky  
Rozdělení podle místa pohybu – co jezdí po silnici, po kolejích, po vodě, co létá  
Barvy v dopravě – zelená, oranžová, červená, jejich význam, práce s publikací „Co 
mi řekl semafor“  
Dopravní značky – pro koho platí, proč se jimi řídíme, co by se stalo, kdyby…  
Dopravní policie – význam  
Očekávané výstupy: za pomoci dospělého se bezpečně pohybovat v silničním 
provozu, mít základní představu o dopravních prostředcích  
5 -6 leté děti předškoláci  
Poznat a pojmenovat 3-4 domácí zvířata, 3-4 zvířata ze ZOO, 3-4 volně žijící zvířata, 
rozdíly ve způsobu života,  
Umět vyprávět pohádku se zvířecí tématikou, 
Chápat význam lidské práce, 
Řazení obrázků činností dle dějové posloupnosti, 
Poznávat písmena na začátku a na konci slova, 
Zdokonalovat techniku malby, umět si zvolit druh štětce podle potřeby (malá plocha 
–malý štětec, velká plocha – velký štětec),  
Vytváření významových kategorií na základě zevšeobecnění podstatných znaků,  
Házet větším míčem obouruč ze vzpažení a od prsou jako přihrávku,  
Samostatně zpívat.  
 
Dlouhodobý záměr  
spolupracovat s ostatními,  
Umět dodržovat pravidla, přizpůsobit se společnému programu, uvědomovat si 
nebezpečí, které nás může při pobytu venku potkat. 
Vědět, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit. 
Přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, chovat se odpovědně s ohledem na 
zdravé a bezpečné okolní prostředí.  
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Hrou za poznáním našeho světa 

     Měsíc květen  
9. téma: Voňavý květen  
1.podtéma – Kvetoucí zahrady a louky  
2.podtéma – Moje rodina  
3.podtéma – Povolání  
4.podtéma – opakování, evaluační závěry, přání dětí  
Navržené dílčí vzdělávací cíle vybrané z rámcového vzdělávacího programu:  
Dítě a jeho tělo: osvojení si věku přiměřených praktických dovedností  
Dítě a jeho psychika: rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně 
prožívat  
Dítě a ten druhý: posilování pro-sociálního chování ve vztahu k ostatním lidem  
v rodině  
Dítě a společnost: vytváření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních 
vztahů k umění, rozvíjení dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat  
Dítě a svět: Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou 
přírodou  
    Kvetoucí zahrady a louky  
Stromy – listnaté (bříza, kaštan, vrba, kvetoucí ovocné stromy), jehličnaté (smrk, 
borovice, modřín), kořeny, kmen, koruna  
Keře – okrasné (šeřík, zlatý déšť, túje), užitkové (šípek, líska, rybíz, angrešt)  
Rostliny – okrasné na zahradě, užitkové na zahradě a na poli, léčivé byliny  
Ochránci přírody – chrání rostliny, stromy, brouky  
Očekávané výstupy: získat povědomí o správném chování člověka k přírodě  
a k životnímu prostředí  
    Moje rodina  
Naše maminky a babičky – proč je máme rádi, jak jim pomáháme, proč jim 
pomáháme, jsme poslušní  
Rodina – místo lásky, bezpečí, vzájemné pomoci, soukromí  
Kdo patří do rodiny – jména rodičů, zaměstnání, jména sourozenců, babička, 
dědeček, vnuk, vnučka – strom života  
Oslava dne matek – jaký dárek vyrobíme, jaké přání, jaký program připravíme, koho 
pozveme  
Očekávané výstupy: poznat strukturu rodiny, uvědomit si své nejbližší, prožít 
radostně sváteční událost, vědět, že rodina nás chrání a cítíme se bezpečně  
     Povolání  
Druhy zaměstnání a řemesel - Čím bych chtěl být, Říkej, co dělají, manipulace  
s pomůckami a jednoduchými nástroji – Malý opravář, hmatové hádanky, 
pantomimické vyjádření různých činností, diskuze nad problémem 
Očekávané výstupy: osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou 
dítěti blízké, pro něj smysluplné a přínosné a jemu pochopitelné 
5 -6 leté děti – předškoláci  
Poznat v reálu i na obrázku 2 – 3 listnaté a jehličnaté stromy.  
Volit charakteristické barvy pro vyjádření zážitku z přírody.  
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Samostatně zvládnout stříhání při skupinové i individuální práci.  
Počítáním po jedné vytvářet číselnou řadu 1 – 10.  
Rozvoj tvořivosti, fantazie a pracovních dovedností 
Dosáhnout před vstupem do ZŠ celkově správné výslovnosti, intonace, hlasitosti  
a tempa řeči.  
Správné kladení slovního i větného přízvuku.  
Házení míče jednoruč a chytání obouruč ve dvojicích.  
Dlouhodobý záměr  
Mít dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami  
a normami a snažit se podle toho chovat.  
Chápat, že lidé jsou různí a umět být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem.  
Vytvářet elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku.  
Všímat si dění i problémů v bezprostředním okolí i řešit problémy, na které věkově 
stačí.  
Snažit se porozumět věcem, jevům a dějům, radovat se z úspěchu.  
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Hrou za poznáním našeho světa    
     Měsíc červen  
10. téma: Letní dovádění  
1.podtéma – Naše planeta 
2.podtéma – Voda  
3.podtéma – Cestování  
4.podtéma – Přání dětí, loučení s MŠ  
Navržené dílčí vzdělávací cíle vybrané z rámcového vzdělávacího programu:  
Dítě a jeho tělo: ovládání pohybového aparátu, rozvoj fyzické zdatnosti  
Dítě a jeho psychika: vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k 
učení, podpora a rozvoj zájmu o učení  
Dítě a ten druhý: vytváření pro-sociálních postojů k druhým (rozvoj tolerance, 
respektu, přizpůsobivosti)  
Dítě a společnost: vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností  
Dítě a svět: poznávání jiných kultur, vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se 
světem, s lidmi, společností, planetou Zemí  
     Naše planeta  
Pevniny a světadíly – hory, kopce, sporty, chráněné oblasti, Evropa, Asie, Afrika, 
Amerika, Austrálie, lidé různých kultur, přátelství, tolerance  
Oceány a moře – lodě a plavidla, příliv, odliv  
Slunce a Země – den, noc, otáčení Země, Měsíc  
Atmosféra, kosmický prostor – kosmonauti, kosmické lodě, čistota ovzduší  
Lesy – jehličnaté, listnaté, smíšené, rostliny, houby, živočichové, čisté životní 
prostředí  
Očekávané výstupy: získat povědomí o existenci národů a kultur různých zemí, o 
planetě Zemi, vesmíru  
      Voda  
Koloběh vody v přírodě – mraky, déšť, slunce, duha, vodovod, studna  
Vodní toky – řeky, potoky, jezera, mosty a doprava, přehrady, vodní živočichové, 
čistota vody  
Oceány a moře – živočichové, vodní doprava, slaná voda  
Pobřeží – písek, skály, oblázky, dovolená lidí, co si vozíme na památku  
Voda jako nebezpečný živel – proč je dobré umět plavat, silné deště, tání sněhu, 
záplavy a ochrana proti nim  
Očekávané výstupy: uvědomit si, co nám voda přináší, umožňuje, ale také jak nám 
může ublížit, jak se o vodu starat a chránit ji před znečišťováním  
      Cestování  
Kam pojedeme na dovolenou – vyhledávání informací v knihách, časopisech  
Rozhovory nad tématy – vyhovět přáním dětí, prohlížení fotografií z rodinných 
dovolených  
Besídka k ukončení školního roku – přípravy, výroba různých doplňků k hrané 
pohádce, opakování básní, hudebně pohybových her  
Rozloučení s Mateřskou Školou  
Sezónní činnosti – koupání, hry ve vodě, slunění, nebezpečné účinky sluníčka  
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5 – 6 leté děti-předškoláci  
Vědět co je mapa, atlas, globus, jak poznáme hory, nížiny, řeky, moře.  
Připravit s dětmi oslavy MDD.  
Seznámit děti s možnostmi řešení mimořádných situací – bouřka, průtrž mračen.  
Vybíhání z dané mety, start, běh o závod na 20m.  
Při různých činnostech aktivně používat všechny hlásky.  
Vytvářet skupiny předmětů o určitém počtu, umět přidávat, ubírat.  
Chovat se a jednat jako budoucí školák.  
Přiblížit dětem školní prostředí prostřednictvím vhodného literárního textu (Anička z 
1.A)  
Dále rozvíjet koordinaci zraku a ruky pro rozvoj grafických schopností a jako 
přípravu pro psaní.  
Využívat základní pěvecký repertoár k radostnému projevu.  
Při vytváření jednoduchých předmětů rozvíjet tvořivost a fantazii.  
Dlouhodobý záměr  
Soustředit se na činnosti, záměrně si co nejvíce zapamatovat, učit se s chutí.  
Svou aktivitou a iniciativou ovlivňovat určité situace.  
Ovládat dovednosti předcházející čtení, psaní, počítání.  
Dokázat se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování, ubližování – vyhledat 
pomoc dospělých.  
Umět využít možnosti rozhodovat se svobodně, a za své rozhodnutí nést 
zodpovědnost  
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7. Evaluační systém 
 
Evaluace je průběžným procesem, který doprovází tvorbu a realizaci kurikula ve 
škole – tříd. Pomocí pravidelné evaluace a autoevaluace se můžeme zabývat výsledky 
vyhodnocení třídních kurikul a řešit problémy, které z toho vyplývají pro celou MŠ. 
Zjištění přispívají k hledání dalších možností, jak naplňovat požadavky RVP PV. 
Náležitě prováděná evaluace a následná analýza výsledků pomáhá práci učitelek 
s dětmi ve třídě a zefektivňuje celý proces plánování a realizace školního 
vzdělávacího programu.  
Pedagogická evaluace se v MŠ se v MŠ vyhodnocuje v pravidelných intervalech viz. 
„Evaluační tabulka.“ Evaluaci zaměřujeme na následující oblasti: 
 Způsob zpracování a obsah ŠVP PV je-li v souladu s RVP PV 
 Naplňování cílů a dílčích cílů ŠVP PV 
 Kvalitu podmínek vzdělávání 
 Práci pedagogů včetně jejich sebereflexe 
 Výsledky vzdělávání 
 Plánování dalšího vzdělávání 

Informace sbíráme a zpracováváme a využíváme pravidelně a systematicky. Obě 
pedagogické pracovnice provádějí evaluaci po každé své službě. Hodnotí všechny 
výše uváděné položky, poté vyvodí závěr. Samozřejmostí je každodenní sebereflexe. 
Zamýšlí se nad tím, jak se práce zdařila, jestli splnila zamýšlený cíl, pokud ne, co by 
se mělo změnit. Zhodnotí také, co mělo úspěch. Konzultace ředitelky s učitelkou 
probíhá denně. Jednou za měsíc probíhá kolektivní evaluace formou diskuse. Cílem 
evaluace je co nejkvalitnější kolektivní práce.  
Zpětná vazba od dětí a jejich rodičů je součástí každodenního předávání dětí.   
 
Pedagogická evaluace se zapisuje do dotazníků. Hodnocení je vyjádřeno škálou od 1 
do 5. Evaluace každého dítěte se provádí čtvrtletně.  
 
Cílem pedagogické evaluace je:  
1. dosáhnout u dětí, aby byly co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté, s 
vlastním úsudkem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě myslet a jednat. 
Umět se přizpůsobit být zodpovědné, ochotné nejen přijímat, ale také dávat. Být 
citlivé k potřebám druhého, schopni dále rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě 
potřebovat, aktivně čelit problémům, které život přináší a být empatické se smyslem 
pomáhat mladším a ohroženým jedincům. 
2. vytvořit přátelské prostředí založené na pěkných vztazích mezi dětmi navzájem, 
mezi dětmi a kolektivem MŠ, mezi MŠ a rodinou. 
3. získat rodiče pro společné působení na děti, k rodičům přistupovat s pochopením a 
porozuměním. 
 



 

47 

7.1 Evaluační tabulka 



 

48  

 Předmět Cíle evaluace Prostředky Časový plán Odpovědnost

Čtvrtletně

IVP Čtvrtletně

Denně

Evaluace TVP Pedagogické rady Měsíčně

Hospitace Hospitační činnost Denně Ředitelka MŠ

Evaluace ŠVP Pedagogické rady Měsíčně Ředitelka MŠ

1x za rok

1x za rok …

Denně

… 1x za rok

Spokojenost rodičů 1x za rok

Pedagogické rady Čtvrtletně Ředitelka MŠ

Ředitelka MŠ

7.1 Evaluace 
třídního kurikula

7.1.1 Z hlediska 
sledování a 
hodnocení 
pokroků 

vzdělávání 
jednotlivých dětí

Výchozí stav 
dítěte

Jeho dovednosti, 
schopnosti, 
podmínky, ze 
kterých dítě 
vychází

Záznamy o 
výchozím stavu – 
„vstupní záznam o 
dítěti“, rozhovory 
s rodiči

Na začátku 
docházky do 
MŠ

Pedagogické 
pracovnice

Vyhodnocování 
individuálního 
rozvoje dětí a 
získávání 
očekávaných 
kompetencí u 
jednotlivých dětí

Dovednosti a 
schopnosti dětí, 
jejich posun v 
seberealizování

Záznamy o 
dětech, 
pozorování, 
analýza dětských 
prací, rozhovor s 
dítětem, s rodiči

Pedagogické 
pracovnice

Vyhodnocování 
dětí s OŠD

Zjistit oblasti, na 
které se mají 
pedagogické 
pracovnice zaměřit

Pedagogické 
pracovnice

7.1.2 Z hlediska 
třídy

Hodnocení 
podtémat, 
integrovaných 
bloků

Vyhodnotit 
Naplňování 
stanovených cílů, 
motivace, zaujetí 
dětí

Záznamy v třídní 
knize, záznamy v 
projektech, 
konzultace 
učitelek

Po ukončení 
určitého bloku 
+ měsíčně

Pedagogické 
pracovnice

Evaluace vlastní 
vzdělávací práce

Kvalita vlastní 
přímé práce s 
dětmi

Zápis o hodnocení 
pedagogické 
činnosti učitelky

Pedagogické 
pracovnice

Naplňování cílů 
TVP a jeho 
aplikace, TVP v 
souladu ŠVP a 
RVP PV

Pedagogické 
pracovnice

Naplňování cílů 
ŠVP a jeho 
aplikace, ŠVP v 
souladu s RVP PV

7.2 Evaluace 
vzdělávacích 

podmínek

Prostorové, 
technické a 
hygienické 
podmínky

Udržení a pozvolné 
zlepšování 
podmínek

Swot analýza, 
zápisy kontrol 
BOZP, PO, 
dotazníky pro 
učitelky,…

Ředitelka MŠ, 
pedagogické 
pracovnice

Evaluace 
materiálních a 
prostorových 
podmínek

Evaluace Budovy, 
vybavení tříd, 
pomůcek, zahrady 
MŠ

Konzultace, 
dotazníky

Denně, 
Jednou za rok

Celý 
pedagogický 
sbor

Evaluace věcných 
podmínek

Prostory a 
vybavení z hlediska 
bezpečnostních a 
hygienických 
požadavků

BOZP, PO, 
zápisy kontrol

Evaluace 
psychosociálních 
podmínek

Posuzujeme klima 
a atmosféru školy, 
kvalitu komunikace 
a přístupu k dětem, 
respekt k 
individuálním 
potřebám, 
vzájemné vztahy, 
prostor pro 
samostatné 
rozhodování dítěte

Pozorování, 
rozhovory s 
dětmi, konzultace 
učitelek, 
hospitace

Celý 
pedagogický 
sbor

Evaluace 
organizačních 
podmínek

Denní program 
dětí, jejich 
životospráva

Celý 
pedagogický 
sbor

Evaluace 
spolupráce s rodiči

Dotazníky, 
rozhovory, akce 
pro rodiče s dětmi

Pedagogické 
pracovnice

Evaluace 
spolupráce s 
ostatními 
institucemi

Posuzovat míru a 
kvalitu práce s 
ostatními 
institucemi

Evaluace 
vzdělávání 
pedagogických 
pracovnic

Rozvíjení 
dovedností a 
znalostí 
pedagogický 
pracovnic a jejich 
kvalifikace

Pedagogické 
rady, konzultace

Čtvrtletně, 
každodenně

 Předmět Cíle evaluace Prostředky Časový plán Odpovědnost

Čtvrtletně

IVP Čtvrtletně

Denně

Evaluace TVP Pedagogické rady Měsíčně

Hospitace Hospitační činnost Denně Ředitelka MŠ

Evaluace ŠVP Pedagogické rady Měsíčně Ředitelka MŠ

1x za rok

1x za rok …

Denně

… 1x za rok

Spokojenost rodičů 1x za rok

Pedagogické rady Čtvrtletně Ředitelka MŠ

Ředitelka MŠ

7.1 Evaluace 
třídního kurikula

7.1.1 Z hlediska 
sledování a 
hodnocení 
pokroků 

vzdělávání 
jednotlivých dětí

Výchozí stav 
dítěte

Jeho dovednosti, 
schopnosti, 
podmínky, ze 
kterých dítě 
vychází

Záznamy o 
výchozím stavu – 
„vstupní záznam o 
dítěti“, rozhovory 
s rodiči

Na začátku 
docházky do 
MŠ

Pedagogické 
pracovnice

Vyhodnocování 
individuálního 
rozvoje dětí a 
získávání 
očekávaných 
kompetencí u 
jednotlivých dětí

Dovednosti a 
schopnosti dětí, 
jejich posun v 
seberealizování

Záznamy o 
dětech, 
pozorování, 
analýza dětských 
prací, rozhovor s 
dítětem, s rodiči

Pedagogické 
pracovnice

Vyhodnocování 
dětí s OŠD

Zjistit oblasti, na 
které se mají 
pedagogické 
pracovnice zaměřit

Pedagogické 
pracovnice

7.1.2 Z hlediska 
třídy

Hodnocení 
podtémat, 
integrovaných 
bloků

Vyhodnotit 
Naplňování 
stanovených cílů, 
motivace, zaujetí 
dětí

Záznamy v třídní 
knize, záznamy v 
projektech, 
konzultace 
učitelek

Po ukončení 
určitého bloku 
+ měsíčně

Pedagogické 
pracovnice

Evaluace vlastní 
vzdělávací práce

Kvalita vlastní 
přímé práce s 
dětmi

Zápis o hodnocení 
pedagogické 
činnosti učitelky

Pedagogické 
pracovnice

Naplňování cílů 
TVP a jeho 
aplikace, TVP v 
souladu ŠVP a 
RVP PV

Pedagogické 
pracovnice

Naplňování cílů 
ŠVP a jeho 
aplikace, ŠVP v 
souladu s RVP PV

7.2 Evaluace 
vzdělávacích 

podmínek

Prostorové, 
technické a 
hygienické 
podmínky

Udržení a pozvolné 
zlepšování 
podmínek

Swot analýza, 
zápisy kontrol 
BOZP, PO, 
dotazníky pro 
učitelky,…

Ředitelka MŠ, 
pedagogické 
pracovnice

Evaluace 
materiálních a 
prostorových 
podmínek

Evaluace Budovy, 
vybavení tříd, 
pomůcek, zahrady 
MŠ

Konzultace, 
dotazníky

Denně, 
Jednou za rok

Celý 
pedagogický 
sbor

Evaluace věcných 
podmínek

Prostory a 
vybavení z hlediska 
bezpečnostních a 
hygienických 
požadavků

BOZP, PO, 
zápisy kontrol

Evaluace 
psychosociálních 
podmínek

Posuzujeme klima 
a atmosféru školy, 
kvalitu komunikace 
a přístupu k dětem, 
respekt k 
individuálním 
potřebám, 
vzájemné vztahy, 
prostor pro 
samostatné 
rozhodování dítěte

Pozorování, 
rozhovory s 
dětmi, konzultace 
učitelek, 
hospitace

Celý 
pedagogický 
sbor

Evaluace 
organizačních 
podmínek

Denní program 
dětí, jejich 
životospráva

Celý 
pedagogický 
sbor

Evaluace 
spolupráce s rodiči

Dotazníky, 
rozhovory, akce 
pro rodiče s dětmi

Pedagogické 
pracovnice

Evaluace 
spolupráce s 
ostatními 
institucemi

Posuzovat míru a 
kvalitu práce s 
ostatními 
institucemi

Evaluace 
vzdělávání 
pedagogických 
pracovnic

Rozvíjení 
dovedností a 
znalostí 
pedagogický 
pracovnic a jejich 
kvalifikace

Pedagogické 
rady, konzultace

Čtvrtletně, 
každodenně
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8. Zkratka a vysvětlivky 

MŠ – Mateřská škola 

ZŠ – Základní škola 

RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

ŠVP PV – Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

MDD – Mezinárodní den dětí 

IVP – individuální vzdělávací plán 

AP – asistent pedagoga 

 

 

 


