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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název školy:

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice,
okres Zlín, příspěvková organizace

Adresa základní školy:

Školní 126, 763 61 Napajedla
Tel. 577 944 191

Adresa mateřské školy:

Školní 35, 763 61 Napajedla
Tel. 731 976 000

Zřizovatel školy:

Obec Pohořelice
Školní 35, 763 61 Napajedla
Tel. 577 944 721

Ředitel školy:

Mgr. Martina Kudláčková

Pedagogičtí pracovníci školy:

Mgr. Martina Kudláčková – ředitelka
Bc. Ilona Plisková – učitelka pověřená vedením
Bc. Irma Hanáková– učitelka
Jana Černá - učitelka

Provozní pracovníci školy:

Jitka Landsfeldová

Název programu:

Z pohádky do pohádky

Zpracovatelé ŠVP:

Bc. Ilona Plisková, Bc. Irma Hanáková, Jana Černá

Platnost dokumentu:

1.9. 2015 – 31.8. 2020

2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Obec Pohořelice leží nad Napajedly, na návrší vystupujícím od levého břehu řeky
Moravy. Upoutává pěknou polohou a dalekým výhledem do údolí Moravy a Dřevnice.
Mateřská škola v Pohořelicích byla založena v roce 1957 v budově zámku. Zpočátku
do ní chodilo 15 – 17 dětí, jejichž matky pracovaly převážně v zemědělství.
V roce 1974 se přikročilo k výstavbě nové budovy mateřské školy na bývalém školním
hřišti. Slavnostní zahájení provozu se konalo 30. dubna 1977. V roce 1992 se do přízemí
nastěhoval obecní úřad a ve škole zůstala pouze jedna třída. Tak tomu bylo až do roku
2011, kdy se díky zvyšujícímu počtu dětí mateřská škola stala opět dvoutřídní.
Součástí mateřské školy je školní jídelna, ve které se poskytuje závodní stravování,
stravování žáků základní školy a zaměstnanců obecního úřadu.
Škola má k dispozici rozlehlou školní zahradu, kterou využívá v závislosti na počasí.
Údržba budovy mateřské školy se provádí průběžně, podle potřeby a finančních
prostředků obce. V roce 2002 byla v mateřské škole provedena rekonstrukce sociálního
zařízení a byla opravena dlažba na terase. Následně byla terasa i zastřešena, což
umožňují její využití po celý rok k různým činnostem - malování, cvičení, volné hry,
pokusy se sněhem a vodou, v letních měsících koupání v bazénku. V roce 2007 byla
provedena výměna oken. Okna v kuchyni a jídelně byla vyměněna v roce 2010. V tomto
roce byl také zakoupen nový nábytek do třídy. Průběžně pak byla zakoupena další
nábytková sestava do herny s hracími koutky, vyměněno obložení topných těles,
vybroušeny parkety v herně a ve třídě a zrekonstruována školní zahrada. Školní zahradu
mimo děti z mateřské školy využívá také veřejnost.

3. PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
3.1. Věcné podmínky:
Celková kapacita MŠ je 35 dětí, které mají k dispozici dvě třídy, přičemž jedna
ze tříd je výrazně menšího prostoru a dříve sloužila jako lehárna.
Obě třídy jsou vybaveny moderním vyhovujícím nábytkem, který je vhodně udržován.
Děti ve třídách mají několik koutků, které jim poskytují dostatek prostoru pro volné
námětové hry, pro relaxaci, pro tvořivé i konstruktivní činnosti. Dále mají děti ve třídách
k dispozici výškově nastavitelné dětské stolky se židličkami, které je možno různě
kombinovat podle potřeby. Stolky jsou využívány jak ke stravování dětí, tak ke stolním
hrám a tvůrčím činnostem dětí. Všechny hračky i pomůcky jsou uloženy tak, aby byly
dětem samostatně k dispozici.
Veškeré výrobky dětí jsou vždy vystavovány na chodbě mateřské školy, kde si je
rodiče mohou dle libosti prohlédnout. Děti se tímto svými výtvory podílí na výzdobě
interiéru budovy.
V mateřské škole není samostatný prostor pro lehárnu, proto se odpolední odpočinek
dětí řeší vždy chystáním matrací přímo do prostoru třídy. Každé z dětí má svoji vlastní
matraci, své lůžkoviny a košík na ukládání oblečení.
Zastřešená terasa poskytuje vhodné místo pro krátkodobý pobyt venku i v takových
případech, kdy nejsou právě ideální klimatické podmínky. Na terase je trvale umístěna
plastová skluzavka, pro potřeby dětí jsou připraveny venkovní matrace a plastový
nábytek.
Zahrada mateřské školy prošla v posledních letech velkými úpravami, takže v současné
době děti mohou využívat velké zastřešené pískoviště, kolotoč, houpací hnízdo,
pružinovou houpačku, horolezeckou stěnu, Most Aztéků se skluzavkou i pěkný domeček.
Všechny vnitřní i vnější prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické
normy dle platných předpisů.

3.2. Životospráva:

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů.

Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmu
a nápojů.
Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne.
Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly.
Děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly
a naučily se tak zdravému stravování.
Je zajištěn pravidelný denní řád, který je ale natolik flexibilní, že umožňuje
organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.
Z organizačních důvodů zůstává pevně stanoven čas oběda.
Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na aktuální stav
ovzduší.
Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě a terase, ale v rámci možností
i v MŠ.
Spací aktivity dětí jsou upraveny dle individuálních potřeb dětí, všechny děti ale
aspoň chvíli odpočívají.
Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně
a napomáhají v jejich uspokojování.
Veškeré

činnosti

jsou

přizpůsobeny

individuálním

potřebám,

schopnostem,

dovednostem a možnostem každého dítěte.

3.3. Pychosociální podmínky:

Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily
spokojeně, jistě a bezpečně.
Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti.
Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován.
Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících
z řádu chování a norem, které jsou ve škole stanoveny.
Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při
všech činnostech. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, tak, aby se
děti cítily příjemně a bezpečně.

Převažují

pozitivní

hodnocení,

pochvaly,

podporujeme,

aby

děti

pracovaly

samostatně, nebály se, důvěřovaly si.
Vedeme děti ke vzájemné toleranci, ohleduplnosti, zdvořilosti, k tomu, aby
si vzájemně pomáhaly a podporovaly se.
Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách
vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi.
Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě a nenásilně tyto vztahy ovlivňují
prosociálním směrem.

3.4. Organizace chodu:
Mateřská škola je dvoutřídní, celkem je ve třídách 35 dětí.
Názvy tříd jsou: Motýlci – mladší děti
Světlušky – starší děti
MŠ

je

zřízena

jako

škola

s celodenním

provozem

s určenou

dobou

pobytu

od 6.30 do 16.00 hod.

3.4.1. Průběh dne v mateřské škole:

6.30 - 8.00

7.40 – 8.00

8.00 - 8.30

Příchod dětí, individuální rozhovory, pedagogická diagnostika prováděná
učitelkou ve třídě a spontánní hry dle volby a přání dětí.

Rozdělení dětí do dvou tříd – Světlušky, Motýlci.

Hygiena, dopolední svačina.
Didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení), společné hry

8.30 - 11.00

a činnosti vyplývající z cílů ŠVP, logopedické chvilky, komunitní kruh,
pohybové aktivity, příprava na pobyt venku, pobyt venku nebo na terase.

11.00 -12.00

12.00 – 13:30

Oběd, hygiena.

Příprava na odpočinek, odpočinek, četba pohádek, individuální práce
s dětmi s odkladem školní docházky, s dětmi nadanými, s dětmi
v posledním ročníku před zahájením školní docházky, logopedie, zájmové
aktivity, didaktické hry.

13:45 - 14.15

Hygiena, odpolední svačina.
Při odpoledních činnostech jsou již děti vždy spojeny do jedné třídy.

14.15 – 16.00

Spontánní hry dle zájmu dětí, individuální práce s dětmi, pedagogická
diagnostika, pohybové hry, v jarním a letním období pobyt na terase
mateřské školy, odchod dětí.

3.5. Řízení mateřské školy:

Mateřská škola je sloučena se základní školou pod názvem Základní škola a Mateřská
škola Pohořelice, okres Zlín, příspěvková organizace.
Povinnosti všech pracovníků a jejich kompetence jsou vymezeny pracovními náplněmi,
každý má určeny osobní úkoly, které průběžně plní. Při rozhodování o podstatných
věcech

týkajících

se

mateřské

školy

je respektován názor všech zaměstnanců, všichni se rovněž podílejí na rozhodování
o zásadních otázkách školního programu, na jeho průběžných úpravách a aktualizacích.
O veškerém dění jsou zaměstnanci průběžně informováni, je vytvořen vnitřní i vnější
informační systém.

3.6. Personální a pedagogické zajištění:

V mateřské škole pracují 3 učitelky. Své vzdělání si pravidelně doplňují dalším
pedagogickým studiem, různými kurzy, sebevzděláváním. Toto vzdělávání vychází
z potřeb a vývoje školy a současné společnosti. Na další vzdělávání pedagogů jsou

každoročně vyčleněny finanční prostředky v rámci rozpočtu, vedení školy se snaží
pedagogům při jejich sebevzdělávání maximálně vyhovět.
Pracovní doba je nastavena tak, aby byla zajištěna optimální pedagogická péče při
práci s dětmi. Na ranní směnu přicházejí 2 učitelky, na odpolední směnu jsou pak děti
spojovány do jedné třídy pod dohledem třetí učitelky. Směny učitelek se překrývají tak,
aby nikdy nebyl na jednu pedagogickou pracovnici nepřiměřený počet dětí.
Pedagogičtí pracovníci školy:

Mgr. Martina Kudláčková – ředitelka
Ilona Plisková – učitelka pověřená vedením mateřské
školy
Bc. Irma Hanáková – učitelka
Jana Černá - učitelka

Provozní pracovníci školy:

Jitka Landsfeldová – uklízečka

3.7. Spolupráce s dalšími institucemi:

Vzhledem k tomu, že jsme malou mateřskou školou umístěnou v samém srdci obce, je
zcela pochopitelné, že se velkou měrou podílíme na kulturním životě v obci. Úzce
spolupracujeme se základní školou, jejíž jsme součástí, také je zcela přirozená
spolupráce s obecním úřadem a s místními spolky.

Spolupráce s rodiči
Našim záměrem je vytvořit s rodiči dětí vztah založený na vzájemné důvěře
a spolupráci. Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku informovat
u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě
dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. Mají možnost nahlédnout do školního
vzdělávacího programu, který je přístupný u učitelek MŠ a na nástěnce MŠ.
Nejméně dvakrát za školní rok svolává vedení MŠ třídní schůzky, případně
mimořádné schůzky, na kterých jsou zástupci dítěte informování o všech rozhodnutích
MŠ týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. Ředitelka nebo pedagogický
pracovník mají možnost vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání

závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
Rodiče mají možnost podílet se na činnostech v mateřské škole, projeví-li zájem,
mohou se spolupodílet na plánování programu MŠ. Pravidelně během roku pro rodiče
a děti pořádáme nejrůznější akce.
Informace týkající se výletů, divadelních představení a podobných akcí jsou
s dostatečným předstihem umístěny na nástěnce k tomu určené, na webových stránkách
školy a rozesílány emailem. Na webových stránkách jsou také k dispozici fotografie ze
všech akcí pořádaných MŠ.

3.8. Zabezpečení výuky dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Každé z dětí respektujeme jako jedinečnou osobnost se svými různorodými
potřebami.

V

případě

dětí,

jejichž

vzdělávání

vyžaduje

specifický

spolupracujeme s příslušnými odborníky a pracujeme dle jejich doporučení.

přístup,

Nižší počty

dětí ve třídách nám poskytují dostatek prostoru pro individuální práci s jednotlivými
dětmi. Specializované služby, jako je logopedie, rehabilitace či jiná péče o děti
se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým předškolní pedagog sám není
dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky.
U dětí, u kterých si učitelé na základě pozorování a vlastní práce s dítětem budou
jisti, že je nutný specifický přístup, bude zpracován plán pedagogické podpory (PLPP). Na
PLPP bude pracovat pedagogická pracovnice, která má dítě ve své třídě ve spolupráci s
učitelkou pověřenou vedením a se zákonnými zástupci dítěte.
Plán pedagogické podpory (PLPP) zpracovává mateřská škola pro dítě od prvního
stupně podpůrných opatření a to na základě úprav ve vzdělávání, které jsou realizovány
podle vzdělávacích potřeb dítěte, nebo zapojení do kolektivu. S PLPP je seznámen
zákonný zástupce dítěte a všichni učitelé. Obsahuje popis obtíží dítěte, stanovení cílů
podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. Mateřská škola vyhodnocuje
naplňování cílů PLPP nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování PO.
Učitelky úzce spolupracují se školským poradenským zařízením a pokud toto zařízení
doporučí vypracování individuálního vzdělávacího plánu, postupujeme při jeho zpracování,
realizaci a vyhodnocování, s tímto zařízením a se zákonnými zástupci dítěte.

Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává mateřská škola pro dítě od druhého
stupně podpůrných opatření a to na základě doporučení školského poradenského zařízení
(ŠPZ) a žádosti zákonného zástupce dítěte. 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.

39
. . Zabezpeční výuky dětí mimořádně nadaných
Všichni pracovníci mateřské školy se snaží o co nejkomplexnější rozvoj dítěte po
všech jeho stránkách. Stejný přístup je uplatňován i vůči dětem mimořádně nadaným.
Pedagogové své postupy konzultují s příslušnými odborníky a úzce spolupracují s rodiči
dětí.
3.10. Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let
Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou let věku. Rámcové cíle a záměry
vzdělávání, obsažené v RVP PV, jsou vhodné i pro vzdělávání dětí od dvou do tří let. Je
však nezbytné uvědomovat si specifika, související s dosahovanou úrovní ve všech
oblastech vývoje dítěte.
Předškolní období je zásadní pro utváření celoživotních návyků, respektování pravidel a
norem. Ve věku dvou let je dítě zpravidla připraveno tyto aspekty rozeznávat a přijímat.
Pokud se v mateřské škole vzdělávají děti mladší tří let, je nutné zajistit další podmínky,
které reagují na vývojová specifika, individuální potřeby, zájmy a možnosti těchto dětí.
Dítě ve věku od dvou do tří let má některé potřeby jiné nebo intenzivnější než děti
starší. Potřebuje stálý pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu
bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče, srozumitelná
pravidla.
V naší mateřské škole se budeme postupně snažit o to, abychom vhodně přizpůsobily
podmínky
pro
vzdělávání
této
věkové
skupiny
dětí.

3.11. Organizace vzdělávání

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ: viz. Přílohy

Vnitřní uspořádání školy a charakteristiky jednotlivých tříd
Celková kapacita mateřské školy je 35 dětí. Děti jsou rozděleny do dvou tříd,
přičemž počet dětí ve třídách je většinou 12 dětí v malé třídě a 23 dětí ve velké třídě.
Počet dětí v jednotlivých třídách se mění podle věkového složení dětí v mateřské škole.
Věkové složení dětí ve třídách je většinou 3-4 roky a 5-6 let.

3.12. Charakteristika vzdělávacího programu

Metody a formy práce:
prožitkové a kooperativní učení hrou, které je založeno na přímých



zážitcích dítěte
upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného



poznávání a objevování světa dítětem


aktivně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností



využíváme spontánních nápadů dětí, podporujeme dětskou zvídavost a touhu
po novém a nepoznaném
uplatňujeme situační učení, spontánní sociální učení, didakticky cílenou



činnost

Vzdělávání dětí je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se
v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.
Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem
naplňuje konkrétní vzdělávací cíle pomocí záměrného a spontánního učení. Toto učení
zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém
a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Omezujeme učení
předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry
a tvořivosti.
Hlavní činností je hra - tvořivá, námětová, dramatizující, pohybová, taneční,
didaktická ve formě individuální, skupinové, frontální, řízené i spontánní. Děti mají
možnost v průběhu dne spontánní hru dokončit nebo v ní pokračovat později
(např. v

odpoledních

činnostech). Děti jsou podněcovány k vlastní

aktivitě

experimentování. Je dbáno na soukromí dětí a na jejich individuální přání a potřeby.
Pokud dítě nechce, nemusí se účastnit všech společných činností.

Dítě jako jedinečná osobnost
U každého dítěte by měly být adekvátně rozvíjeny všechny jeho schopnosti, zároveň
má právo na odlišnost - respektujeme proto jeho psychické, tělesné, mentální, sociální
i náboženské zvláštnosti a zvyky.
V průběhu celého období docházky dítěte do mateřské školy dochází k rozvoji
kompetencí, které budou pro dítě důležité nejen v tomto období, ale zejména těch,
které jsou důležité pro další život.
Chceme, aby dítě bylo přiměřeně sebevědomé a znalo svou hodnotu, musí mít
možnost zažít pocit úspěchu a radosti. To se děje zejména ve hře, pro kterou mají děti
dost příležitostí. Při hře i v ostatních činnostech má dítě možnost samostatně se
rozhodnout, příležitost zvládnout určitý úkol, nebo vyjádřit, případně prosadit svůj
názor. Snažíme se dát každému dítěti dostatek prostoru k samostatnému řešení úkolu,
a takovou nabídku činností, aby poznalo, že existují různá řešení.

Nabídkou témat,

námětů, technik a materiálů podporujeme tvořivost dětí v průběhu celého dne.

Dítě mezi dětmi
V mateřské škole preferujeme dobré vztahy mezi dětmi, jako prevenci šikany,
a proto klademe důraz na činnosti, ve kterých spolu děti spolupracují, společně tvoří
a prožívají, pomáhají si. Děti si postupně uvědomují, že každý člen ve skupině má své
místo, každý může skupinu vést, ale každý se musí umět pravidlům skupiny i podřídit.
Důsledným řešením konfliktů se u dětí začíná postupně rozvíjet schopnost empatie
a soucítění s druhými. Předškolní věk je ideální doba k seznámení s odlišnými národy,
zvláštnostmi různých kultur, jejich zvyků a tradic.

4. VZDĚLÁVACÍ OBSAH

4.1. Principy a metody vzdělávání

Při své práci sledujeme v první řadě tyto rámcové cíle:
1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení.
2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.
3. Získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost
působící na své okolí.

42
. . Třídní vzdělávací program
Viz. Přílohy

43
. . Školní vzdělávací program

Vzdělávací program naší mateřské školy odráží náš celkový přístup k dětem
i k rodičům. Při volbě témat vycházíme z přirozeného běhu celého roku, respektujeme
střídání čtyř ročních období, zařazujeme aktivity související s lidovými tradicemi,
aktuálně program přizpůsobujeme nastálým situacím a potřebám. Snažíme se o to,
aby zařazovaná témata byla dětem blízká, byly při nich naplněny potřeby dětí, ukojena
jejich zvědavost a touha po objevování nového. Naším záměrem je činnosti dětem
zprostředkovávat i co nejvíce prakticky, a proto je náš vzdělávací program plný
nejrůznějších exkurzí, výletů do okolí a neobvyklých návštěv v mateřské škole. Školka
je otevřená rodičům a proto jsme velmi rádi, pokud se rodiče zapojují do našich akcí,
kterých pořádáme velké množství.
Mateřská škola je pro děti, a proto je její program maximálně přizpůsoben nárokům
dětí. Nikdo není k ničemu nucen, přihlížíme k individuálním možnostem a schopnostem
každého dítěte, dbáme, aby byly maximálně zohledňovány a uspokojovány potřeby dětí.
Pohádkové zaměření našeho programu neznamená, že bychom v dětech chtěly
vytvářet nereálný obraz zidealizovaného pohádkového světa. Vždyť v pohádkách můžeme

nalézti tolik moudrosti a ponaučení. Spíše se snažíme o to, aby náš vzdělávací program
byl líbivý, aby děti překvapoval, udivoval, odhaloval jim nové a přinášel nepoznané.
A přiznejme si ,že každý z nás si rád do života odnáší tu krásnou pohádkovou pravdu
o tom, že dobro vždy vyhraje a zlo je potrestáno.

44
. . Integrované bloky

Školní vzdělávací program obsahuje 4 integrované bloky, do kterých si pedagogické
pracovnice zařazují témata dle vlastního výběru.
ŠVP je otevřený a pružně přizpůsobitelný pro práci s dětmi všech věkových skupin.
Pedagogickým pracovnicím se nechává prostor pro zařazení námětů, které vyplynou
ze spontánně vzniklých situací, z individuálních zážitků či spontánních nápadů dětí.
Jednotlivá témata se mohou rozvrhnout i na několik týdnů, popř. týden opakování,
evaluační záměry, přání dětí. Jednotlivé bloky se mohou v průběhu roku prolínat.

NÁZEV PROGRAMU: Z POHÁDKY DO POHÁDKY

INTEGROVANÉ BLOKY:



Letí dráček nad vesnicí



Sněhový plášť královny Zimy



Voňavá zahrádka



Cesta za dobrodružstvím

5.1.INTEGROVANÝ BLOK: LETÍ DRÁČEK NAD VESNICÍ

Návrhy témat:


Ahoj, školko



Podzimní čarování (Padá listí, zlaté, rudé, Dary Země, Pohádka O zlém Bacilu
a hodném Vitamínu, Zvířátka, chystejte si doupátka)

Charakteristika bloku:
Klasický symbol podzimu – barevný vznášející se dráček, provází děti celým
začátkem roku. Dráček si poletuje v povětří nad vesnicí, odkud má dobrý rozhled na
všechny děti, které se v tomto roce sešly ve školce.
Záměrem bloku je seznámit děti s novým prostředím, učitelkami a kamarády,
s dodržováním pravidel ve školce. Podpořit u dětí empatii - pomáhat si vzájemně, všímat
si projevů citů, chování, jednání druhých, naučit se spolupráci ve skupině. Vést děti
k tomu, aby chápaly své místo v rodině, ve školce i v širších sociálních skupinách – chování
v autobuse, na koncertě, na procházce. Upevňovat v dětech vztah k místu, kde žijí, učit
je vnímat krásu kulturního dědictví. Uvědomovat si, že každá lidská aktivita přináší
důsledky a má přímý vztah k našemu zdraví, zdraví ostatních lidí a přírody.

Dílčí vzdělávací cíle:

Dítě a jeho tělo


rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné
motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.),
ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí



rozvoj a užívání všech smyslů



rozvoj fyzické i psychické zdatnosti



osvojení si věku přiměřených praktických dovedností



zdokonalení koordinace hrubé i jemné motoriky



rozvíjení pohybových dovedností



sladění hudby s pohybem



naučení dětí jednoduchých tanečních kroků

Dítě a jeho psychika


rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně
názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti
a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj
a kultivace představivosti a fantazie



vytváření základů pro práci s informacemi



vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora
a rozvoj zájmu o učení



poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění
si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)



získání relativní citové samostatnosti



rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)



podpoření v dětech těšení se na nové věci



sami vymýšlíme, jak se v určitých situacích chovat, abych svým chováním
neohrožoval druhé



všímání si projevů citů, chování, jednání druhých



naučit se přijímat novou posloupnou změnu životních rolí



naučit se záměrně se soustředit na určitou činnost a dokončit ji

Dítě a ten druhý


seznámení se s pravidly chování ve vztahu k druhému



rozvoj kooperativních dovedností



osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností, důležitých pro
navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem



posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské
škole, v dětské herní skupině apod.)



vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu,
přizpůsobivosti apod.)



poznávání nového prostředí, učitelek a kamarádů



vyvození pravidel chování ve třídě, k druhým



vzájemně si pomáháme a pomáháme těm, kdo pomoc potřebují, učíme se přijmout
pomoc od druhého

Dítě a společnost


poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci
přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální
komunikace obvyklým v tomto prostředí



rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet
se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem)
a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané



rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte,
rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně
a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny



vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách



seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků
o prostředí, v němž dítě žije



vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností



rozlišení činností, které můžeme dělat sami a které mohou vykonávat pouze
dospělí



upevnění postojů - odmítáme kontakty s cizími lidmi – říci ne, víme, že lidé jsou
různí a chovají se různě



učíme se vnímat krásu kulturního dědictví



umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat,
rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci

Dítě a svět


vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém
prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách



pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit
a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit



seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního
vztahu k němu



vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou,
lidmi, společností, planetou Zemí



poznávání jiných kultur



uvědomění si, že každá lidská aktivita přináší důsledky a má přímý vztah k našemu
zdraví, zdraví ostatních lidí a přírody



posílení pozitivního vztahu k místu, kde žijeme



máme povědomí o lidech z různých etnických společenství, učíme se vnímat jejich
odlišnosti a jak se k nim chovat přátelsky

Vzdělávací nabídka:
Dítě a jeho tělo


rozvoj hrubé motoriky – hry, které se hrají pouze v místnosti a venkovní hry,
procvičení všech svalových skupin, procházky, chůze ve dvojicích, chůze
v náročnějším terénu



jemná motorika – uvolňování svalstva, správné držení těla, správné sezení, úchop
tužky, úchop příboru



hry se zpěvem, dechová cvičení, hlasová hygiena



grafomotorická cvičení – uvolňování celé paže, stříhání, trhání papíru, lepení



rozvoj hrubé a jemné motoriky – pohybové hry k tématu



grafomotorická cvičení



potraviny – praktická ukázka shnilého ovoce a jak by nám mohlo uškodit, co se
děje s nezkonzumovanými potravinami (plísně a hniloba), víme, jak nám prospívá
ovoce a zelenina

Dítě a jeho psychika


logopedické chvilky, tvoření rýmovaček, dechová cvičení



prohlížení dětských časopisů a knih



popis obrázků celými větami



rozvoj aktivní slovní zásoby



rozlišení imaginární situace od skutečné – dramatizace pohádek, pantomima,
vedeme děti k vyprávění, k vymýšlení si příběhu na dané téma, na základě pohádek
vědomě rozpoznáváme jednotlivé emoční stavy, dobro a zlo



vyvozování pravidel soužití a chování – pantomima, omalovánky k tématu, poslech
pohádek o slušném chování



logopedické chvilky, tvoření rýmovaček, dechová cvičení



prohlížení dětských časopisů

Dítě a ten druhý


námětové hry k tématu - role členů rodiny, příbuzenské vazby, pojmy stáří
a samota



navozovat příležitosti k rozhovorům o našich pocitech, být schopen říct, co je
mi příjemné a nepříjemné



psychosociální hry – znát jména kamarádů, osobní značky dětí, své místo ve třídě



skupinové hry – vzájemná spolupráce, ohleduplnost, domluva



hry ve dvojicích - vzájemná spolupráce, ohleduplnost, domluva



upevňování kamarádských vztahů – seznamovací hry, soutěže

Dítě a společnost


zjišťování z informačních zdrojů, jak žily rodiny v různých historických obdobích
– o čem rozhodovaly a o čem rozhodují dnes, o čem jako člen rodiny mohu
rozhodovat



poznávání okolí naší vesnice, seznamování se s historií obce (tvrz, kaplička, erb,
zámek…)



mít povědomí o vlastní rodině, kdo jsou členové rodiny, jejich jména, kde bydlíme,

orientovat se v širších rodinných vztazích


denní režim MŠ



účast na obecních akcích – odbourávání trémy, radost z předvedené práce



environmentální projekt – každotýdenní výlety po okolí obce



všímání si změn v přírodě, sběr přírodnin, ochutnávka ovoce, vyhledávání informací
o životě zvířat



známe zdravé potraviny – ukázka a ochutnávka potravin, malování, modelování



rozlišujeme pamlsky, cukrovinky, sušené ovoce – ukázka a ochutnávka



co je to potravina živočišná – rostlinná – praktická ukázka, pracovní listy



kontrolujeme děti, aby nejedly nemyté ovoce, aby nesbíraly věci ze země,
aby si umývaly ruce

Dítě a svět


rozlišení pojmů – minulost, budoucnost – prohlížení knih s rytířskou tematikou,
exkurze



seznámení s architekturou – jak se dřív žilo, erby, historické oblečení, předměty
užívané v minulosti a dnes



moje město, naše republika, planeta Země – ukázka erbů, výroba české vlajky,
seznámení se s mapou, s globusem



procházky přírodou, pozorování změn v přírodě



exkurze do lékárny



nebojíme se doktora – rozhovory s dětmi, námětové hry



výtvarné činnosti k tématům (bacilová ruka, omalovánka doktor, výroba léků
z plastelíny)

Očekávané výstupy dítěte

Dítě a jeho tělo


dítě ovládá své tělo, správně provádí předváděné cviky



při pohybových hrách dodržuje bezpečnostní pravidla



dokáže správně držet psací náčiní, nůžky, příbor



zvládá sebeobslužné činnosti



umí pracovat s hlasem



je schopno si samo říct co potřebuje, je-li mu zima nebo naopak horko a těmto
podmínkám se přizpůsobit výběrem vhodného oblečení

Dítě a jeho psychika


umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého
věku



dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji



k problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho
problémy bude řešit někdo jiný



vypráví v celých větách, je schopno popsat obrázek, hovořit o svých zážitcích



dokáže mluvit o svých pocitech



dodržuje dohodnutá pravidla a chápe jejich význam



ochotně spolupracuje s učitelkou



aktivně pracuje na rozvoji slovní zásoby a správné výslovnosti

Dítě a ten druhý


komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace, také dát najevo
odmítavý názor nebo postoj



je schopno spolupráce ve dvojici, ve skupině



chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého, dbá pravidel soužití



ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu
ze svého nejbližšího okolí



je ochotné vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým



chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, že je třeba



orientuje se v rodinných vztazích, chápe své místo v rodině i ve třídě



je schopno spolupráce ve dvojici, ve skupině



chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého, dbá pravidel soužití



ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu
ze svého nejbližšího okolí



je ochotné vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým



chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, že je třeba

Dítě a společnost


aktivně se podílí na tvorbě pravidel, chápe je a přijatá pravidla se snaží plnit



má vytvořené základní návyky společenského chování



rozlišuje dobro a zlo



dodržuje denní režim MŠ



zná svoji vesnici, její okolí a zevrubně se orientuje v její historii



chápe důležitost rodiny



všímá si změn v přírodě



rádo se účastní obecních akcí



uvědomuje se, že každý má práva a povinnosti

Dítě a svět


orientuje se ve svém nejbližším okolí, v širším okolí, má povědomí o světě kolem
sebe



zná pojmy bylo, je, bude



dokáže rozpoznat věci používané dříve a dnes, pozná historické budovy



ví, jak vypadá česká vlajka i erb naší obce



pozoruje a vnímá změny v přírodě, je schopno na ně reagovat



podporuje konkrétními činnostmi životní prostředí

5.2. INTEGROVANÝ BLOK: SNĚHOVÝ PLÁŠŤ
KRÁLOVNY ZIMY

Návrhy témat:


Vánoce, Vánoce, přicházejí



My tři králové jdeme k Vám



Bude zima, bude mráz (sporty, oblečení, zvířátka, Jak vypadá zima jinde)



Zámecký ples (hudební nástroje, pohádky, masopust)

Charakteristika bloku:
Královna Zima svým bílým načechraným pláštěm přikryla celý kraj, který se díky
ní kouzelně proměnil a na první pohled usnul pokojným spánkem. Ve školce ale nespíme.
My totiž víme, že zima je plná dobrodružství.
Záměrem bloku je naučit děti rozlišovat čtyři roční období a vnímat jejich
charakteristické znaky – všímat si rozmanitosti krajiny, změn počasí, přírody, pozorovat
dění kolem sebe.
Zimní období je přímo nabyto

kulturními zvyky a tradicemi, s kterými se děti

nenásilnou formou seznamují - proč naši předkové tyto svátky slavili a co z toho plyne
pro nás, obnovujeme a dodržujeme některé ze zvyků. Vedeme děti k úctě k rodině,
k tradicím, k přírodě, ke společnosti.
V zimním období nesmíme zapomenout na radovánky, které nám přináší sníh, ale také
vedeme děti k zodpovědnosti a starosti o zvířata, která v zimě nemají dostatek potravin.
Tento blok přináší i dostatek prostoru pro rozvíjení poznatků o planetě Zemi,
vesmíru a zákonitostech, které z toho plynou – střídání dne a noci, střídání ročních dob,
seznámení s různými kulturami a národnostmi.

Dílčí vzdělávací cíle:

Dítě a jeho tělo


rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné
motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.),
ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí



rozvoj a užívání všech smyslů



rozvoj fyzické i psychické zdatnosti



osvojení si věku přiměřených praktických dovedností



vnímáme koloběh čtyř ročních období – vhodné oblékání, sportovní aktivity



stravování – úprava jídelníčku dle sezónních možností



otužování dětí vhodnými aktivitami

Dítě a jeho psychika


rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně
názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti
a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj
a kultivace představivosti a fantazie



vytváření základů pro práci s informacemi



vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora
a rozvoj zájmu o učení



poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění
si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)



osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci
(abeceda, čísla)



vedení dětí k přijímání zodpovědnosti za své chování k přírodě a učení se
vyvozovat důsledky ze svého chování vůči přírodě



učení se, jak vnímat změny počasí, jak na nás tyto změny působí (podzimní
plískanice navazují pocit smutku, když svítí sluníčko, je nám hned veseleji...)



ukazování dětem krásy přírody

Dítě a ten druhý


osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých
pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem



vytváření

prosociálních

postojů

(

sociální

citlivost,

tolerance,

respekt,

přizpůsobivost apod.)


sledování dění kolem sebe



vedení děti k tomu, aby si vzájemně pomáhaly (oblékání, na procházkách
pomáháme slabším, čekáme na sebe, neutíkáme si)



přispění svým chováním k vytváření pohodové atmosféry



vedení dětí k tomu, aby se navzájem obdarovávaly



rozvíjíme u dětí, aby nehleděly jen na vlastní prospěch, ale radovaly se z úspěchu
druhých



vedení dětí k úctě, lásce a respektu ke druhým

Dítě a společnost


rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte,
rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně
a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny



seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků
o prostředí, v němž dítě žije



vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů
ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje
vyjadřovat a projevovat



mít povědomí o významu vlivu lidských aktivit na přírodu a zdraví člověka



vnímání poselství lidových zvyků spojených s ročními obdobími



vedení dětí k udržování pořádku v přírodě a v našem okolí

Dítě a svět


rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách



rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám



vážení si přírodního bohatství



vnímání čtyř ročních období a rozlišení jejich charakteristických znaků



vnímání rozmanitost krajiny, počasí, přírody



mít povědomí o planetě Zemi a vesmíru



učení se porozumět okolnímu světu a tomu jak plyne čas



rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte,
rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně
a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny



vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách



rozvoj společenského i estetického vkusu



aktivně se účastníme poznávání a předávání tradic



seznámení se s kulturním dědictvím svého národa

Vzdělávací nabídka:

Dítě a jeho tělo:


aktivity vedoucí k otužování organismu, posilování imunity, dostatku pohybu



pasivně i aktivně děti seznámit se zimními sporty (bezpečnost, vhodnost oblékání,
vliv počasí)



nácvik jednoduchého představení (taneční choreografie, jednoduché krokové
variace)



prevence proti nemoci – co si obleču ven



dodržování pitného režimu a proč



zimní sporty, dodržování bezpečnosti a ochranných pomůcek

Dítě a jeho psychika:


udržování lidových tradic – hody, posvícení, ples, karneval



den, noc a činnosti, které k nim náleží – kdy je ráno, dopoledne, poledne,
odpoledne, večer – co dělají doma a v mateřské škole



odbourávat stres z veřejného vystupování



prohlubovat radost z přicházejících Vánoc



umocňování pocitu očekávání a radosti – motivační hry, pracovní listy, výroba
dárečků



práce s knihami s vánoční tematikou – čtení, vyprávění, dramatizace



vyprávění o lidových zvycích – Vánoce, masopust, hody...



udržování lidových tradic – hody, posvícení, drakiáda, ples, karneval



jak a čím měříme čas, kolik je to moc nebo málo času

Dítě a ten druhý:


návštěva myslivce (péče o zvířata v zimě)



seznámit se sporty pro jednotlivce, skupinové



nácvik besídky (spolupráce, vzájemná podpora)



návštěva Mikuláše (zvládat své obavy a strach)



zvířátka – kam se schovají na zimu a co jedí, jejich mláďata



kteří ptáci se k nám vracejí a odkud přiletí



spolupráce s rodiči – pečení perníčků, Vánoční dílničky



chystáme překvapení pro své blízké – nácvik vánoční besídky, tématické dárečky

Dítě a společnost:


seznamujeme se s lidovými zvyky a obyčeji (Mikuláš, pečení perníčků, Vánoce,
Tři králové)



podílení se na přípravách plesu v mateřské škole (výzdoba tříd, příprava
programu, občerstvení)



začlenění se do života obce (rozsvícení vánočního stromu, veřejná vánoční
besídka, koledování na Tři krále)



těšíme se na zápis



adventní čas, výroba adventního kalendáře a věnce – rozvoj jemné motoriky,
estetického cítění a vkusu



příchod Mikuláše - prožíváme štědré odpoledne ve školce



vnímáme zvyky a tradice křesťanského původu Vánoc - četba z dětské bible,

dramatizace vánočního příběhu


historický původ Vánoc, Fašanku – legenda o Ježíšovi

Dítě a svět:


proč se dny krátí, proč příroda spí



kde se vzala rosa, mlha, jinovatka, sníh, duha, červánky, bouřky



experimenty s vodou – vytváření ledu, jak a kde se tvoří sníh



jak se slaví Vánoce na různých kontinentech



experimentování s netradičními hudebními nástroji



rozlišování poznatků o změnách v podzimní přírodě



jak vypadá planeta Země, co je to vesmír

Očekávané výstupy dítěte

Dítě a jeho tělo:


vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví – buď ho podporuje nebo
poškozuje



ví, že musí dostatečně pít



dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky



ví, jak se správně oblékat



dokáže se naučit jednoduchou choreografii

Dítě a jeho psychika:


orientuje se v lidových tradicích a obyčejích



rozezná jednotlivá časová údobí



těší se na veřejné vystoupení



je zvídavé, má touhu poznávat



dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky



nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života



těší se na přicházející svátky



má zájem pochopit jevy kolem sebe v souvislostech, dovede se ptát



rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti



dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky



nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života

Dítě a ten druhý:


zná některá zvířata žijící v lese, ví, jak jim v zimě pomáhat



pomáhá kamarádům



dokáže spolupracovat a nebojí se veřejně vystoupit



má úctu ke starším lidem, váží si jejich moudrosti a zkušenosti



snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí



dovede sdělovat události nebo příhody, které se mu staly



při tvorbě výrobků si dokáže představit výsledný efekt, samo zdobí, vymalovává
a vybarvuje

Dítě a společnost:


dokáže ocenit práci lidí starajících se o přírodu (myslivec se stará o zvířátka,
kominík se stará o to, aby příroda nebyla znečišťována kouřem, lidé starající se
o úklid obce)



váží si tradic společnosti i zvyků dodržovaných v obci

Dítě a svět:


uvědomuje si sounáležitost s přírodou živou a neživou



ochraňuje přírodu, cítí k ní zodpovědnost, úmyslně ji nepoškozuje



chápe odlišnost různých kultur a jejich zvyků



chce poznávat své okolí a svět

5.3. INTEGROVANÝ BLOK: VOŇAVÁ ZAHRÁDKA

Návrhy témat:


Babice Morena (projekt o jaru)



Noc s Andersenem (Malá čarodějnice)



Život v trávě



Moji nejmilejší

Charakteristika bloku:
Jako bychom se po dlouhé zimě zhluboka nadechli a pořádně si promnuli oči. Vždyť
v přírodě se toho tolik mění a my můžeme pozorovat změny v přírodě, všímáme si krásy
přírody a její pestrosti a rozmanitosti. Seznamujeme se s dalšími lidovými tradicemi,
rozvíjíme u dětí zájem o knihu, čímž prohlubujeme jejich fantazii, představivost,
objevujeme pohádkový svět. Podporujeme u dětí přirozený láskyplný vztah v rodině
a k sobě navzájem.

Dílčí vzdělávací cíle:

Dítě a jeho tělo


rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné
motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.),
ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí



rozvoj a užívání všech smyslů



rozvoj fyzické i psychické zdatnosti



osvojení si věku přiměřených praktických dovedností



osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní
pohody i pohody prostředí



osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich
kvalitě



uvědomění si vlastního těla



vést děti k dodržování základních hygienických návyků

Dítě a jeho psychika


rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání,
naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního
projevu, vyjadřování)



rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně
názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti
a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj
a kultivace představivosti a fantazie



vytváření základů pro práci s informacemi



vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora
a rozvoj zájmu o učení



poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění
si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)



všímání si projevů chování, jednání druhých

Dítě a ten druhý


vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu,
přizpůsobivosti apod.)



ochrana osobního soukromí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými



rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních



projevujeme se spontánně, způsoby přiměřenými věku, ale tak, abychom svým
chováním neomezovali a neohrožovali ostatní



všímáme si projevů chování a jednání druhých



uznáváme práva druhých



neprosazujeme se na úkor druhých

Dítě a společnost


rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet
se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem)
a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané



vytvořit povědomí o mezilidských morálních hodnotách



pochopit, že jsou i jiná nářečí, zvyky



porozumět, že naše chování má vliv na dění ve společnosti (v dětském kolektivu,
v rodině, v nejbližším okolí)



vytváření základů pro práci s informacemi



vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora
a rozvoj zájmu o učení



uvědomění si důležitosti správně fungující rodiny



vedení dětí k respektu vůči dětem z neúplných rodin a na tyto skutečnosti
nepoukazujeme



pořádání akcí pro rodiče s dětmi, na kterých se děti aktivně podílí

Dítě a svět


rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách



rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám



chápeme, že jsou i jiné kultury, národnosti, etnika a jen proto, že jsou jiní, nejsou
špatní



učíme se, že jsou jiné světadíly s různými vegetativními podmínkami

Vzdělávací nabídka:

Dítě a jeho tělo:


seznámit děti s tradicí vynášení Moreny (delší procházka spojená s vynášením
Moreny)



nasloucháme, co naše tělo potřebuje – hlad, žízeň, dodržujeme pitný režim,

vnímáme různé chutě


hygienické návyky – umývání rukou, čištění zubů, česání se, …



přizpůsobit oblékání nastálým klimatickým podmínkách (otužování, častější a delší
pobyt venku)

Dítě a jeho psychika:


rozlišování pojmů smutný - veselý, charaktery, vlastnosti lidí



co je to láska, co jsou to emoce – vztahy k sobě, druhým, přírodě, okolí
(pantomima)



moje psychika – čím vnímám, cítím



jak se dokážu překonat – sebeovládání (spinkání ve školce při akci Noc
s Andersenem – samostatně vydržet celou noc bez přítomnosti rodiče)



vést k poznání, že se domlouváme nejenom řečí – neverbální komunikace –
pohlazení a jiné projevy sympatie a antipatie,



umíme ,,číst“ piktogramy, obrázky v dětských knížkách



jaký je můj vztah k mamince, k ostatním členům rodiny



jak mamince pomáhám – námětové hry

Dítě a ten druhý:


chápeme, že každý jsme jiný – vzájemné pozorování se



čím mě může obohatit kamarád – námětové hry, hry ve dvojicích a ve skupinách



vážíme si výsledků a práce druhých



vedeme děti k tomu, aby se dovedly vzájemně pochválit a podpořit



jak můžeme my děti své blízké obdarovat, jaký dárek je nejhezčí (ten, který je
vyrobený s láskou)

Dítě a společnost:


víme, že jsou handicapovaní – co mohu já a co oni nemohou (smyslové hry, četba
knih)



seznámit děti s tradicí vynášení Moreny ( rozdělení roku na čtyři roční období,

příchod jara, změny v přírodě)


nabídnout dětem různé druhy knih (encyklopedie, pohádkové knihy, časopisy,...)



příprava překvapení pro maminku ke svátku matek



aktivní spolupráce s rodiči



osvojení si poznatků o významu zeleně v našem životě



vedení děti k péči o své okolí

Dítě a svět:


poznáváme, kdy máme hezký den a co je k tomu potřeba – co pro to mohu udělat
já



neničíme přírodu a kulturní památky



upevňujeme v dětech pocit sounáležitosti s přírodou a s okolním světem (pokud
bychom nevynesli Morenu, nepřišlo by jaro)

Očekávané výstupy dítěte

Dítě a jeho tělo:


ví, že pohyb tělu prospívá a že je důležitý pobyt na čerstvém vzduchu



dodržuje hygienické návyky

Dítě a jeho psychika:


dovede označit své potřeby (tělesné, psychické, sociální, etické) a přizpůsobit jim
své chování



dokáže zvládnout delší časové odloučení od rodiny



dokáže vyjádřit, když je citově nespokojené, když se necítí dobře



dokáže rozdávat radost, lásku, pozitivní emoce



má pozitivní vztah ke knihám



pěkně hovoří o své rodině

Dítě a ten druhý:


chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je rozpoznávat
a pojmenovat



u druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich
uspokojování



chápe, že lidé se odlišují vzhledem, výškou, váhou



snaží se pomoci kamarádovi, když se necítí dobře



má radost z dobře vykonané práce, z toho, když může svým dárkem potěšit druhé

Dítě a společnost:


zná čtyři roční období



všímá si změn v přírodě



ví, kde se půjčují nebo kupují knihy (knihovna, knihkupectví)



těší se na čas strávený s maminkou

Dítě a svět:


ochraňuje přírodu, váží si jí



váží si kulturních památek a toho, co vytvořily lidské ruce



chápe, že jsou i jiné etnické skupiny s odlišným kulturním dědictvím



zná tradici vynášení Moreny

5.4. INTEGROVANÝ BLOK: CESTA ZA DOBRODRUŽSTVÍM

Návrhy témat:


Školka v přírodě



Hurá na prázdniny



Voda, voda



Kouzelné putování

Charakteristika bloku:
Pohádkovou cestičkou jsme se dobrali ke konci školního roku, kdy je zapotřebí
všechny naše nabyté vědomosti a zkušenosti pořádně prověřit a prozkoušet. Školka
v přírodě je tou nejúžasnější a nejdobrodružnější zkouškou naší samostatnosti,
schopnosti spolupráce, rozvoje empatie, toho, jak zvládáme odloučení od rodiny. Učíme
děti jak se chovat v přírodě, jak důležitý je pro nás pobyt na čerstvém vzduchu, co
všechno nám příroda může dát a čím nás může obohatit.
Nezapomínáme na bezpečnost, na péči o své zdraví. Víme, jak se chovat
o prázdninách, těšíme se na nová dobrodružství, která nás o prázdninách čekají.

Dílčí vzdělávací cíle:
Dítě a jeho tělo


rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné
motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.),
ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí



rozvoj a užívání všech smyslů



rozvoj fyzické i psychické zdatnosti



osvojení si věku přiměřených praktických dovedností



osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní
pohody i pohody prostředí



vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního

stylu


upevňování základů provádění osobní hygieny



dodržování pravidel silničního provozu na procházkách a při pohybu obcí



dodržování pravidel v MŠ



upozornění dětí na to, že některé potraviny jsou pro nás vhodné a některé ne



proč jíme – co jsou to vitamíny, minerály, jak naše tělo ovlivní to, co jsme snědli



omezování sladkostí



vštěpování dětem důležitosti zdravého pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu

Dítě a jeho psychika


rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně
názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti
a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj
a kultivace představivosti a fantazie



poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si
vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)



rozvoj schopnosti sebeovládání



získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci



upevnění vědomostí o tom, co zdraví škodí a co mu prospívá



učíme se odhadovat a nepodceňovat rizika vyplývající z běžného života – infekční
choroby, úrazy



seznámení dětí s prevencí proti úrazům



upozornění dětí na možné následky nevhodného chování



věnování péče správné výslovnosti, kultivovanému přednesu a správné a zřetelné
mluvě

Dítě a ten druhý


rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních



ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými



potlačení nezdravé soutěživosti v dětech



upozornění dětí na to, aby nejedly jídlo po druhých a jídlo kdekoliv nalezené



dbaní na to, aby každé dítě používalo pouze své osobní věci



vedení dětí ke vzájemné ohleduplnosti při pohybových hrách



učíme děti nenarušovat odpočinkové aktivity ostatních



vedení děti k vzájemné pomoci



dodržení pravidel bezpečnosti v umývárně a v ostatních prostorách MŠ

Dítě a společnost


rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet
se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem)
a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané



vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách



vedení dětí k pochopení důvodů úrazů a nemocí



dodržování pravidel bezpečnosti na silnicích a při pohybu obcí



dodržování pravidel bezpečnosti při akcích mimo MŠ – výlety, divadla, exkurze,
přejezdy autobusem, školka v přírodě



učíme děti pravidlům slušného chování při stolování



učíme děti pravidlům slušného chování v rodině, v kolektivu, ve společnosti

Dítě a svět


osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností
v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně
dítěte před jeho nebezpečnými vlivy



seznámení dětí s novými exotickými potravinami, s novými exotickými jídly, s tím,
že v jiných státech se mohou jíst naprosto jiná jídla než u nás



seznámení dětí s jinými dopravními prostředky, které nepoužíváme pro běžné
dopravování se



informování dětí o infekčních chorobách, které mohou zasáhnout postupně
několik kontinentů



upozornění dětí na důležitost očkování proti infekčním chorobám



seznamování se s jinými méně vyspělými kulturami, s tím, že ne v každém státě je
dostupná zdravotnická péče a důsledky tohoto

Vzdělávací nabídka:

Dítě a jeho tělo:


co už zvládnu sám, nepřeceňuju své síly – znám své maximum – pohybové hry,
zdravotní cviky



sporty nám prospívají – nedostatek pohybu škodí – hry na čerstvém vzduchu,
závody na procházkách



ke sportování mám výbavu – chrání mi mé tělo – ukázka sportovního vybavení



úrazy – základy první pomoci, dramatizace, vyprávění příběhů, poslech CD, ukázka
lékárničky



pobyt na školce v přírodě



umíme chodit a běhat, překonávám překážky – rozvoj hrubé motoriky



nepřeceňujeme své síly, dodržujeme pravidla a bezpečnost – branné hry v přírodě

Dítě a jeho psychika:


víme, co jsou to cigarety, alkohol a drogy a jak mému tělu škodí – vyprávění
příběhu, dramatizace



nesbíráme neznámé plody a předměty – praktická výuka na vycházkách



pobyt na školce v přírodě



příprava Zahradní slavnosti

Dítě a ten druhý:


dodržování pravidel bezpečnosti při práci s nářadím – námětové hry



činnosti zaměřené na bezpečné chování ve třídě, na procházce ...



rozhovory s dětmi o vhodném chování – dramatizace, výroba pracovních listů
zaměřených na správné chování



chováme se při všech hrách a činnostech ohleduplně k ostatním



nejíme jednu potravinu s kamarádem – rozhovory, vyprávění příběhu, varujeme

děti před nebezpečím infekcí a přenosu bakterií

Dítě a společnost:


kulturně stolujeme – praktická ukázka, námětové hry, poslech pohádky



školní výlet, školka v přírodě – poznáváme nová místa



Zahradní slavnost – příprava slavnostní kulturní události



vhodné dopravní prostředky pro cestování o prázdninách



chráníme přírodu, umíme se chovat v lese i na louce – vycházky do lesa, sběr
přírodnin, nasloucháme zvukům přírody



orientace v přírodě podle turistických značek

Dítě a svět:


proč je důležité udržovat čistotu a pořádek – praktické činnosti, rozhovory



hrajeme si na cestování – námětové hry, výtvarné činnosti – malba letadla, lodě ...



prohlížení encyklopedií, skládání puzzle, seznámení s globusem



ochutnávka exotických potravin, sestavení jídelníčku

Očekávané výstupy dítěte:

Dítě a jeho tělo:


odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost



chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají k dobré
náladě a spokojenosti



má vytvořenou představu o zdravé životosprávě



zvládá pohyb v přírodě a chůzi na delší tratě



má zafixován správný úchop tužky



správně drží nůžky, dobře vystřihuje



je schopno samostatně skládat z kostek, z korálků, puzzle

Dítě a jeho psychika:


zvládá dlouhodobější odloučení od rodiny, zvládáme psychické odloučení od rodičů



chápe, že zdraví není samozřejmostí a musí se chránit



chápe, že není třeba se lékařů bát, ale že nám pomáhají



nebojí se vystoupit na veřejnosti



umí hovořit o svých pocitech

Dítě a ten druhý:


má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny



umí se chovat ke druhému ohleduplně



umí požádat o pomoc

Dítě a společnost:


rozumí tomu, že způsob jak se člověk chová a žije, má vliv špatný nebo dobrý
na jeho zdraví



je schopno se bezpečně pohybovat na chodníku, při přecházení silnice



má vytvořené základní stolovací návyky a chování ve společnosti



těší se na prázdniny a na zážitky, které jej čekají

Dítě a svět:


vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví – buď ho podporuje nebo
poškozuje



ví, že v jiných státech se stravujeme jinak, že jiné kontinenty mají své specifické
potraviny



ví, že velké vzdálenosti se překonávají i jinými dopravními prostředky k tomu
uzpůsobenými

6. AUTOEVALUACE

Systém hodnocení školy byl projednán podle sdělení MŠMT č. 19229/2006-20 dne
10.2.2010 na pedagogické radě. Cílem je, aby kritéria hodnocení byla v souladu s cíli ŠVP
a s vyhláškou č. 15/2005 Sb.
Hodnocení není cílem, ale prostředkem ke hledání optimálních cest vzdělávání dětí.
Na základě výsledků se rozhodneme, co budeme měnit.

Struktura hodnocení:
Oblast - vymezení oblastí, které chceme hodnotit a dále s nimi pracovat.
Kritéria – stanovení kritérií, které budeme pro hodnocení a vyhodnocování využívat.
Nástroje/ metody - stanovení nástrojů, kterými budeme hodnotit.
Četnost - jak často budeme hodnotit.
Odpovědná osoba – kdo bude proces sledovat. Analýza a vyhodnocení získaných dat
vzhledem ke stanoveným kritériím.
Evaluační

zpráva

-

na

jejím

základě

přehodnocujeme,

upravujeme

a plánujeme s využitím zjištěných informací – zpětná vazba.

Oblasti evaluace:


Hodnocení ŠVP (soulad s RVP PV, funkčnost ŠVP).



Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu (prožitkové učení, spontánnost dětí,
komunikativnost, tvořivost, převažující aktivita dětí, konkrétnost, situační učení,
každodenní prolínání vzdělávacích oblastí).



Hodnocení integrovaných bloků (jsou IB vhodně připraveny, umožňují dostatečně
využívat metod prožitkového a situačního učení, přinášejí výsledky, co chybělo,
k čemu je třeba se vrátit, kolik dětí je nenaplnilo).



Hodnocení podmínek vzdělávání (do jaké míry jsou podmínky naplňovány).



Hodnocení a sebehodnocení pedagogů (pedagogický styl, cíle a postupy, tvořivost
a improvizace).



Hodnocení dětí (individuálních pokroků).



Hodnocení výsledků vzdělávání (kam jsme došli - změna kvality podmínek
a vzdělávacího procesu, získané kompetence, vzdělávací cíle). I přes to, že jsme
dvoutřídní MŠ, ale s nízkým počtem dětí,

velmi se prolíná hodnocení školní

a třídní úrovně. Obě úrovně jsme přestali rozlišovat a hodnotíme komplexně. Při
sebereflexi si denně odpovídáme na otázky: Co se děti naučily (hodnotíme děti),
co se dozvěděly nového (hodnocení výsledků) a čím (hodnocení procesů) se mi
podařilo toho dosáhnout (autoevaluace).

Techniky:
• Pozorování.
• Rozhovory, diskuse, rozbory.
• Kontrola pedagogických a provozních pracovníků.
• Hospitace a následné rozbory.
• Analýza třídní a školní dokumentace.
• Analýza integrovaných bloků.
• Porovnávání výsledků s plánovanými cíli.
• Analýza vlastní pedagogické a řídící práce.
• Dotazníky.
• Ankety.

Odpovědná osoba:


Hodnocení ŠVP – zodpovídá ředitelka ZŠ a MŠ ve spolupráci s učitelkou
pověřenou vedením



Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu – zodpovídá každá z učitelek MŠ



Hodnocení integrovaných bloků – zodpovídá učitelka pověřená vedením
ve spolupráci s ostatními učitelkami



Hodnocení podmínek vzdělávání – zodpovídá učitelka pověřená vedením



Hodnocení a sebehodnocení pedagogů - zodpovídá učitelka pověřená vedením
ve spolupráci s ostatními učitelkami



Hodnocení dětí - zodpovídají učitelky MŠ

 Hodnocení výsledků vzdělávání – zodpovídá učitelka pověřená vedením
ve spolupráci s ostatními učitelkami

7. PŘÍLOHY


Plán akcí



Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání



Evidenční list



Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání



Tradice mateřské školy



Příprava



Třídní vzdělávací program

