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1. Identifikační údaje 
 

 Základní identifikační údaje o škole  

Název školy Mateřská škola Velké Popovice,  

příspěvková organizace 

Adresa školy Smetanova 393 

251 69 Velké Popovice  

Právní forma Příspěvková organizace  

IČO 750 31 558 

Statutární orgán Petra Dudová 

Ředitelka MŠ Petra Dudová 

Kontakt tel.: 323 665 201, 724 876 935  

e-mail: mskolka@msvelkepopovice.cz 

 

Zřizovatel  

Název zřizovatele Obec Velké Popovice 

Adresa zřizovatele Komenského 254, 251 69,  

okres Praha – východ, Velké Popovice 

Kontakt tel.: 323 665 230, 323 665 231 

 

Součásti školy IZO Kapacita 

Mateřská škola 170 516 497 82 

Školní jídelna – kuchyň 130 000 124 82 

 

Základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků 

Mateřská škola 4 82 

Školní jídelna – kuchyň 4 82 
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2. Obecná charakteristika školy 
 

 

Kdo jsme (cíle a filozofie MŠ Velké Popovice):  

 

Mateřská škola Velké Popovice (dále jen MŠ) se nachází v nádherném prostředí, obklopena 

lesy a krásnou přírodou. Celá obec včetně devíti připojených osad (Brtnice, Dub, Dubiny, 

Klenové, Krámský, Křivá Ves, Lojovice, Mokřany, Řepčice) čítá cca 3000 trvale žijících 

obyvatel.   

Pro ochranu dokonale čistého životního prostředí a jedinečného krajinného rázu bylo v roce 

1993 území jižně od Velkých Popovice vyhlášeno Přírodním parkem Velkopopovicko. Tento 

přírodní ráz krajiny zprostředkovává dětem poznání přírodních jevů a rozličných přírodních 

úkazů. Dítě poznává krásu okolního prostředí. Vnímá, co dává příroda člověku a učí se ji 

chránit a pečovat o ni. Z těchto důvodů chceme naši mateřskou školu postupně obohatit 

úpravou současné zahrady na zahradu v přírodním stylu. Prvním krokem byl projekt „Voda 

pro život i pro radost“, v kterém naše MŠ v minulosti uspěla mezi 14–ti dalšími projekty 

z nadace Partnerství a společnosti Nestlé.     

Naše cíle: podporovat všestranný rozvoj dětské osobnosti dítěte předškolního věku. Podílet se 

na jeho zdravém, citovém, rozumovém i tělesném rozvoji, na osvojení základních pravidel 

chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Prohlubovat kladný vztah 

k přírodě. Učit děti, že zdroje na Zemi jsou vyčerpatelné a je nezbytné s nimi hospodařit – 

udržitelný rozvoj. Rozvíjet v dětech nejen jejich nadání či talent, ale též zvídavost a radost z 

poznávání pestrou nabídkou činností a projektů.   

MŠ poskytuje dětem celodenní péči. Výukové aktivity jsou prokládány volnou hrou v herně 

nebo pobytem na čerstvém vzduchu: v blízkém lese, na školní zahradě, na dětském  

či fotbalovém hřišti, během celého dne jsou též zařazovány spontánní pohybové aktivity. 

Snažíme se přihlížet i na místní a regionální podmínky: viz příloha projekty.  

MŠ je čtyřtřídní, všechny třídy jsou s celodenním provozem. Celková kapacita: 82 dětí. 

Součástí je školní kuchyně.   

MŠ úzce spolupracuje se svým zřizovatelem, se ZŠ Velké Popovice; se ZUŠ: možnost 

keramiky pro všechny děti v keramické dílně; s místním FC Velké Popovice: pouštění 

draků a Dětský den na fotbalovém hřišti; s místními obyvateli „Voda pro život a radost“ 

http://www.zameckaskolicka.cz/zamecka-skolicka-program.html
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–  dešťový potůček v zahradě MŠ svodem ze střechy do ručně dlabaných dřevěných 

koryt, s cílem naučit děti šetřit vodou a prakticky jim i rodičům ukázat, jak je možno 

dešťovou vodu využít; s HC Slavoj Velké Popovice: projekt „První kroky, aneb budu 

Jágr nebo Sáblíková“. 

 

Historie a vývoj MŠ 

Výstavba MŠ byla dokončena v březnu 1984. Investorem byl závod Středočeské pivovary, 

koncernový podnik ve Velkých Popovicích. Provoz byl zahájen ve třech třídách. Od roku 

1990 pro neustále klesající počet dětí byl provoz zúžen na dvě třídy. V roce 2006 byl provoz 

opět rozšířen na tři třídy a ve šk. r. 2008/09 byla otevřená třída čtvrtá. Nachází se v prostorách 

bývalé ředitelny a je kapacitně menší.  

 

Co nabízíme 

MŠ nabízí dostatek podnětů k rozvoji osobnosti dítěte a širokou škálu činností, při kterých  

je vždy kladen důraz na pozitivní pocity dítěte z pobytu v MŠ (radost, spokojenost, pocit 

bezpečí, splněná přání, touha po poznání, experimenty). 

Prioritou je působit na děti tak, aby se z nich vyvíjely samostatné „malé osobnosti“ 

respektující své rodiče, pedagogy, kamarády. Učíme děti chránit přírodu, zabýváme se  

i prevencí sociálně – patologických jevů. 

Pedagogové při své práci vytvářejí vstřícné a podnětné prostředí, děti motivují, vedou  

ke spontánní aktivitě, hře, ale také k soustředění a spolupráci při řízené činnosti.  

Tempo jednotlivých dětí je vždy respektováno. Důležité je, aby se děti zapojovaly do činností  

a nabízených aktivit, protože samy chtějí, tyto činnosti je baví a mají z nich radost. 

Řízené činnosti jsou zaměřeny na získávání poznatků na základě prožitků dítěte. Převažující 

forma práce je skupinová, preferujeme menší skupinky dětí. Individualita každého dítěte  

je respektována. Důraz je kladen na situační učení a učení prožitkem. 
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Při práci s dětmi jsou preferovány tyto formy a metody práce:  

Hra (spontánní i motivovaná) 

Kladný a laskavý přístup pedagogů  

Vzájemná důvěra, pomoc a spolupráce 

Pochvala, povzbuzení 

Individuální přístup 

Posilování sebevědomí 

Pomoc mladším kamarádům 

Komentování zážitků a bezprostředních prožitků 

Názornost 

Činnost v menších skupinkách, kooperativní činnosti 

Volba dítěte, zda se do činnosti zapojí 

Vhodná motivace k zapojení do nabízené činnosti 

Přiměřená náročnost činností: dle schopností a věku dítěte 

Dramatizace 

Experimenty a projektové vzdělávání 

Prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi, jež jsou založeny na dětských zážitcích 

Situační učení založené na vytváření a využívání situací 

Spontánní sociální učení založené na principu přirozené nápodoby 

 

Práva a povinnosti dětí, rodičů či zákonných zástupců: 

Všechny děti, rodiče či zákonní zástupci mají v naší mateřské škole stejná práva a povinnosti, 

která jsou uvedena a podrobně rozpracována ve ŠKOLNÍM ŘÁDU MŠ.  

• rodiče jsou povinni předávat osobně dítě pedagogům 

• dodržovat Školní a Bezpečnostní řád MŠ 

• konzultační hodiny jsou zveřejněny na web. stránkách školy 
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3. Podmínky vzdělávání 
 

3.1 Věcné podmínky 

 

Budova školy:  

 

Všechny prostory jsou plně využívány k samotnému vzdělávání nebo k činnostem 

zajišťujícím denní provoz.  

V přízemí jsou umístěny dvě třídy. Jedna je kapacitně malá: pouze 10 dětí, druhá čítá 24 dětí. 

V patře se nachází dvě velké třídy s kapacitou 24 dětí na třídu, zrcadlově umístěné. Každá 

z výše jmenovaných tříd disponuje svým sociálním a hygienickým zázemím (WC, umývárny, 

jídelny,šatny). 

Jejich vybavení je vždy přizpůsobeno věkovým kategoriím dětí a je zde vymezen prostor  

pro hru, pohybové aktivity a spánek. Lůžkoviny a ložní prádlo, včetně lehátek se pravidelně 

rozkládají.    

Ke vzdělávání dětí využíváme toto vnitřní vybavení: 

 

Didaktické pomůcky k nabízeným činnostem 

Klavíry (ve třech třídách), elektrické piano (v nejmenší třídě) 

Orffovy hudební nástroje 

CD přehrávače 

Dětské knihy, odborná literatura 

Výtvarné pomůcky a materiály 

Pomůcky potřebné při dramatizaci 

TV náčiní a nářadí 

Pískovničky 

 

Zahrada školy: 

 

Pozemek školy je oplocen. Při pobytu dětí na školní zahradě jsou vždy zamykána vrátka  

či zavírána na petlici.  
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Při pobytu na zahradě využíváme: 

 

Dvě velká a dvě malá krytá pískoviště (jsou pravidelně obnovována, dezinfikována,  

za suchého počasí kropena) 

Zahradní domek 

Věž se skluzavkami a skluzavku do svahu 

Houpadla a houpačky 

Altán 

Veselé, hravé lavičky 

Malé hřiště na fotbal a míčové hry 

Dětská odrážedla, hračky a pomůcky pro pobyt venku  

(všechny splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů) 

Lavičky pro odpočinek i hru 

 

3.2 Životospráva 

 

Stravování je zajištěno pro děti i zaměstnance vařením v kuchyni MŠ. Jídlo se nedováží, 

v MŠ nejsou cizí strávníci.  

 

Strava zahrnuje: 

 

• Dopolední svačinu: výdej v době od 8:45 do 9:15 hodin 

• Oběd (polévka, hl. jídlo): výdej v době od 12.00 do 12.30 hodin  

• Odpolední svačinu: výdej v době od 14.30 do 15.00 hodin 

 

Pitný režim: k dispozici je po celý den, dle individuálních potřeb dětí.                    

Způsob obsluhy: pedagog či dítě v případě potřeby za asistence pedagoga. 

 

Podávaná strava je připravena v souladu s požadavky na zdravé stravování dětí předškolního 

věku. Oběd se skládá z polévky a hlavního jídla. Střídají se masové a bezmasé pokrmy, 
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preferujeme zdravou stravu. Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné intervaly.  

Děti nejsou do jídla nuceny. Postupně a dle své individuality si zvykají na školní stravu.  

Děti, které zůstávají v MŠ po obědě, odpočívají na lehátkách. Doba odpočinku všech dětí  

je zkrácena na minimum. Děti, které neusnou, se po přečtení pohádky zabývají klidovými 

činnostmi v prostorách své třídy. Musí však respektovat stanovená pravidla a nerušit spící 

děti. 

   

3.3 Psychosociální podmínky 

 

Rodiče přivádějí děti do MŠ dle svých možností. Vzhledem k tomu, že ráno probíhají 

spontánní činnosti, je rodičům doporučován včasnější příchod do 8.00h. 

Děti se mají právo svobodně rozhodovat při výběru hry, spontánní nebo řízené činnosti, 

pokud tím nejsou ohroženy jejich životy nebo zdraví. Bezpečnost dětí je vždy na prvním 

místě. Děti jsou pravidelně poučovány o bezpečném chování v MŠ i venku, tato poučení jsou 

pravidelně zapisována do třídních knih. 

 

Nejzákladnější poučení o bezpečnosti: 

 

Při ranních hrách: s hračkami zacházet opatrně, z domova nenosit nebezpečné předměty, 

dbát bezpečné chůze po schodech – při jedné straně. 

 

V umývárně: ruce oklepávat nad umyvadlem, zavírat vodu, dveře necháváme otevřené. 

 

Stolování a práce u stolů: na židli vždy sedět, dbát na opatrnost při práci s pracovními 

pomůckami (nůžky…), držet sklenici či hrnek oběma rukama, příbor používat pouze k jídlu  

a manipulovat s ním v souladu s bezpečností svou i kamarádů, nádobí odnášet vždy pouze  

po jednom kuse. 

 

Při pobytu venku: dbát pokynů pedagogů, v pískovišti se chovat s ohledem na kamarády, 

hrát si na prolézačkách a houpačkách dle domluvených pravidel. 
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Pedagogové a všechny pracovnice naší mateřské školy vytváří příjemné prostředí, ve kterém 

se děti cítí bezpečně a spokojeně: pravidla soužití tvoří společně s dětmi. 

Pravidla jsou stanovena tak, aby korespondovala se společenskými normami a nesnižovala 

důstojnost dětí. V hodnocení převažuje pochvala a kladná motivace. Pedagog vždy hodnotí 

konkrétní projev dítěte. Děti jsou vedeny k tomu, aby se neostýchaly a vyjádřily svůj vlastní 

názor. V kolektivu jsou vedeny ke vzájemnému respektu, pomoci a spolupráci. Soutěživé hry 

jsou zařazovány příležitostně a vždy je při nich kladen důraz na radost z prováděné činnosti, 

naše heslo: „Není důležité vyhrát, ale užít si a radovat se“. Pedagogický způsob vedení je 

vstřícný, empatický, s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. 

Projevující se sociálně patologické jevy v kolektivu řeší pedagog okamžitě, případně toto 

konzultuje v nejbližší možné době se zákonným zástupcem dítěte. MŠ spolupracuje s PPP  

a dalšími pověřenými orgány. Výskyt těchto nežádoucích jevů v sociálním okruhu dítěte MŠ 

ohlásí patřičným orgánům zabývajícím se touto problematikou.   

 

3.4 Organizace výchovy a vzdělávání v MŠ 

 

Provoz školy začíná v 6.30 hodin.  

Děti přicházejí zpravidla do 8.00 hodin. 

Spontánní hry jsou zařazeny v režimu dne v době ranních her (6.30 – 8.45: dle režimu tříd) a 

odpoledne (15.00 – 16.30).  

Didakticky cílené činnosti jsou časově rozvrženy v jednotlivých třídách s přihlédnutím na věk 

dětí, v době (9.15 – 10.00) 

Pobyt venku (10.00 – 12.00) s přihlédnutím k aktuálnímu počasí 

 

V MŠ jsou čtyři třídy:  

 

1. třída 2-3 roky: Červeňásci, 10 dětí 

2. třída 3 - 6let: Žluťásci, 24 dětí 

3. třída 3 - 6let: Zeleňásci, 24 dětí 

4. třída 3 - 6 let: Modrásci, 24 dětí  
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Třídy mají své vzdělávací programy/kurikulum = plánovanou, záměrně vytyčovanou  

a nasměrovanou trasu, při jejímž absolvování získává dítě postupně a nenásilnou formou 

zkušenosti, a to v závislosti na svých schopnostech a zájmech.  

 

Kurikulum má tři části: vzdělávací program, obsahovou náplň a výsledek. 

 

Důraz v každé třídě je kladen na systematické výchovné působení, v němž základním 

principem je individualizace v podmínkách skupiny. Důraz v každé třídě je kladen  

na maximální přizpůsobení vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním  

a emocionálním potřebám dětí každé věkové skupiny. Samozřejmostí je dlouhodobé a cílené, 

navazující a prolínající se výchovné působení ve všech složkách výchovy. Zaměřujeme se  

na rozvoj řečových schopností a dovedností (vnímání, dorozumění, poslech, ale též  

na výslovnost, ústní projev, vyjadřování, rozvoj komunikativních dovedností, rozvoj zájmu  

o psanou podobu jazyka, sebeobslužnou činnost, rozvoj intelektu, kreativity, samostatnosti. 

Ve všech třídách je prioritou hra, hračka a různorodé didaktické pomůcky, jež jsou pro dítě 

nejpřirozenější formou učení a cestou k poznání. Spontánní a řízené činnosti jsou vyváženy  

a pružně se přizpůsobují vzniklým situacím – situační učení. Velký prostor je též věnován 

adaptačnímu režimu nově přijatých dětí a jejich postupnému začleňování do kolektivu MŠ. 

 

Denní režim: je pružný, reaguje na individuální možnosti a potřeby dětí.  

 

06.30 – 8.45 scházení dětí, ranní hry dle volby dětí, ranní kruh, TV chvilka 

08:45 – 09:15 dopolední svačina 

09:15 – 10:00 didakticky zacílené činnosti, příprava na pobyt venku 

10.00 – 12.00 pobyt venku 

12:00 – 12:30 oběd 

12:30 – 14.30 příprava k odpočinku, četba, odpočinek a klidová činnost 

14:30 – 15.00 svačina 

15:00 – 16.30 odpolední zájmová činnost, pobyt venku.  

Všechny činnosti, které jsou možné, jsou přesunuty ven! 
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Činnosti dětí řízené pedagogem:  

Ranní povídání v kruhu.     

Didakticky zacílené činnosti.    

Polední klid s čtenou pohádkou.   

Řízené pohybové aktivity: každý den ranní cvičení: obsahuje rušnou, průpravnou, uvolňovací 

část, pohybovou hru, případně relaxaci. 

Spontánní pohybové aktivity: během celého dne při ranních činnostech, při pobytu venku, 

odpoledne po spánku.   

Podmínky, vybavení: školní zahrada, herny, hřiště na míčové hry. 

Pobyt venku: každý den (dle klimatických podmínek), zpravidla 2 hodiny. 

Místo venkovních aktivit: školní zahrada, dětské hřiště na míčové hry, vycházky do okolí. 

Způsob využití pobytu venku: hry, sportovní a poznávací činnosti. 

 

3.5 Řízení MŠ 

Předávání informací rodičům probíhá na třídních schůzkách, na nástěnkách v šatnách 

jednotlivých tříd, na webových stránkách školy a rodiče jsou též informováni osobně třídními 

učitelkami.  

Předávání informací mezi zaměstnanci MŠ probíhá na pedagogických a provozních poradách. 

Dále se učitelky schází s ředitelkou pravidelně po své ranní přímé výchovné práci.  

Úkoly a povinnosti vyplývající z těchto setkání jsou zapisovány do sešitu, který je přístupný 

všem pracovníkům.  

Ředitelka: řídí chod MŠ po administrativní i pedagogické stránce, vždy jedná ve všech 

záležitostech jménem školy, je zodpovědná za aktualizaci ŠVP, řídí pedagogický chod školy, 

zodpovídá za pedagogickou úroveň, řídí ostatní pracovníky, zajišťuje externí vztahy, 

rozhoduje o zařazení dětí do MŠ, vykonává kontrolní a hospitační činnost, vykonává přímou 

výchovně-vzdělávací práci s dětmi.  

V době nepřítomnosti ředitelku zastupuje pověřená zástupkyně.  

Učitelky: vykonávají přímou výchovně-vzdělávací práci dle stanoveného rozvrhu, 

zodpovídají za bezpečnost dětí, řádně vedou povinnou třídní dokumentaci, připomínkují ŠVP, 

pravidelně informují rodiče o vzdělávacích pokrocích a chování dětí. Účastní se porad 
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svolaných ředitelkou, společných celoškolních akcí, pravidelně a systematicky plánují  

a informují rodiče o své výchovně – vzdělávací práci ve třídě. 

Škola též spolupracuje v případě potřeby s logopedem, pedagogicko psychologickou 

poradnou, pediatrem, stomatologem, základní školou a dalšími příslušnými odborníky. 

Pedagogický tým pracuje dle kurikula, dítě tak získává postupně a nenásilnou formou 

zkušenosti, a to v závislosti na svých schopnostech, zájmech a především prožitkovém  

a situačním učení.   

Konkrétní úkoly učitelek jsou uvedeny v zápisu z ped. rady, která se konala….. 8. 2021.   

Pracovnice školní jídelny a provozní pracovnice: dodržují sanitační řád, všechny vnitřní 

předpisy a směrnice školy. Za školní jídelnu zodpovídá její vedoucí. Provozní pracovnice 

nikdy nezasahují do výchovně-vzdělávací práce pedagogických pracovnic. 

Cíl řízení: vytvořit funkční systém, příjemné klima školy, kde si každý pracovník zodpovědně 

plní své úkoly a ve svém vlastním zájmu i v zájmu školy svou práci hodnotí a snaží se  

ji zlepšovat – evaluační činnost je prováděna zodpovědně a smysluplně. Všichni pracovníci 

tvoří spolupracující tým. 

 

3.6 Personální a pedagogické zajištění MŠ  

 

Všichni zaměstnanci mají stanovenou pracovní náplň, ve které jsou uvedeny jejich povinnosti 

a kompetence. Všichni zaměstnanci jsou proškoleni a seznámeni s problematikou GDPR.  

 

Naším cílem je mít kvalifikovaný personál, z těchto důvodů se stále vzděláváme.  

V MŠ je vytvořen plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy. Soustavně se 

vzdělává i vedoucí školní jídelny. 

Chceme zaujmout nejen využíváním regionálních podmínek, ale též přiblížením se přírodě: 

úpravou zahrady - doplněním herních prvků v přírodním stylu, environmentálním 

vzděláváním dětí s cílem: naučit děti přírodu chránit a starat se o ni - myšlenka udržitelného 

rozvoje. 
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3.7 Spoluúčast rodičů 

Rodiče dětí a naše mateřská škola jsou partnery při výchovně – vzdělávacím procesu.   

Denně se společně setkávají a často spolu hovoří. Při individuálních rozhovorech rodiče 

získávají ucelený přehled o svém dítěti.  

Pedagogy jsou upozorňovány na dětské úspěchy, pokroky, případně mimořádné schopnosti či 

nadání, taktně též na negativní projevy dětí. Pedagogové však nikdy nezasahují do soukromí 

rodin a varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad.  

Rodiče mají možnost sjednat si s pedagogem či vedením MŠ individuální schůzky.  

Dále se mohou se podílet na dění v mateřské škole a o veškerých aktivitách  

v MŠ jsou včas informováni. 

 

MŠ podporuje rodinnou výchovu, pomáhá v péči o dítě a pořádá společná setkání, 

nejrůznější akce i individuální pohovory o dětech.  

 

 

3.8 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
V případě zařazení dětí vyžadujících speciální vzdělávací potřeby = děti, které k naplnění 

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

s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření, bude pověřeným pedagogem 

vypracován: plán PLPP viz příloha 1a) či IVP viz příloha 1b).  

Podpůrná opatření se týkají: dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními a dětí s podpůrnými 

opatřeními prvního až pátého stupně.  

V případě požadavku vznikne spolupráce s příslušnými centry a to tak, aby byly vytvořeny 

optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte. Podpůrná opatření jsou členěna do 

pěti stupňů dle pedagogické, organizační a finanční náročnosti. 

Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje naše MŠ i bez doporučení ŠPZ (školského 

poradenského zařízení) na základě Plánu pedag. podpory (PLPP). 

PLPP/ závazný dokument = podpůrné opatření pro první stupeň podpory, který zpracovává  

MŠ samostatně, jehož podkladem je náš ŠVP (Školní vzdělávací program). 
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Od druhého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována ŠPZ po projednání se školou 

a zákonným zástupcem dítěte. MŠ v těchto případech vytváří IVP (Individuální vzdělávací 

plán). 

IVP/ závazný dokument = plán vzdělávání konkrétního dítěte, opatření od druhého stupně 

podpory, který vytváří MŠ na základě doporučení ŠPZ (Školní poradenské zařízení). 

 

Pravidla pro sestavování a vyhodnocování PLPP a IVP: 

PLPP sestavuje učitel a má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat 

rozhovory mezi učiteli s cílem stanovení např. metod práce s dítětem, způsobů kontroly 

osvojení potřebných dovedností, návyků a postojů. Bude stanoven termín přípravy PLPP        

a učitel zorganizuje společnou schůzku se zákonnými zástupci dítěte.  

IVP sestavuje učitel ve spolupráci s ŠPZ a rodiči, má též písemnou podobu. Při jeho 

zpracování bude přihlédnuto ke zprávě ze ŠPZ a na základě jejich doporučení bude IVP 

vypracován a hodnocen.   

Při plánování a vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními, je 

třeba si uvědomit odlišnosti (každé dítě má jiné potřeby a možnosti). 

Zodpovědnou osobou za systém péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami je 

ředitelka školy. Ředitelka školy pověřuje učitele sestavením PLPP, IVP a komunikací se 

zákonnými zástupci. 

 

3.8 Podmínky vzdělávání dětí nadaných 

 
Důležitá je identifikace nadaných dětí a nabídka vhodných vzdělávacích postupů pro rozvoj 

daného dítěte. 

Nadání/talent = ve srovnání s ostatními dítě projevuje výjimečné schopnosti                              

(umělecké, jazykové, matematické ...). MŠ si musí dát pozor na záměnu se schopnostmi 

dítěte, které jsou rozvíjeny vlivem vysoce podnětného prostředí = nadané chování.  

Dítě, které vykazuje známky nadání, musí být dále podporováno. Vzdělávání probíhá 

takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jeho potenciálu, aby se tato nadání mohla 

projevit, uplatnit a dále rozvíjet.  
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Při vzdělávání dětí v naší mateřské škole vytváříme v rámci integrovaných bloků podmínky, 

které stimulují vzdělávací potenciál všech dětí v různých oblastech. S ohledem na individuální 

možnosti dětí jsou jim v rámci pestré nabídky aktivit předkládány činnosti, které umožňují 

tento potenciál projevit a v co největší míře využít. Nečekáme na potvrzení a identifikaci 

nadání, či mimořádného nadání, podporujeme všechny projevy a známky nadání. Dětem, 

které projevují známky nadání, věnujeme zvýšenou pozornost zaměřenou na to, aby se 

projevy nadání dětí v rozmanitých oblastech činnosti smysluplně uplatnily a s ohledem na 

individuální možnosti dětí dále rozvíjely.   

Pravidla pro sestavování a vyhodnocování PLPP a IVP: 

PLPP sestavuje učitel ve spolupráci s rodiči v písemné podobě, a to v případě, že se jedná      

o velmi výrazné projevy nadání.  

IVP sestavuje učitel ve spolupráci s ŠPZ a rodiči v písemné podobě, a to v případě, že se u 

dítěte projeví mimořádné nadání v jedné nebo více oblastech a ŠPZ nadání identifikuje. 

 

3.9 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let 

 
Ve vzdělávání dětí mladších tří let převládají spontánní činnosti nad řízenými. Nejčastěji 

uplatňujeme individuální nebo skupinovou formu činností. V plné míře akceptujeme vývojová 

specifika (individualizace a diferenciace). Při plánování vzdělávací nabídky pro děti mladší tří 

let vycházíme z jednoduchých principů: 

• Jednoduchost 

• Časová nenáročnost 

• Známé prostředí a nejbližší okolí 

• Smysluplnost a podnětnost 

• Dostatek prostoru a času pro volný pohyb a hru dítěte 

Při vzdělávání dětí od dvou do tří let maximálně využíváme metody práce vhodné pro 

tuto věkovou kategorii: 

• Situační učení 

• Spontánní sociální učení (nápodoba) 

• Prožitkové učení 
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• Učení hrou a činnostmi 

Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace se 

střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, ponecháním 

co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity. 

 

Podmínky pro vzdělávání pro děti od dvou do tří let: 

• Věcné podmínky (vhodné hračky, didaktické pomůcky a vybavení ve věku od dvou do 

tří let, zajištění využití herních prvků vhodných pro daný věk 

• Hygienické podmínky (viz vyhláška č. 410/2005 Sb.) 

• Životospráva (vhodný režim, třída se zařazením těchto dětí má oběd nejdříve)  

• Personální podmínky (tyto děti budou zařazeny v malé třídě Červeňásků, která čítá 

pouze 10 dětí; pedagogové se zde dle finančních možností školy překrývají; učitelce 

pomáhají školnice; v případě, že škola splní podmínky, zažádá o chůvu, která zde bude 

působit spolu s učitelkou) 

• Další vzdělávání učitelů MŠ (učitelé se budou postupně vzdělávat v akreditovaných 

vzdělávacích programech) 

• Organizace vzdělávání (individuálně přizpůsobený adaptační režim, dostatek času na 

veškeré aktivity) 

• Bezpečnostní podmínky (eliminovat případná bezpečnostní rizika: zajistit, aby se děti 

starší tří let vzdělávaly nejvýše ve druhém nadzemním podlaží; děti ve třídě od dvou 

do tří let věku jsou skupinou osob se zvýšeným požárním rizikem – proškolovat 

personál + dokumentace BOZP a PO; je- li ve třídě dvě a více dvouletých dětí, nebo 

děti s podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně, může jít jedna učitelka na 

vycházku s maximálně 12 dětmi; ředitelka může tento počet zvýšit až o 11: určí-li na 

vycházku dalšího zaměstnance školy) nemusí to být pedagog; toto se ruší a platí 

maximální počet dětí na vycházku 20, v případě, že ve třídě mladší děti již dosáhnou 

tří let a dvouleté bude pouze jedno či žádné.   
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3.10 Podmínky vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka: 

 

• Děti-cizinci a děti, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí, 

potřebují podporu učitele mateřské školy při osvojování českého jazyka. Pokud rodiče 

sami neovládají český jazyk na úrovni rodilého mluvčího, nemohou své děti v 

poznávání českého jazyka přímo podpořit a děti se ocitají ve znevýhodněné pozici. Je 

třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby dětem s nedostatečnou znalostí českého 

jazyka začala být poskytována jazyková podpora již od samotného nástupu do 

mateřské školy. Při práci s celou třídou je třeba mít na vědomí, že se v ní nacházejí i 

děti, které se český jazyk učí jako druhý jazyk, uzpůsobit tomu didaktické postupy a 

děti cíleně podporovat v osvojování českého jazyka.  

• Mateřské školy poskytují dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka jazykovou 

přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání.  

• Zvláštní právní úprava platí pro mateřské školy, kde jsou alespoň 4 cizinci v 

povinném předškolním vzdělávání v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání 

(v případě lesní mateřské školy v jednotlivém území, kde zejména probíhá 

pedagogických program a kde má škola zázemí). V takovém případě zřídí ředitel 

mateřské školy skupinu nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění 

plynulého přechodu do základního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., 

o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání ve skupině pro 

jazykovou přípravu je rozděleno do dvou nebo více bloků v průběhu týdne.  

• Ředitel mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory 

dítěte zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci v 

povinném předškolním vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy.  

• Při přechodu na základní školu by děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka měly 

mít takové jazykové a sociokulturní kompetence v českém jazyce, které jim umožní 

se zapojit do výuky a dosáhnout školního úspěchu.  

• Podpůrným materiálem při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka je 

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání, který lze 

využívat při individualizované práci s dětmi s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

již od nástupu do mateřské školy.“. 
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4. Organizace vzdělávání 
 

 

4.1 Přijímací řízení do mateřské školy 

 

Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě s obcí, v období od 2. – 16. 5. 

předcházejícího školního roku, pro který bude dítě do MŠ zapsáno, o termínech zápisu je 

veřejnost informována vždy včas, a to prostřednictvím web. stránek, plakátů, zpravodaje  

a na informační vývěsce před svou budovou. O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka 

školy (dle předem stanovených kritérií) a to po ukončení zápisu prostřednictvím „Rozhodnutí 

o přijetí dítěte do MŠ“.   

Do třídy MŠ se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zralé a zdravé, nejdříve 

od dvou let. Pravidla zařazování dětí do tříd: Třídy jsou homogenní i heterogenní:  

děti jsou zařazovány do tříd dle aktuální situace – s přihlédnutím na sourozenecké vazby, 

zařazování dětí do tříd je plně v kompetenci ředitelky MŠ.  

 

 
4.2 Vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd 

 

MŠ disponuje dostatečně velkým prostorem. V přízemí jsou umístěny dvě třídy: třída 

Červeňásků a třída Žluťásků. Třída Červeňásků je kapacitně menší pro 10 dětí. Má své 

sociální, hygienické zázemí a šatnu. Třída je prostorově přizpůsobena věkové kategorii 

docházejících dětí, děti mají dostatečný prostor na hru a vlastní aktivity, hračky zde jsou 

ukládány do skříněk a plastových kontejnerů. Třída Žluťásků disponuje také vlastním 

hygienickým zázemím a šatnou. Prostorově třída odpovídá počtu 24 dětí, je zde místo pro hru, 

odpočinek, ale i pro tělovýchovné a relaxační aktivity. Hračky jsou v této třídě umístěny 

v jednotlivých skříňkách, stavebnice v plastových kontejnerech. Děti mají k dispozici různé 

didaktické, společenské a další interaktivní hry. Lůžkoviny a ložní prádlo včetně lehátek je 

umístěno ve výklenku, který se nachází v zadní části třídy. Tato část je určena k odpočinku, 

relaxaci, tělovýchovným aktivitám i ke spontánní hře a spontánním pohybovým aktivitám. 

Veškerý didaktický a pracovní materiál je řádně uskladněn.  
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V prvním patře jsou dvě třídy: Modrásků a Zeleňásků. Tyto třídy jsou k sobě zrcadlově 

umístěny, každá disponuje svým sociálním a hygienickým zázemím i šatnou. Třídy jsou opět 

prostorově přizpůsobeny věkové kategorii a počtu 24 dětí, děti mají dostatečný prostor na 

veškeré aktivity, hračky zde jsou též ukládány do přehledných skříněk, případně do 

plastových kontejnerů. Také zde je vymezen prostor pro hru, odpočinek, tělovýchovné, 

relaxační aktivity hru a spontánní pohybové aktivity. Lůžkoviny a ložní prádlo, včetně lehátek 

mají též své určené místo. Veškerý didaktický a pracovní materiál je opět uložen 

v místnostech k tomu určených.  

Ve všech třídách se děti samy podílejí na úpravách a výzdobě. Prostředí je upraveno tak,  

aby všechny práce byly přístupné nejen dětem, ale i rodičům. 

 

4.3 Charakteristika jednotlivých tříd 

 

Činnosti zařazené v režimu tříd: 

Řízené a spontánní činnosti, které jsou prokládány pohybovými aktivitami.  

 

Pohybové aktivity: do řízených činností učitelkou je v režimu tříd zařazena pohybová 

aktivita (pohybové chvilky, ranní cvičení, řízené tělovýchovné činnosti, spontánní pohybové 

aktivity). Pohybové aktivity provozují děti nejen v prostoru svých tříd, ale též na hřišti pro 

míčové hry a na školní zahradě či přilehlém fotbalovém hřišti. Jedná se o pohybové hry, 

závody, hry s míči, prolézání průlezek apod. Škola je na bezpečné provozování těchto aktivit 

vybavena. Učitelka vždy dbá na bezpečnost dětí. Během celého dne jsou dětem umožněny 

spontánní pohybové aktivity, a to dle jejich individuálních potřeb. Třídy se spojují ojediněle, a 

to při dlouhodobé nemoci učitelky, než je sjednán zástup.  
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 5. Charakteristika vzdělávacího programu 
 

 

ŠVP jsme se snažili vytvořit dle regionálních podmínek a možností. Vycházeli jsme z historie 

naší obce, a regionálních podmínek, ze studií literatury, z vlastních zkušeností a z terénu naší 

zahrady, jenž přímo vyzývá k postupné přeměně hracích prvků v přírodní, ale též se velice 

hodí k environmentálnímu vzdělávání. 

Pojetí předškolního vzdělávání navazuje na výchovu v rodině, usnadňuje přechod dětí 

z rodinné péče do kolektivu vrstevníků a systematického výchovného procesu, je založeno  

na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého 

jedince, zaměřuje se na práci s OŠD (odložená školní docházka), v MŠ je vytvořen plán 

činností a postupů, na které je třeba se zaměřit, aby došlo k vyrovnání vývoje. Pokud rodiče 

přiloží zprávu z oblastní pedagogicko-psychologické poradny, je k ní přihlédnuto, vede děti  

ke zdárnému vstupu do prvního ročníku základní školy, zaměřujeme se na práci s dětmi se 

SVP (speciálními vzdělávacími potřebami), v případě zařazení dětí vyžadujících speciální 

vzdělávací potřeby = děti, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a 

užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných 

opatření, bude pověřeným pedagogem vypracován plán PLPP či IVP: dle doporučení PPP a 

SPC.  

V případě požadavku vznikne spolupráce s příslušnými centry a to tak, aby byly vytvořeny 

optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte. Podpůrná opatření jsou členěna do 

pěti stupňů dle pedagogické, organizační a finanční náročnosti. 

Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje naše MŠ i bez doporučení ŠPZ (školského 

poradenského zařízení) na základě Plánu pedag. podpory (PLPP). 

PLPP/ závazný dokument = podpůrné opatření pro první stupeň podpory, který zpracovává 

MŠ samostatně, jehož podkladem je náš ŠVP (Školní vzdělávací program). 

Od druhého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována ŠPZ po projednání se školou 

a zákonným zástupcem dítěte. MŠ v těchto případech vytváří IVP (Individuální vzdělávací 

plán). 

IVP/ závazný dokument = plán vzdělávání konkrétního dítěte, opatření od druhého stupně 

podpory, který vytváří MŠ na základě doporučení ŠPZ (Školní poradenské zařízení). 
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Nadání/talent = ve srovnání s ostatními dítě projevuje výjimečné schopnosti                              

(umělecké, jazykové, matematické). MŠ si musí dát pozor na záměnu se schopnostmi dítěte, 

které jsou rozvíjeny vlivem vysoce podnětného prostředí = nadané chování. 

 

5.1 Cíle předškolního vzdělávání 

 

Cílem předškolního vzdělávání je smysluplně obohacovat denní program dítěte v průběhu 

předškolních let a poskytovat dětem odbornou péči.  

Proces vzdělávání je pro dítě činností přirozenou, která staví na jeho vnitřní motivaci.  

Dítě je sice pedagogem vedeno, ale nemělo by cítit toto vedení jako tlak. Mělo by se cítit 

samostatné a svobodné s chutí poznávat, experimentovat. 

 

5.2 Metody a formy práce 

 

„Chcete-li dobře vzdělávat, pamatujte tří věcí: hlavu, ruce, srdce. Toť ustavičná, přirozená 

metoda…“  

J. A. Komenský 

 

Vzdělávání přizpůsobujeme sociálním a emocionálním potřebám dětí, věkové skupiny. 

Respektujeme vývojová specifika, individuální potřeby a možnosti dítěte. Každému dítěti  

je poskytována pomoc a podpora při řešení problémů. Vzdělávací působení pedagoga vychází 

z pozorování jedince a respektování jeho potřeb a zájmů. Dítě tak může dosahovat 

optimálních pokroků, vhledem ke svým možnostem. 

V naší MŠ maximálně využíváme tyto metody práce: 

• Situační učení 

• Spontánní sociální učení (nápodoba) 

• Prožitkové učení 

• Učení hrou a činnostmi 
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6. Vzdělávací obsah 
 

Konkrétní vzdělávací nabídka je soustředěna do integrovaných bloků (měsíčních),  

jež zahrnují příbuzná témata (týdenní), která vychází z přirozených podmínek prostředí,  

jsou dětem blízká a úzce souvisí s děním v mateřské škole.  

 

Integrovanými bloky obohacenými o zajímavé projekty jsou pokryty všechny vzdělávací 

oblasti RVP PV. 

 

Každý blok je časově situován do období, kterého se témata týkají. Časově nemusí být 

striktně dodržován (např. témata pohyblivých svátků…).  

 

Práce s předškolními dětmi probíhá ve třídách individuálně či v malých skupinách. 

K dispozici mají děti spoustu didaktických pomůcek, pracovní sešity a pracovní listy 

s pestrým zaměřením. 

 

Využíváme situační a prožitkové učení, experimentujeme a poznáváme.  

 

Motto: „Svět bude patřit nám!“ 

 

Vize: „Zamávej křídly a leť: uč se, poznávej, raduj se …, až jednou vyrosteš, přeměň 

náš Svět!“ 

 

Název ŠVP: „Krok za krokem půjdeme celým rokem, tak stiskni moji ruku pevně a nech se 

vést, ať poznáváme barevný Svět..“ 
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„Krok za krokem půjdeme celým rokem, tak stiskni moji ruku pevně a 

nech se vést, ať poznáváme barevný Svět..“ 

 
 

Září: Vítej u nás ve školce 
Těšíme se do školky 

Už máš svého kamaráda? A jak se jmenuje? 

Zvonečkem si zazvoníme, hračky spolu uklidíme 

Ovoce a zelenina to je zdraví, to je síla 

 

 

Říjen:  Barvy podzimu 
Rozmanitost ptačí říše 

Čím bych chtěl jednou být? 

Správný drak vyletí až do oblak 
Stromy se nám zabarvují a za chvilku opadají 

 

 

Listopad: Vítr přišel s listopadem, všechno listí padá na zem 
Vitamíny pro zdraví, naše tělo napraví 

Na svatého Martina, kouřívá se z komína 

Zvířátka ta starost mají, jak potravu obstarají 

Advent už nám začíná, dobrá bude peřina 

 

 

Prosinec: Už se těší každý z nás, přichází vánoční čas 
Mikuláš zvoní, cinká, nakukuje do okýnka 

Od pondělí do pátku, máme rádi pohádku 

Těšíme se na Vánoce, nejkrásnější svátky v roce 

 

 
 

Leden: První měsíc v roce je jen jeden, a to je leden 
My tři králové jdeme k vám 

Hop a skok, hop a skok, je tu zase nový rok 

Příroda spí pod sněhem 

Koleda, koleda ptáčku, co chceš do zobáčku? 

 

 

 

Únor: Únor ťuká na dveře, masopust mu otevře 
Pohádková zima, na sněhu nám je spolu prima! 

Otužilí chceme být, rychle nemoc vyléčit 

Masopust slavíme, a v maskách si tančíme  

Vláda paní Zimy, mráz za okny sílí 
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Březen: Přišlo jaro se sluníčkem 

Slunce volá sněženku, podívej se, jak je venku! 

S knížkou jsem kamarád, pohádky má každý rád 

Ptáčci zpívají a sluníčko vítají 

Pletu, pletu pomlázku z proutí a provázků 

 

 

Duben: Příroda se stále mění, vnímáme její probuzení 
Po prázdninách škola volá! 

Pozor, svítí červená! 

Zpívám svoji píseň Zemi, nejhezčí je mezi všemi 

„Nastartujem“ košťata a poletíme ratata 

 

 

Květen: Jaro už je tady, hurá do zahrady 
Moje milá mamičko, svítíš jako sluníčko  

Kdo to pípá, mňouká, štěká? 

Tam, kde bydlím, mám to rád, tam si můžu stále hrát 

Co to tady v květech bzučí? Kolem uší nám to hučí 

 

 

Červen: Červen, to je měsíc v létě, který teplem zahřeje tě 
Slavíme Den dětí, radost školkou letí 
Kamarádi předškoláci, po prázdninách máte práci, čeká na vás první třída, knížky, penál, bílá křída 

Víš, hlavičko vlasatá, že je Země kulatá? 

Prázdniny má každý rád, u vody si budeme hrát 
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Září: Vítej u nás ve školce 

Tématická nabídka:  

Těšíme se do školky: vzájemné poznávání, seznamování s režimem v MŠ, orientace v prostoru, 

pravidla bezpečného pobytu, adresa MŠ, zaměstnanci školy 

Už máš svého kamaráda? A jak se jmenuje?: jméno a příjmení vlastní i kamarádů, jména pedagogů a 

zaměstnanců MŠ, pravidla přátelských vztahů 

Zvonečkem si zazvoníme, hračky spolu uklidíme: způsoby zacházení s hračkami a jednotlivými 

pomůckami, jejich využití, tvary, materiály, z kterých jsou vyrobeny 

Ovoce a zelenina, to je zdraví, to je síla: poznat podle chuti, vůně, hmatu ovoce a umět je pojmenovat, 

využití a zpracování ovoce, ovoce a zdraví 

 

Téma:              Vítej u nás ve školce 

Cíl, záměr Adaptace dětí na nové prostředí, seznámení se s kamarády a paní učitelkou,  

zařazení do kolektivu, navazování  kontaktů mezi sebou, osvojení si a 

dodržování hygienických návyků, sjednocování dětského kolektivu, využívání 

volné hry k pozorování a poznávání dětí, 

                                      seznámení se s různými druhy ovoce a zeleniny 

 

Podtéma:             Těšíme se do školky. 

              Už máš svého kamaráda? A jak se jmenuje? 

              Zvonečkem si zazvoníme, hračky spolu uklidíme. 

              Ovoce a zelenina, to je zdraví, to je síla. 

 

Očekávané výstupy: poznat ovoce a zeleninu podle vzhledu, vůně, podle hmatu, pozorovat změny a 

dění v nejbližším okolí, umět určit značku a zapamatovat si jí, seznámit se  

s pravidly bezpečného pobytu v MŠ i venku, rytmická deklamace s hrou na 

tělo a pohybem, umět se aklimatizovat a adaptovat v novém prostředí, umět 

rozlišit mluvená slova a zpěv, seznamovat děti s dětskou literaturou 

 

Okruhy činností praktických a intelektových: 

 

T:  

podílet se na úklidu hraček a pomůcek 

orientace v MŠ a okolí 

rozvíjet koordinaci zraku a ruky – správné zacházení s pastelkou a barvou 

rozvoj řeči a výslovnosti, vyslechnout krátký text  

vést k samostatnosti při oblékání a stolování  

správné rozlišování základních barev – hra na malíře: „Kouzelný košík“ 

 

 P:  

 zvládnutí samostatnosti při oblékání a stolování 

 svoje prožitky a pocity slovně, výtvarně, pohybově a dramaticky ztvárnit  

 a vyjádřit  
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D: 

získat jistotu v kolektivu třídy, důvěřovat učitelkám, navazovat kamarádské 

vztahy 

seznamování se s ostatními dětmi a učitelkami 

 

SP:  

porozumět častým neverbálním projevům citových prožitků – nálady druhých, 

zachycování skutečnosti pomocí různých výtvarných dovedností a technik  

SV: 

seznamování se s ostatními dětmi, rozlišovat, co prospívá a co naopak škodí, 

orientovat se bezpečně ve známém prostředí (doma, v budově MŠ,  

na ulici, na hřišti, u lékaře) 

seznamování se s charakteristickými znaky daného období - babí léto 

 
Vysvětlivky: T: dítě a jeho tělo; P: dítě a jeho psychika, D: dítě a ten druhý, SP: dítě a společnost, SV: dítě a svět  

 

 

Chvilka s hrošíkem Logopedíkem:   

 

 -  procvičení obličejových svalů a hybnosti jazyka 

 -  všímání si celkového stavu výslovnosti u nemluvných dětí - improvizace s maňáskem 

 -  rozvíjení schopnosti pojmenovat některé bezprostředně vnímané osoby, předměty a činnosti 

 -  seznámení se s logop. chvilkou - " Hrošík Logopedík"  

 

 

Základní dechová cvičení se sopránovou zobcovou flétnou:  

 

Seznámení s flétnou, ošetření flétny, části flétny 

 

Hry s hlavicí: 

Siréna – nádech, zadržení dechu, jednoduchý, dlouhý výdech do hlavice. 

Sanitka – nádech, zadržení dechu, při výdechu pomalu dlaní přikrývat a odkrývat čepový otvor. 

Indiáni – stejně jako sanitka, frekvence přikrývání otvoru je rychlejší. 

Kukačka – nádech, zadržet dech, členěný výdech – jednou s nezakrytým otvorem, podruhé se 

zakrytým. 

 

 

 

 

 

 

podtémata : ranní povídání v kruhu, možno použít i jako téma k rozvíjení poznání 



Mateřská škola Velké Popovice, příspěvková organizace
IČ: 75031558

Smetanova 393, 251 69 Velké Popovice
tel.: 323 665 201,  E-mail: mskolka.popovice@seznam.cz,  www.msvelkepopovice.cz

 

28 

 

    Říjen: Barvy podzimu 

Tématická nabídka:  

Rozmanitost ptačí říše: pojmenování druhů ptáků, ptáci přezimující a stěhovaví, ptačí krmítko, 

rozlišování zvuků 

Čím bych jednou chtěl být?: seznamování se s různými druhy profesí, exkurze, uvědomění  

si hodnoty práce 

Správný drak vyletí až do oblak: počasí a jeho vliv na přírodu, přírodniny a jejich využití, vyrábíme  

a pouštíme draky 

Stromy se nám zabarvují a za chvilku opadají: osvojování si názvů a druhů stromů, uvědomění  

si jejich důležitého místa na zemi, Den stromů, práce s přírodním materiálem - listí, případná výsadba 

zeleně   

 

Téma:               Barvy podzimu 

Cíl, záměr: Seznámení s ročním obdobím „podzim“, charakteristické znaky, procvičování 

paměti při učení básniček a písniček, rozvoj zručnosti a fantazie při tvoření 

z přírodnin, osvojení si základních poznatků o podzimní přírodě, poznávání 

barev, posilování přirozených poznávacích citů, uvědomění si hodnoty práce, 

seznámení se s druhy profesí, exkurze v okolí, rozvíjení kladného vztahu 

k přírodě – projekt na Den stromů  

 

Podtéma:              Rozmanitost ptačí říše 

Čím bych jednou chtěl být? 

Správný drak vyletí až do oblak 

   Stromy se nám zabarvují a za chvilku opadají. 

 

 

Očekávané výstupy:      chápat význam mezilidských vztahů pro zdraví člověka, spolupráce 

s ostatními, seznamování s literaturou, samostatnost, vytváření prostorových 

vztahů, rytmická deklamace s hrou na tělo a pohybem, gradace, rozlišování 

změn v přírodě, práce s různým materiálem, správné pojmenování oblečení  

a řazení, pěstování základních společenských návyků, upevňování znalostí 

značek, jmen kamarádů, určování a rozlišování rozdílů, procházky do přírody, 

práce s přírodním materiálem 

 

Okruhy činností praktických a intelektových: 

 

T: 

správné držení těla a dýchání 

správné stolování 

ovládání míče 

správná intonace řeči a tempa, rozšiřování slovní zásoby rozvoj svalstva,  

dodržování společně dohodnutých pravidel 
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individuální přístup k jednotlivcům a zapojování do kolektivu 

chůze ve dvojicích a za sebou 

zacházení s pastelkami a štětcem 

ochutnávání ovoce a zeleniny 

P:  

respektování a tolerance, kladný vztah ke kolektivu 

rozvoj fantazie 

 D:  

pravidla přátelských vztahů, osvojování jmen a značek svých i kamarádů 

respektování učitelky a vytváření kladného vztahu k vytváření prostorových 

vztahů a jejich orientace 

navazovat kontakt s dospělým, překonávat strach, vnímat, co potřebuje 

kamarád, vycházet mu vstříc, respektovat potřeby kamaráda – umět se rozdělit 

o hračku 

SP:  

hry a praktické činnosti vedoucí dítě do světa lidí – řemesla a povolání 

(námětové hry) 

používání pravidel slušného chování - piktogramy 

SV:  

naučit se orientovat v bezpečném prostředí – vycházky do okolí, poznávání 

dopravních značek, osvojení si pravidel pro chodce 

všímání si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, 

osvojování si poznatků o stromech, rozvoj kladného vztahu k přírodě 

spoluvytváření pohodu prostředí (cítit se spokojeně a bezpečně) 

                                                                                 
Vysvětlivky: T: dítě a jeho tělo; P: dítě a jeho psychika, D: dítě a ten druhý, SP: dítě a společnost, SV: dítě a svět  

 

Chvilka s hrošíkem Logopedíkem:  

  

-  procvičení obličejových svalů a hybnosti jazyka 

-  pokračování v improvizaci s maňáskem 

-  dechové cvičení: foukáme do peříčka 

-  rozvoj jemné motoriky: navlékání korálků  

 

Základní dechová cvičení se sopránovou zobcovou flétnou:  

 

Mraveneček 

Dětem vyprávíme pohádku o tom, jak se proměnily v čokoládové figurky, které se holčičce rozsypaly 

v lese. Kolem začínají lézt různá zvířátka a zkoumají, co je to v lese nového.  

Když přileze mraveneček, musí děti zadržet dech a stáhnout zadeček, aby je mravenec nemohl 

kousnout a zjistit tak, že jsou sladké a k snědku :-). 

 

Provedení cviku: Děti leží na zádech, pokrčené nohy, ruce pod hlavou. Vyprávíme pohádku  

o mravenečkovi a figurkách, a když děti zaslechnou heslo „leze, leze, mravenec“, zhluboka se ústy 
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nadechnou, zadrží dech a stáhnou zadeček. Snaží se vydržet, dokud nezaslechnou heslo „a už leze 

pryč...“ 

 

 

Keramika: 

 

Učit děti probouzet hlínu, trhat na malé kousky a pomalu spouštět z výšky na stůl, procvičovat jemnou 

motoriku, vnímat hlínu svými smysly: zrakem, čichem, hmatem, sluchem. 

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podtémata : ranní povídání v kruhu, možno použít i jako téma k rozvíjení poznání 
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Listopad: Vítr přišel s listopadem, všechno listí padá na zem 

 

Tématická nabídka:  

Vitamíny pro zdraví, naše tělo napraví: lidské tělo – popis, prevence nemocí, rozlišení zdravých a 

nezdravých potravin, správné hygienické návyky, zdroje vitamínů, zdravý životní styl. 

Na svatého Martina, kouřívá se z komína: seznámení s lidovou tradicí svatý Martin, návštěva sv. 

Martina ve školce, dramatické ztvárnění příběhu o sv. Martinovi, změny v přírodě, stromy a jejich 

proměny, podzimní hry dětí. 

Zvířátka, ta starost mají, jak potravu obstarají: seznámení s druhy lesní zvěře, vědět čím se živí, 

rozlišovat zvířata, která v zimě spí a která ne, pomoc zvířátkům v zimě, jak se správně chováme v lese, 

lesní hrátky, vysvětlení pojmů krmelec, myslivec, hajný apod., krmíme zvěř a ptáčky. 

Advent už nám začíná, dobrá bude peřina: seznámení s obdobím adventu, charakteristika a časové 

zařazení, pranostiky, změny počasí, 4. adventní neděle, výroba adventního věnce, navození kouzla 

blížících se vánočních svátků 

 

Téma:   Vítr přišel s listopadem, všechno listí padá na zem. 

Cíl, záměr:  procvičovat znalosti barev a jejich pestrosti, osvojovat si poznatky  

o lidském těle, zdravý životní styl, prohlubovat tradice, rozvíjet kladné vztahy 

ke zvířatům a péče o ně s blížící se zimou, navodit a umět vnímat kouzlo 

přicházejících vánoc  

 

Podtéma:  Vitamíny pro zdraví, naše tělo napraví 

   Na svatého Martina, kouřívá se z komína 

   Zvířátka, ta starost mají, jak potravu obstarají 

   Advent už nám začíná, dobrá bude peřina 

 

Očekávané výstupy: umět rozeznat jednotlivé barvy a odstíny, rozpoznávat znaky podzimu,             

                                       seznámit se s vlastním tělem a smysly člověka, vědět, co prospívá našemu 

                                       zdraví a co mu naopak škodí, získat poznatky o životě zvířat v přírodě, 

seznamovat děti s tradicemi 

 

Okruhy činností praktických a intelektových:  

  

T: 

akrobatická cvičení, držení rovnováhy, reakce na pokyny, chůze po šikmé 

ploše chytání a házení míče, překonávání jednoduchých překážek  

sladit pohyby s rytmem a hudbou, 

jak pracuje lidské tělo, naše smysly 

práce s barvou, lepidlem  

P: 

procvičování mluvidel, procvičování hlásek, uvolňovací cviky 

rytmicko-pohybové změny: hry na tělo – dupání, tleskání, ťukání  
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D: 

pěstování kamarádských vztahů, radost z pomoci druhým a vlastní 

zodpovědnosti 

umět komunikovat s druhým dítětem i s dospělými (Drakiáda=společná akce 

s rodiči=vzájemná spolupráce) 

SP: 

plynulá příprava na adventní čas => seznámení se s tradicí: nácvik 

adventních básní a říkadel s touto tématikou 

domlouvání dětí na společném řešení vzniklých situací, dodržování pravidel 

her a jiných činností  

SV: 

pozorování změn v přírodě – znaky podzimu a zimy, uvědomování si 

nebezpečí, jež nás mohou potkat venku v přírodě, seznámení s tradicí - Svatý 

Martin 

péče o životní prostředí (úprava zahrady, hrabání listí)  

 
Vysvětlivky: T: dítě a jeho tělo; P: dítě a jeho psychika, D: dítě a ten druhý, SP: dítě a společnost, SV: dítě a svět  

 

Chvilka s hrošíkem Logopedíkem: 

- procvičení obličejových svalů a hybnosti jazyka 

- uvědomění si funkce mluvních orgánů (OROMOTORIKA 

- rozvíjení sluchového vnímání – RYTMUS 

- rozvíjení slovní zásoby - hry s obrázky 

- rozvoj jemné motoriky při práci s přírodním materiálem 

 

Základní dechová cvičení se sopránovou zobcovou flétnou: 

 

Balonek v bříšku 

Nafukování a vyfukování „spolknutého balonku“ 

 

Leh na zádech, nohy pokrčené, jedna ruka v týl, druhá na bříšku. Nádech nosem do bříška, výdech s 

dlouhým syčivým sssss ústy – ruka lehce tlačí na bříško. Kdo již dovede krásně nafouknout bříško, leh 

na břiše a snažíme se „vytlačit bříškem důlek do země“. 

 

Keramika: 

 

Z hlíny vytvořit placku, obtisknout podzimní přírodniny, pracovat s engobou. 

 

podtémata : ranní povídání v kruhu, možno použít i jako téma k rozvíjení poznání 
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Prosinec: Už se těší každý z nás, přichází vánoční čas 

 

Tématická nabídka: 

Mikuláš zvoní, cinká, nakukuje do okýnka: Mikuláš, čert a anděl – návštěva ve školce, prohlubování 

znalostí lidového zvyku a tradice, námětové hry, básně a písně, pranostiky. 

Od pondělí do pátku máme rádi pohádku: seznámení s lidovými pohádkami, četba a vyprávění 

pohádek, poučení z příběhu, dramatizace pohádek, zdokonalení vyjadřovacích a artikulačních 

schopností, obohacení slovní zásoby, rozvoj fantazie, udržení koncentrace, rozvoj předčtenářské 

gramotnosti, vytvoření kladného vztahu ke knihám, emocionální a mravní výchova., rozvoj osobnosti. 

Těšíme se na Vánoce, nejkrásnější svátky v roce: příprava na Vánoce, pečení cukroví, vánoční zvyky, 

očekávání Ježíška, zpěv koled, vánoční nadílka, vánoční besídka pro rodiče, seznámení s křesťanským 

svátkem 

 

Téma:   Už se těší každý z nás, přichází vánoční čas 

Cíl, záměr:  seznámení s lidovými tradicemi, zvyky a pohádkami, vytváření 

sváteční atmosféry, tématická výzdoba MŠ, nácvik pásma na vánoční 

besídku. 

  

Podtéma:  Mikuláš zvoní, cinká, nakukuje do okýnka 

Od pondělí do pátku máme rádi pohádku 

    Těšíme se na Vánoce, nejkrásnější svátky v roce 

 

Očekávané výstupy: záměrně se soustředit na činnost; udržet pozornost; ovládat dechové svalstvo, 

tempo a intonaci řeči; sladit pohyb se zpěvem; vyjadřovat se prostřednictvím 

hudebních dovedností; osvojit si základní poznatky o vánočních tradicích;  

zapamatovat si texty básní, říkadel i písní a umět je veřejně reprodukovat. 

Okruhy činností praktických a intelektových: 

T:  

zvládnout jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 

udržování pořádku v hračkách; nalezení místa pro úklid nových hraček  

od Ježíška 

správná koordinace poloh a pohybu těla (tanečky na ván. besídku) 

činnosti zaměřené na rozvoj vnímání 

P: 

rozvoj fonematického sluchu: výška tónů, první a poslední hláska ve slově 

soustředěný poslech četby (četba mikulášských a vánočních pohádek) 

D: 

prohlubování vztahů k rodině a jejím členům 
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umět překonat stud a nestydět se vystoupit na ván. besídce/možnost volby, 

umět odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná (čert, Mikuláš) 

SP : 

osvojení poznatků o rozdílnosti svátků ve světě 

umět se chovat zdvořile k druhým lidem; vážit si práce (vzájemná spolupráce 

a pomoc-pečení ván. cukroví) 

SV: 

pozorování prostředí v blízkosti MŠ a jeho života v něm (vycházky do okolí, 

zdobení stromku pro zvířátka) 

účast na obecních akcích (koncert dětí z MŠ v místním kostele) 

 

Vysvětlivky: T: dítě a jeho tělo; P: dítě a jeho psychika, D: dítě a ten druhý, SP: dítě a společnost, SV: 

dítě a svět  

Chvilka s hrošíkem Logopedíkem: 

- procvičení obličejových svalů a hybnosti jazyka 

- uvědomění si vlastního těla 

- správné dýchání, trénování délky výdechového proudu 

- rozvoj paměti - říkanky s předvánoční a Vánoční tématikou 

- osvojování si poznatků o správném úchopu tužky - LETADLO, ŠPETKA 

 

Základní dechová cvičení se sopránovou zobcovou flétnou: 

Čarodějnice 

 

Čarodějnice se vrátila ze svých toulek po světě a ve své chaloupce „čuchá, čuchá člověčinu“. 

 

Děti se snaží přerušovaným nádechem nosem nafouknout balonek v bříšku. 

 

(Obměna – „nafukujeme děti pumpičkou“ - naznačujeme pohyb pumpičky a děti nasávají nosem, až je 

bříško nafouknuté) 

 

Keramika: 

 

Vytvořit vánoční dárek, pracovat s glazurou. 

 

 

 

podtémata :  ranní povídání v kruhu, možno použít i jako téma k rozvíjení poznání 
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Leden: První měsíc v roce je jen jeden, a to je leden 

Tématická nabídka:  

My tři králové jdeme k vám: prožitkové rozhovory, vzpomínka na Vánoce, zvyky a tradice na tři krále 

Sdílení zážitků a prožitků z vánočních svátků , zimních prázdnin a zahájení nového roku. 

Hop a skok, hop a skok, je tu zase nový rok: zimní počasí, zkoumání přírodních jevů – sníh, 

rampouchy, zamrzlé kaluže – pokusy s vodou seznamování dětí s časovou sousledností a rozvíjení 

představ o běhu času na základě vlastních zkušeností – rozhovory o opakovaných činnostech 

v časovém sledu (střídání dne a noci; opakované změny v přírodě vlivem ročních období; způsoby 

měření času…) 

Příroda spí pod sněhem: péče o zvířata v zimě, jak vypadají stopy ve sněhu, práce se dřevem – výroba 

krmítka Charakteristické znaky zimního období, jaký má vliv teplota (mráz) na přírodní jevy – sníh , 

jinovatka, rampouchy, zamrzlé louže…, pokusy- jak působí bod mrazu na vodu.         

Koleda, koleda ptáčku, co chceš do zobáčku: druhy zimních sportů, upevňování přátelských vztahů, 

hrát fér, prevence úrazu při zimním pobytu venku, jak přežívá živá příroda (živočichové a rostliny) 

zimu, péče lidí o lesní zvěř a ptáky v zimě, poznávání stop ve sněhu .  

 

Téma:               První měsíc v roce je jen jeden, a to je leden 

 

Cíl, záměr:              seznamování dětí se zimními sporty a jejich využitím, ohlédnutí se za ván. 

svátky – prožitkové rozhovory, všímání si rozdílností otisků stop ve sněhu        

(dětské, dospělé, zvířecí...),  rozvíjení a osvojování si poznatků o čas. vztazích, 

rozvíjení kladných vztahů k přírodě a ke zvířatům, výuka prožitkem – pokusy 

s vodou, sněhem 

 

Podtéma:              My tři králové jdeme k vám 

   Hop a skok, hop a skok, je tu zase nový rok 

   Příroda spí pod sněhem 

Koleda, koleda ptáčku, co chceš do zobáčku? 

Očekávané výstupy: 

rozvíjet vyjadřovací schopnosti (prožitkové rozhovory s dětmi o ván. 

svátcích), naučit se správnému oblékání a bezpečnosti při zimních sportech, 

osvojení si poznatků o zimních sportech, umět vyjádřit svůj vlastní zážitek, 

rozvíjet manipulační činnosti (stavby ve sněhu), společně prožívat radost 

při zimních radovánkách, vést ke správnému držení tužky, orientovat se 

v časových vztazích a v prostoru, pozorování přírodních krás, rozvíjení 

kladných vztahů ke zvířátkům, sledování výsledků experimentů  

 

 

Okruhy činností praktických a intelektových: 

 

T: 

procvičování jemné motoriky – koordinace oka a ruky (puzzle, navlékání 

korálků; didaktické pomůcky na zeď) 
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 zvládnutí základních pohybových dovedností a orientovat se v prostoru 

smyslové hry; hry ve sněhu, stavění domečku ze sněhu – kolektivní práce 

nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj zrakové a sluchové paměti 

 správné držení pastelky a štětce, koláž krmítko 

P: 

rozlišování chování lidí a jejich vlastností 

pozorování zimní přírody 

činnost, jenž dítě zasvěcují do časových pojmů a vztahů (posloupnost, logické 

souvislosti, denní režim)  

                                       D: 

pěstování kamarádských vztahů, spolupráce při hrách, umět se podřídit 

kolektivu a většině; umět se dělit o hračky 

spolupráce s ostatními dětmi při stavbě sněhuláků,  

SP: 

vnímání uměleckých a kulturních podnětů (umění vyjádřit své zážitky 

z divadelních představení) 

dodržovat pravidla her a činností při zimních sportech (být spravedlivý, hrát 

fair) 

SV: 

pečovat o živ. prostředí – chránit přírodu a živé tvory (želvička v MŠ ) 

vnímat, že svět má svůj řád, jak ve světě přírody, tak ve světě lidí, 

experimentovat  
 

Vysvětlivky: T: dítě a jeho tělo; P: dítě a jeho psychika, D: dítě a ten druhý, SP: dítě a společnost, SV: dítě a svět  

 

 

Chvilka s hrošíkem Logopedíkem: 

 

- procvičení obličejových svalů a hybnosti jazyka 

- rozvíjení fonematického sluchu - slabikování - poznávání obrázků po vyslovení 

- slabikování - poznávání obrázků po vyslovení 

- rozvoj komunikačních dovedností a souvislého vyprávění - ZIMNÍ RADOVÁNKY 

 

Základní dechová cvičení se sopránovou zobcovou flétnou: 

  
Pejsek 

 

Zahrajeme si na pejska, kterému je veliké horko – dýchá tak, až se mu bříško natřásá. Pak zkusíme 

napodobit jeho dýchání zhluboka. 

 

Keramika: 

 

Vytvořit prostorové dílo se zimní tématikou, kombinovat světlou a tmavou hlínu, práce s glazurou. 

 

podtémata :  ranní povídání v kruhu, možno použít i jako téma k rozvíjení poznání  
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Únor: Únor ťuká na dveře, masopust mu otevře 

Tematická nabídka:  

Pohádková zima, na sněhu nám je spolu prima!: lidské smysly, kde sídlí, co smysly poznáváme, péče 

o zdraví, rozhovory o možnostech upevňování dobrých vztahů a radostné atmosféry v rodině i mezi 

kamarády v zimním období; zimní sportovní disciplíny; prevence úrazů a bezpečné chování v zimě. 

Otužilí chceme být, rychle nemoc vyléčit: život na severním pólu, ledový dům, zvířata za polárním 

kruhem, péče o zdraví, prevence, úloha zdravotníků, ošetřovatelů, pomoc dlouhodobě nemocným, úcta 

a respekt k handicapovaným, uznání jejich cílevědomosti v překonávání překážek, jejich uplatnění 

Masopust slavíme, a v maskách si tančíme: výzdoba třídy, masky, masopustní rej Seznámení  s tradicí 

a smyslem masopustu, příprava a realizace masopustního průvodu (karnevalu v MŠ) 

Vláda paní Zimy, mráz za okny sílí: praktický pokus voda – led, práce horské služby, život v horách, 

extrémní počasí (Projekt “ Voda pro život i pro radost” 2013-2014)Zima v horských podmínkách, 

práce horské služby, Život na severním pólu 

 

Téma:   Únor ťuká na dveře, masopust mu otevře 

Cíl, záměr: seznámení se s lidskými smysly, seznamováni se s atlasem, odbornými 

knihami a encyklopedií=vyhledávání informací, rozdíly v životních 

podmínkách lidí na celém světě, seznamování se s lidovými tradicemi: 

masopust 

 

Podtéma:  Jak nás spolu baví zima 

Statečnost a trpělivost vyléčí nám každou nemoc 

Masopust slavíme, a v maskách si tančíme 

Vláda paní Zimy, mráz za okny sílí 

Očekávané výstupy: 

umět rozlišit počet slabik ve slovech, porovnávat a upevňovat počet, velikost, 

vyprávět dějovou posloupnost dle obrázků, osvojit si vědomosti o svém jméně 

a bydlišti, probouzet výtvarnou fantazii a představivost, radostně prožít 

„masopust“ 

 

Okruhy činností praktických a intelektových: 

 

T: 

vědomé napodobování jednotlivých pohybů dle vzoru 

posilování mezi lopatkového svalstva; krční páteře, zvyšování pohyblivosti 

páteře 

napodobování pohybů zvířat za polárním kruhem 

nácvik písniček o masopustu a Eskymácích, uvolňovací cviky => motivační 

pohyby, houpání, mletí 

P:  

rozvoj fonematického sluchu, pozorně naslouchat při četbě příběhu – 

zopakovat děj ve správné posloupnosti 

využití všech smyslů – cvičení postřehu – Kimova hra 

D: 
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chápat, že všichni lidé jsou si rovni, i když jsou odlišní (rozhovory o 

Eskymácích) 

navazovat kontakty s dospělými a respektovat je, spolupráce s ostatními – 

výroba masopustních masek 

SP: 

příprava a realizace masopustu 

různorodé společné hry a aktivity – spolupodílet se na jejich průběhu; aktivity, 

které dětem přibližují pravidla komunikaci (zdvořilost, ohleduplnost, 

tolerance) 

SV: 

umět správně pojmenovat zvířata za polárním kruhem povědomí o kulturách 

v jiných zemích (stavby a život v iglú) 

všímat si změn a dění v nejbližším okolí; praktické činnosti, ve kterých se dítě 

seznamuje s různými přírodními látkami a materiály: pokusy voda-led, sníh 

 
Vysvětlivky: T: dítě a jeho tělo; P: dítě a jeho psychika, D: dítě a ten druhý, SP: dítě a společnost, SV: dítě a svět  

 

Chvilka s hrošíkem Logopedíkem: 

- procvičení obličejových svalů a hybnosti jazyka 

- poznávání obrázků podle první a poslední hlásky 

- rozvoj slovní zásoby - vyprávění známých pohádek 

- seznámení se sluchovými hry " ZVONEČEK", ZVUKOVÉ PEXESO 

 
Základní dechová cvičení se sopránovou zobcovou flétnou: 
 

Fakír 

 

Turecký sed, rovná záda. Hluboký nádech do bříška. Co nejdelší plynulý výdech – zpočátku si 

kontrolují děti bříško rukou, posléze již vydechují do flétny – hrají si na fakíra, který musí dlouze 

pískat hadovi, aby mu co nejdéle tančil. 

 

 

Keramika: 

 

Opět zapojit dětské smysly, na základě fantazie vytvořit tematický výrobek, pracovat s engobou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podtémata: ranní povídání v kruhu, možno použít i jako téma k rozvíjení poznání 
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Březen: Přišlo jaro se sluníčkem 

Tematická nabídka:  

Slunce volá na sněženku, podívej se, jak je venku!: první jarní květiny, jarní úklid na zahradě, příroda 

kolem nás 

S knížkou jsem kamarád, pohádky má každý rád: březen – měsíc knihy, knihovnička v MŠ i doma 

Ptáčci zpívají a sluníčko vítají: jak se budí příroda a zvířata ze zimního spánku, tažní ptáci 

Pletu, pletu pomlázku z proutí a provázků: seznamování s lidovými tradicemi a velikonočními zvyky, 

jarní velikonoční dílna 

Téma:               Přišlo jaro se sluníčkem 

Cíl, záměr: seznámení se s ročním obdobím jaro – charakteristické znaky, vytváření 

pozitivních vztahů ke kultuře – lidové tradice (Velikonoce),                         

seznamování se s jarními květinami, objevování znaků probouzející se jarní 

přírody, nový život – mláďata, osvojení si pojmu „březen-měsíc knihy“ 

 

Podtéma:      Slunce volá sněženku, podívej se, jak je venku! 

S knížkou jsem kamarád, pohádky má každý rád 

Ptáčci zpívají a sluníčko vítají 

Pletu, pletu pomlázku z proutí a provázků 

 

Očekávané výstupy: být aktivní, ptát se a dozvídat se nové informace, rozvíjet kladný vztah 

k přírodě, rozšiřovat si vědomosti o květinách, zvířatech a jejich mláďatech, 

projevovat zájem o knihy a soustředěně poslouchat četbu, osvojit si základní 

poznatky o velikonočních tradicích  

 

Okruhy činností praktických a intelektových: 

T: 

pohybové hry, průpravné zdravotní cviky, vlastní variace na hudbu, průběžné 

a pravidelné procvičování 

uvolňovací cviky => pracovní listy, činnosti, které vedou k sebeobsluze  

a jednoduchým pracovním úkonům 

P: 

motivační hry, pozorování jarní přírody, estetické vnímání projevů jara-

výtvarné činnosti dle fantazie 

hra se slovy-pochopit jednoduchou hádanku 

D: 

činnosti vedoucí k samostatnému i společnému řešení jednoduchých problémů 

SP: 

návštěva knihovny, beseda o knihách 

jarní výzdoba třídy + jarní výtvarná dílna s rodiči, malování vajec 

SV: 

pěstování kladného vztahu k okolnímu světu a přírodě-vytváření  

z přírodnin 

poznávání jarních květin, ekologické hry zaměřené na třídění odpadu  
Vysvětlivky: T: dítě a jeho tělo; P: dítě a jeho psychika, D: dítě a ten druhý, SP: dítě a společnost, SV: dítě a svět  
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Chvilka s hrošíkem Logopedíkem: 

- procvičení obličejových svalů a hybnosti jazyka 

- rozvoj slovní zásoby - vyprávění děje podle obrázku, vnímání dějové posloupnosti 

- dechová cvičení: hluboký nádech a výdech 

 

Základní dechová cvičení se sopránovou zobcovou flétnou: 

 

Malý cyklista 

 

Leh na zádech, nohy pokrčeny, posléze šlapou jako na kole. Hluboký nádech do bříška. Při dlouhém 

výdechu do flétny chrčíme „chrrrr nebo drrrr“ - zvoníme na zvonek. 

 

 

Keramika: 

 

Přivítat jaro, jarní výrobek: pracovat s glazurami.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

podtémata :  ranní povídání v kruhu, možno použít i jako téma k rozvíjení poznání 

Duben: Příroda se stále mění, vnímáme její probuzení 

 
Tematická nabídka 
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Po prázdninách škola volá!: zápis dětí do školy, seznámení se školou 

Pozor, svítí červená!: bezpečnost silničního provozu, seznamování se světelnou signalizací a 

dopravními značkami 

Zpívám svoji píseň Zemi, nejhezčí je mezi všemi: oslava Dne Země 

Nastartujeme košťata a poletíme ratata: poslední předmájová noc - tradice pálení čarodějnic 

 

 

Téma:               Příroda se stále mění, vnímáme její probuzení 

Cíl, záměr:  

rozvíjení vědomostí o tradicích a zvycích -  Velikonoce, osvojení znalostí  

o domácích a hospodářských zvířatech a jejich mláďatech, chápat základní 

pravidla chování pro chodce 

 

Podtéma:  Po prázdninách škola volá! 

                                       Pozor, svítí červená! 

   Zpívám svoji píseň Zemi, nejhezčí je mezi všemi 

Nastartujeme košťata a poletíme ratata 

 

Očekávané výstupy: umět vysvětlit tradice a zvyky Velikonoc,  

seznámení se školou a školním režimem,  

seznamovat se s dopravními prostředky a dopravními značkami, klást důraz na 

bezpečnost v silničním provozu 

být citlivý ve vztahu k přírodě, k živým bytostem, věcem, umět pojmenovat 

domácí a hospodářská zvířata a jejich mláďata  

 

Okruhy činností praktických a intelektových:: 

  

T:  

zdravotní cviky – správné dýchání, správné držení těla 

napodobování zvířátek pohybem – říkanky, přebíhání k určitému cíli, běh  

ve volném útvaru mezi překážkami a vybíhání, překonávání jednoduchých 

překážek, hudebně pohybové hry 

vlastní improvizace, písničky: Naše černá slepička, Když jsem já sloužil,   - 

ilustrační kreslení 

výtvarné hry s barvami, výrobky s velikonoční tématikou – malování vajíček,  

upevňování   znalosti o životě zvířat 

upevňování znalosti číselné řady 1-4-7 => přidávání, ubírání, opakování 

geometrických tvarů, 

grafomotorická cvičení, dopravní značky a prostředky- dodržování základních 

pravidel na chodníku a ulici 

P: 

rozlišování síly a výšky hlasu, vytleskávání slov – rytmizace, logopedická 

cvičení 

poslech pohádek a jejich vyprávění 

vědomé využívání všech smyslů, motivační hry a hry na rozvoj osobnosti 

D:  

navrhování řešení problémů a úkolů, nalézt nová řešení 

spolupráce při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním 
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partnerem 

SP:  

plynulá příprava na Velikonoční svátky – seznámení se s tradicí 

rozhovor s dětmi o velikonočních zvycích a symbolech 

SV: 

pozorování změn v přírodě, estetické vnímání projevů jara  

– vycházky přírodou ( poznávání a pojmenovávání květin – herbář ) 

 
Vysvětlivky: T: dítě a jeho tělo; P: dítě a jeho psychika, D: dítě a ten druhý, SP: dítě a společnost, SV: dítě a svět  

 

 

Chvilka s hrošíkem Logopedíkem: 

 

- procvičení obličejových svalů a hybnosti jazyka 

- rozvoj sluchového vnímání - rozlišování podle barvy tónů - hudební nástroje, zvuky z přírody 

- rozvoj artikulačních schopností - říkadla na danou hlásku 

- rozvoj zrakového vnímání - hledání shodných a lišících se dvojic 

 

 
Základní dechová cvičení se sopránovou zobcovou flétnou: 

 
Dlouhý, Široký a Bystrozraký 

 

Bystrozraký spatřil prsten Zlatovlásky hluboko na mořském dně. Široký na nic nečekal a hned začal 

vodu z moře pít, aby Dlouhý na prsten dosáhl. Voda rychle ubývá, Širokému se roztahuje břicho. 

 

Místo vody děti nabírají do bříška pořádnou zásobu vody. Poloha ve stoje. Dlaně si přiloží ze strany na 

spodní žebra a pozorují, jak se hrudník při nádechu ve spodní části roztahuje. 

 

 

Keramika: 

 

Oslavit Velikonoce, tematicky ladit práci s kombinací světlé i tmavé hlíny a engoby. 

 

 

 

podtémata : ranní povídání v kruhu, možno použít i jako téma k rozvíjení poznání 

 

Květen: Jaro už je tady, hurá do zahrady 

 
Tematická nabídka: 
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Moje milá mamičko, svítíš jako sluníčko: Den matek, co pro mě maminka znamená 

 

Kdo to pípá, mňouká, štěká?: pojmenování zvířat a jejich mláďat, způsob péče o ně a jejich užitek 

 

Tam, kde bydlím, mám to rád, tam si můžu stále hrát: kdo patří do mé rodiny (vícegenerační) 

 

Co to tady v květech bzučí? Kolem uší nám to hučí: seznamování s květinami a ovocnými stromy, 

práce  

na zahradě 

 

Téma:               Jaro už je tady, hurá do zahrady  

Cíl, záměr: upevňování vztahů mezi všemi členy rodiny, úloha maminky v rodině, 

vnímání přírody a ochrany životního prostředí, společná příprava slavnosti pro 

maminky, osvojování si vědomostí o květinách 

 

Podtéma:              Moje milá mamičko, svítíš jako sluníčko  

   Kdo to pípá, mňouká, štěká? 

Tam, kde bydlím, mám to rád, tam si můžu stále hrát 

Co to tady v květech bzučí? Kolem uší nám to hučí 

 

Očekávané výstupy: seznámit se se Svátkem matek, umět se radovat z hezkých zážitků (kulturní, 

přírodní krásy),  

rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti, pojmenovávat jednotlivé  

členy rodiny, seznamovat se s životem dětí různých kontinentů (jiný jazyk),  

znát jména hospodářských zvířat a jména mláďátek 

 

Okruhy činností praktických a intelektových: 

 T:  

tematická kresba na základě citových prožitků 

motivované pohyby - mletí, motání, vlnky, obloučky, zapouštění barev, nácvik 

nových básniček a písniček (Naše rodina, písničky z Včelích medvídků, 

Sázení stromku) 

didaktické hry – „Kdo správně slyší „, „ Kdo patří ke komu“ – rozlišování, 

vytleskávání slov podle obrázku, četba veselých říkanek a básniček, četba 

pohádek (příběhy včelích medvídků) 

zdolávání různých překážek, pohybové a míčové hry, didaktické hry  

pro upevnění počtu 1- 4, geom. tvarů a barev 

                                       P:  

posilování tělesného rozvoje a psychické odolnosti 

hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii, 

dramatické činnosti, mimické vyjadřování nálad 

D:  

námětové hry a činnosti ze světa dospělých lidí a jejich práce, naše Země, 

příroda a lidé v ní 

 individuální rozhovory – moje rodina, kdo do ní patří, vztahy mezi členy 

rodiny bránit se proti projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování 

SP:  

seznámení se Svátkem matek - rozhovor proč svátek slavíme => výroba 
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přáníček a dárků pro maminky 

správné pojmenováváni jednotlivých členů rodiny (babička, tatínek, maminka, 

sourozenci...), příbuzenské vztahy 

SV: péče o okolní životní prostředí, využití encyklopedií – vytváření 

podvědomí o existenci ostatních kultur a národností 

život dětí v jiných světadílech, oslava MDD společně s dětmi ze ZŠ – zábavné 

dopoledne, prevence – jak chránit naší planetu 

 
Vysvětlivky: T: dítě a jeho tělo; P: dítě a jeho psychika, D: dítě a ten druhý, SP: dítě a společnost, SV: dítě a svět  

 

Chvilka s hrošíkem Logopedíkem: 

- procvičení obličejových svalů a hybnosti jazyka 

- rozlišování délky slabik (vytleskávání slabik) 

- rozvoj paměti - " Kimova hra" 

- rozvoj rytmického cítění při nácviku tanečku pro MAMINKY 

  

Základní dechová cvičení se sopránovou zobcovou flétnou: 

 

  

Mašinka 

 

Mašinka si pěkně odfukuje a zpívá si „už du du du du du du du“, pak se blíží závory, tak před 

přejezdem musí několikrát dlouze zahoukat „dú dú dú dú“. 

 

Ve stoje hluboký nádech ústy do bříška a na jeden výdech opakovat du du du du, další nádech, znovu 

du du du du....střídat krátká a dlouhá du (krátké a dlouhé tóny). 

 

 

Keramika: 

 

Vyrobit dárek ke Dni matek, pracovat s glazurami 

 

 

 

 

  

 

podtémata :  ranní povídání v kruhu, možno použít i jako téma k rozvíjení poznání 

Červen: Červen, to je měsíc v létě, který teplem zahřeje tě 
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Tématická nabídka:  

    

Slavíme Den dětí, radost školkou letí: oslava svátku dětí, soutěžní úkoly se spoluprací ZŠ na 

fotbalovém hřišti 

  

Kamarádi předškoláci, po prázdninách máte práci, čeká na vás první třída, knížky, penál, bílá křída: 

opakování získaných poznatků, loučení s předškoláky 

 

Víš, hlavičko vlasatá, že je Země kulatá?: cestování, seznámení s přírodními úkazy 

 

Prázdniny má každý rád, u vody si budeme hrát: kladný vztah k přírodě, seznámení s možnými riziky 

v době prázdnin a ahoj, školko 

 

Téma:   Červen, to je měsíc v létě, který teplem zahřeje tě 

Cíl, záměr:  osvojování si poznatků o prvních znacích léta, navodit radost z blížících se  

prázdnin, zvyšování fyzické zdatnosti, zopakování zásad bezpečnosti 

(prázdniny), osvojit si poznatky o prostředí, ve kterém děti žijí (vesnice- 

město), rozvíjení poznatků o planetě Zemi a vesmíru 

 

Podtéma:  Slavíme Den dětí, radost školkou letí 

Kamarádi předškoláci, po prázdninách máte práci, čeká na vás první třída, 

knížky, penál, bílá křída 

Víš, hlavičko vlasatá, že je Země kulatá? 

Prázdniny má každý rád, u vody si budeme hrát 

 

Očekávané výstupy: osvojit si základní poznatky, chápat prostorové pojmy, orientovat se v čase, 

seznamovat děti s charakteristickými rysy, znaky léta, letními sporty  

a zábavou - jejich rizika a přínos pro zdraví, opakovat celoroční poznatky, 

rozvíjet rytmické cítění - hra na tělo a pohybem, rozlišovat mluvená slova  

a zpěv, opakovat získané poznatky, rozloučení s dětmi — škola, prázdniny 

 

Okruhy činností praktických a intelektových: 

T: 

cvičení jemné motoriky, rozvíjení koordinaci zraku, ruky – správné držení  

a zacházení s pastelkou a barvou  

malování a dekorativní práce na zadané téma, vést k samostatnosti  

při oblékání a stolování  

P: 
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hudební a artikulační cvičení, didaktické hry, práce s pracovními listy 

malba na základě citových prožitků (výlet, divadlo, vycházky atd.) 

záměrně se soustředit na činnosti a udržet pozornost 

D:  

upevňování kolektivních vztahů- kamarádství, tolerance, 

SP: 

příprava na „Rozloučení s předškoláky“ – akce s rodiči, odchod dětí do 

školy, povídání o škole – těšíme se do lavice 

SV: 

seznámení s létem a jeho charakteristickými znaky (letní fauna a flóra) 

jak trávíme léto s rodiči, nebezpečí při letním sportování a pobytu v přírodě 

atd., vycházky do okolí MS 

dopolední vycházky do lesa, opakování písniček a básniček 

upevňování si poznatků o planetě Zemi a vesmíru (ostrov zdraví – ostrov 

škodlivosti – eko hry) 

 
Vysvětlivky: T: dítě a jeho tělo; P: dítě a jeho psychika, D: dítě a ten druhý, SP: dítě a společnost, SV: dítě a svět  

Logopedické chvilky: 

 

- procvičení obličejových svalů a hybnosti jazyka 

- rozeznávání zvuků dopravních prostředků  

- opakování vědomostí z celého roku 

- rozloučení s hrošíkem "Logopedíkem" 

 

Základní dechová cvičení se sopránovou zobcovou flétnou: 

Ptáček 

Poloha ve stoje, hluboký nádech ústy do bříška, plynulý výdech, při kterém děti drží zakrytou 

palcovou dírku a ukazováčkem střídavě zakrývají a odkrývají první dírku – napodobení trylku ptáčka. 

 

 

 

 

podtémata :  ranní povídání v kruhu, možno použít i jako téma k rozvíjení poznání 

7. Evaluační systém a pedagogická diagnostika  
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Cílem evaluace je VČASNÁ DIAGNOSTIKA, získat externí hodnocení od rodičů, zhodnotit 

svou vlastní práci včetně práce ve výchovně-vzdělávací oblasti a přispět k jejímu zkvalitnění. 

Techniky evaluace: rozhovor, pozorování, hospitace, namátkové vstupy… 

Evaluační proces probíhá v naší mateřské škole průběžně. Jedná se o vyhodnocování 

účinnosti metod, prostředků a výsledků vzdělávání s předem určenou časovou frekvencí. 

Písemně jsou zaznamenávány pokroky jednotlivých dětí do diagnostických listů. Pedagogická 

evaluace se odvíjí od prožitků dětí, probíhá mezi pedagogy ústní formou, v cyklu 1x týdně.   

Na evaluaci se podílejí všichni zaměstnanci MŠ a svůj podíl zde mají i děti „Kouzelný 

zvoneček“ – je zařazován vždy v pátek v ranním kruhu: děti společně s učitelkami hodnotí 

proběhlý týden.  

ŠVP se hodnotí na pedagogické a provozní radě 1x ročně.  

Průběh evaluace v MŠ: 

 

KDO:  ředitelka 

KOHO: učitelky, 2. provozní pracovnice, 3. sebe, 4. děti 

CO:  1. a 2. pracovní výkony, plnění úkolů, dodržování pracovní kázně 

3. plánování, plnění úkolů, motivace zaměstnanců, styl řízení, kvalita 

podmínek vzdělávání 

4. pokroky dětí, jejich reakce, zájem 

KDY:  průběžně, po splnění úkolu, v průběhu přímé výchovné práce, soustavně 

JAK: 1. a 2. slovně, pochvalou, uznáním, připomínkou, dialogem, konzultací, 

rozborem chování, rozborem hospitační činnosti 

3. analýza vlastní činnosti, vyvození závěrů 

4. konzultací s učitelkou 

PROČ: 1., 2. a 3. ověřování schopností, odstraňování chyb a nedostatků, zlepšování 

kvality vzdělávání, motivace, tvorba zpětné vazby, plánování vzdělávání i  

personálního zabezpečení 

4. analýza schopností a dovedností dětí, jejich pokroků, zhodnocení  
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dosahování vytyčených cílů, přizpůsobení metod práce indiv. potřebám dětí, 

plánování činností s ohledem na potřeby dětí   

KDO:  zástupkyně 

KOHO: 1. učitelky, 2. provozní pracovnice, 3. sebe, 4. děti 

CO:  1. hospitace, 2. plnění úkolů 

3. plánování, motivace učitelek 

4. pokroky dětí, jejich reakce, zájem 

KDY:  průběžně, po splnění úkolu, v zadaném termínu ředitelkou 

JAK:  1. a 2. slovně, pochvalou, uznáním, připomínkou, rozborem hospitační činnosti 

3. analýza vlastní činnosti, vyvození závěrů 

4. konzultací s učitelkou 

PROČ: 1., 2. a 3. ověřování schopností, odstraňování chyb a nedostatků, zlepšování 

kvality vzdělávání, motivace, tvorba zpětné vazby, plánování vzdělávání 

4. analýza schopností a dovedností dětí, jejich pokroků, zhodnocení dosahování 

vytyčených cílů, přizpůsobení metod práce indiv. Potřebám dětí, plánování 

činností s ohledem na potřeby dětí 

 

KDO:  učitelka 

KOHO: 1. sebe, 2. děti 

CO:  1. své pracovní výkony: zdařilost práce, dosažení cíle 

2. pokroky dětí, jejich reakce, zájem, dosažení stanovených cílů 

KDY:  průběžně, při akcích školy, soustavně, bezprostředně, písemně: 2x ročně 

JAK:  1. analýzou vlastní činnosti 

2. slovně, pochvalou, uznáním, rozborem chování, písemně  

PROČ: 1. získání inspirace, odhalování  a pojmenování vlastních chyb, získání 

podnětů pro další vzdělávání 

2. analýzou schopností a dovedností dětí, jejich pokroků, zhodnocení 

dosahování vytyčených cílů, přizpůsobení metod práce indiv. Potřebám dětí, 

plánování činností s ohledem na potřeby dětí   
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KDO:  děti 

KOHO: sebe, své kamarády 

CO:  své chování, chování svých kamarádů, získané poznatky, dovednosti, společné 

aktivity 

KDY:  průběžně, soustavně, kdykoli to situace vyžaduje 

JAK:  slovně, pochvalou, komentářem  

PROČ: rozvíjení schopnosti posoudit své chování, rozvíjet vyjadřovací schopnosti, 

uvědomění si vlastní osobnosti, respektování osobnosti druhého   

 

8. Kritéria souladu ŠVP a RVP PV  
 

• Jsou respektovány zásady tvorby ŠVP formulované v RVP PV? (ano) 

• Je respektován vzdělávací obsah i podmínky dané RVP PV? (ano) 

• Podává ŠVP jasný a ucelený obraz o MŠ? (ano) 

• Vychází vize směřování a postupného rozvoje v MŠ v souladu s podmínkami MŠ? 

(ano, vize: „Zamávej křídly a leť, uč se, poznávej, raduj se ......, až jednou vyrosteš, 

přeměň náš svět“) 

• Pomáhá ŠVP učitelům rozvíjet pedagogický styl? (ano) 

• Obsahuje promyšlený systém evaluace a pedagogické diagnostiky? (ano) 

• Nechává ŠVP dostatek volného prostoru učitelkám? (ano) 

• Je ŠVP zpracován tak, že mu učitelky rozumí? (ano) 

• Je ŠVP otevřený dokument? (ano) 
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9. Bezpečnostní opatření pro práci s dětmi, povinnosti učitele MŠ 
 
Ředitelka školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, a to 

při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, tzn. při všech aktivitách organizovaných MŠ. 

Opatření v průběhu vzdělávacích činností: 

Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí  

od rodičů, pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy, do doby jejich předání rodičům 

pověřeným osobám nebo jinému pedagogovi školy 

Při hře dětí ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. 

Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky.  

Nesmí odejít od dětí. Při závažných důvodech zajistí dohled jiné pracovnice z MŠ. 

Nesmí dát dětem bez náležitého dohledu nůžky, štětce, tužky či jiné ostré a špičaté pomůcky, 

dále drobné korálky a stavebnicové tvary, které by si mohly děti strčit do nosu či ucha. 

Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí. 

Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti a bezpečnosti dětí. Upozorňuje  

na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Bývá vždy na nejrizikovějším 

místě. 

Při převlékání dětí v šatnách vykonává učitelka stálý dozor, sama se obléká, až když jsou děti 

připraveny na pobyt venku. Neprodlužuje zbytečně pobyt připravených dětí v šatně. 

Při rozcházení dětí domů věnuje učitelka zvýšenou péči úpravě a čistotě dětí. Dítě předává 

rodičům, pověřené osobě - pouze na základě písemného pověření zástupcem dítěte (může být 

stálé či na určité časové období). 

 

Opatření při pobytu dětí venku: 

Při pobytu dětí mimo území MŠ odpovídá jeden pedagogický pracovník za bezpečnost 

nejvýše: dvaceti dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých starších tří let. Je- li ve třídě dvě    

a více dvouletých dětí, nebo děti s podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně, může jít 

jedna učitelka na vycházku s maximálně 12 dětmi; ředitelka může tento počet zvýšit až o 11: 

určí-li na vycházku dalšího zaměstnance školy) nemusí to být pedagog; toto se ruší a platí 
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maximální počet dětí na vycházku 20, v případě, že ve třídě mladší děti již dosáhnou tří let     

a dvouleté bude pouze jedno či žádné.   

Při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí učitelky dětem bez dozoru lézt na průlezky, 

houpačky ..., kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí jim též samostatné vzdálení do prostor 

zahrady, kam sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled. 

Při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích a v zástupu tak, aby zajistila jejich bezpečnou 

chůzi, chodí po chodníku, max. se vyhýbají frekventovaným ulicím, používají reflexní vesty.  

 

Učitelky dbají na: 

• bezpečné přecházení vozovky, k čemuž používají terčík.  

• Průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě      

(přechody pro chodce, semafory apod.). 

Jeden pedagogický pracovník odpovídá za bezpečnost nejvýše: 

20 smyslově, tělesně a duševně zdravých dětí starších 3 let 

15 dětí v případě, že jsou mezi nimi dvě děti od dvou do tří let 

12 dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 postižené děti nebo 1 postižené dítě a jedno dítě  

od dvou do tří let. 

 

Opatření při sportovních akcích a na výletě: 

Ředitelka rozhoduje na základě náročnosti a počtu dětí o určení další způsobilé osoby 

k zajištění bezpečnosti dětí, případně stanoví vedoucího akce, který je povinen poučit děti  

o zvláštních situacích a pravidlech bezpečného chování. 

 

Opatření při úraze: 

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úraze, 

v případě potřeby přivolají lékař. pomoc, v nezbytném případě zajistí převoz zraněného  

do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy  

a zákonného zástupce dítěte. Každý, i drobný úraz, se zaznamenává do knihy úrazů. 

V případě úrazu, kde bylo nutné ošetření lékaře, vyplní učitelka Protokol o úrazu. 
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V oblasti prevence sociálně patologických jevů se MŠ zaměřuje na oblast šikany  

a vandalismu (obsah průběžných vzdělávacích cílů). 

 

10. Přílohy 

 
1. 1a) PLPP 

2. 1b) IVP 

3. Organizace pohybových aktivit 

4. Projekty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mateřská škola Velké Popovice, příspěvková organizace
IČ: 75031558

Smetanova 393, 251 69 Velké Popovice
tel.: 323 665 201,  E-mail: mskolka.popovice@seznam.cz,  www.msvelkepopovice.cz

 

53 

 

Plán pedagogické podpory (PLPP) 

 

Jméno a příjmení 

dítěte, žáka nebo 

studenta (dále jen 

„žák“) 

Jméno a příjemní 

Škola Škola, město, ulice 

Ročník Ročník 

Důvod k přistoupení sestavení PLPP  Zde zaznamenejte hlavní důvody, které vás vedou 

k rozhodnutí zpracovat u dítěte PLPP. 

Datum vyhotovení  Datum vyhotovení 

Vyhodnocení PLPP plánováno ke dni  Datum plánovaného vyhodnocení 

 

I. Charakteristika žáka a jeho/její obtíží 

(silné, slabé stránky; popis obtíží; pedagogická, případně speciálně - pedagogická diagnostika s cílem stanovení úprav  

ve vzdělávání; aktuální zdravotní stav; další okolnosti ovlivňující nastavení podpory) 

Zde vypište obtíže dítěte, které vás vedly ke zpracování PLPP. Více viz závorka výše. 

 

 

II. Stanovení cílů PLPP 

(cíle rozvoje žáka) 

Zde uveďte, na základě výše uvedených faktů, jakých cílů u dítěte chcete dosáhnout. 
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III. Podpůrná opatření ve škole  

(Doplňte konkrétní postupy v těch kategorií podpůrných opatření, které uplatňujete.) 

a) Metody výuky 

(specifikace úprav metod práce se žákem) 

Zde uveďte metody, které budete při podpoře dítěte uplatňovat, abyste dosáhli stanovených cílů. 

 

b) Organizace výuky 

(úpravy v organizaci výuky ve školní třídě, případně i mimo ni) 

Zde uveďte, jaké budete využívat změny v organizaci výuky dítěte, abyste dosáhli stanovených 

cílů. 

 

c) Hodnocení žáka 

(vymezení úprav hodnocení, jak hodnotíme, co úpravami hodnocení sledujeme, kritéria) 

Zde uveďte, jak upravíte hodnocení pokroku, aby podporovalo a napomáhalo dosažení cílů 

stanovených tímto PLPP. 

 

d) Pomůcky 

(učebnice, pracovní listy, ICT technika, atd.) 

Zde uveďte, jaké pomůcky budete k naplnění cílů využívat. 

 

e) Požadavky na organizaci práce učitele/lů 

Zde uveďte, jaké požadavky máte na ostatní učitele, kteří vyučují dítě, aby bylo dosaženo 

stanovených cílů. 
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IV. Podpůrná opatření v rámci domácí přípravy  

(popis úprav domácí přípravy, forma a frekvence komunikace s rodinou)  

Zde uveďte, jak bude probíhat domácí příprava dítěte, jak bude probíhat komunikace s rodinou, 

aby byla zajištěna realizace podpůrných opatření synergicky i v rámci domácí přípravy. 

 

 

V. Podpůrná opatření jiného druhu  

(respektovat zdravotní stav, zátěžovou situaci v rodině či škole - vztahové problémy, postavení ve třídě;  

v jakých činnostech, jakým způsobem) 

Zde uveďte jiná podpůrná opatření. 

 

 

VI. Vyhodnocení účinnosti PLPP Dne: 

(Naplnění cílů PLPP) 

Zde uveďte, jak se vám podařilo, s využitím stanovených kritérií, naplnit stanovené cíle, uveďte 

datum vyhodnocení. 

 

 

Doporučení k odbornému vyšetření1 ☐Ano☐Ne 

☐PPP☐SPC☐SVP☐jiné:jiné 

 

file:///C:/Users/školka/Desktop/ŠVP%20final%20k%201.9.2018-21.doc%23sdfootnote1sym%23sdfootnote1sym


Mateřská škola Velké Popovice, příspěvková organizace
IČ: 75031558

Smetanova 393, 251 69 Velké Popovice
tel.: 323 665 201,  E-mail: mskolka.popovice@seznam.cz,  www.msvelkepopovice.cz

 

56 

 

Role Jméno a příjmení Podpis a datum 

Třídní učitel Jméno a příjmení třídního 

učitele 

 

 

Učitel/é předmětu/ů Jméno a příjmení učitele/ů 

 

 

Pracovník ŠPP Jméno a příjmení 

pracovníka ŠPP 

 

 

Zákonný zástupce Jméno a příjmení 

zákonného zástupce 
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Individuální vzdělávací plán 

 

Jméno a příjmení žáka Jméno a příjmení - v 

předškolním vzdělávání se 

„žákem“ rozumí „dítě“. 

 

Datum narození Datum narození  

Bydliště Adresa bydliště 

 

 

Škola Škola, město, ulice  

Ročník Ročník Školní rok 

 

ŠPZ, které vydalo 

doporučení pro IVP 

 

Zde doplňte název zařízení (případně adresu), údaje jsou obsaženy 

v Doporučení (obdrží ho škola od školského poradenského zařízení (ŠPZ), tedy 

pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra). 

Kontaktní pracovník 

ŠPZ 
Zde doplňte jméno kontaktního pracovníka ŠPZ (je zaznamenáno v Doporučení 

jako osoba, která Doporučení zpracovala). 

Školská poradenská, 

zdravotnická a  jiná 

zařízení, která se 

podílejí na péči 

o žáka 

Zde doplňte školská poradenská zařízení, např. PPP, SPC, zdravotnická 

zařízení, např. logopedická ambulance, psychiatrická ambulance, rehabilitace. 

 

Rozhodnutí o povolení vzdělávání žáka podle IVP ze dne: Datum rozhodnutí 

ředitele/ky školy. 

Zdůvodnění: 

Zde doplňte popis vzdělávacích potřeb dítěte, které vychází z Doporučení - z bodu I. Závěry vyšetření 

dítěte, které jsou podstatné pro rozvoj a vzdělávání a z bodu II. Vyhodnocení Plánu pedagogické podpory 
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(PLPP), např. individuální pracovní tempo, potíže s dodržováním pravidel. 

 

Priority vzdělávání 

a dalšího rozvoje 

žáka (cíle IVP): 

Zde doplňte priority vzdělávání a dalšího rozvoje dítěte, které najdete výše 

v kolonce zdůvodnění, např. rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj 

grafomotorických dovedností. 

 

 

Předměty, jejichž 

výuka je realizována 

podle IVP: 

Zde uveďte název vzdělávacích oblastí, ve kterých bude upraven vzdělávací 

obsah. 

 

Podpůrná opatření (specifikace stupňů podpůrných opatření) 

Metody výuky (pedagogické postupy) Zde uveďte konkrétní pedagogické metody, které 

použijete pro naplnění cílů IVP, např. kooperativní 

učení hrou, prožitkové učení. 

Úpravy obsahu vzdělávání Zde uveďte, jak bude upravena vzdělávací nabídka v 

jednotlivých vzdělávacích oblastech v závislosti na 

bodu III. Doporučení. 

Úprava očekávaných výstupů vzdělávání Zde popište, jak budou upraveny očekávané výstupy 

v závislosti na bodu III. Doporučení. 

Organizace výuky  Zde popište na základě bodu III. Doporučení 

Organizace výuky, úpravy v organizaci vzdělávání 

ve školní třídě případně i mimo ni, např. zařazení 

dítěte do jiné skupiny, zařazení předmětů speciálně 

pedagogické péče, zařazení výuky českého jazyka 

jako jazyka cizího. 

Způsob zadávání a plnění úkolů Zde popište způsob zadávání úkolů tak, aby 

odpovídalo možnostem a schopnostem dítěte, např. 

srozumitelné, stručné a adekvátní jeho schopnostem, 

poskytnutí delšího časového úseku pro vypracování 

úkolu. 
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Způsob ověřování vědomostí a dovedností Zde uveďte, způsoby ověřování vědomostí a 

dovedností, přizpůsobené konkrétním dovednostem 

a schopnostem dítěte. 

Hodnocení žáka Zde uveďte, v závislosti na bodu III. Doporučení 

Hodnocení žáka, způsob hodnocení dítěte, např. 

hodnocení za přítomnosti dítěte, používání 

terminologie hodnocení tak, aby mu dítě rozumělo. 

Pomůcky a učební materiály Zde uveďte přehled potřebných kompenzačních 

pomůcek, pomůcek, softwarového a IT 

vybavení, které je uvedeno v bodě III. 

Doporučení Pomůcky (zde je popsána i forma 

pořízení pomůcek). Seznam je vhodné doplnit o 

učební pomůcky a pomůcky, kterými škola 

disponuje, např. obrázkové encyklopedie, 

výukové programy, deskové hry. 

Podpůrná opatření jiného druhu  

 

Zde uveďte, v závislosti na bodu IV. Doporučení 

Podpůrná opatření jiného druhu, např. respektování 

zdravotního stavu, postavení ve třídě, zohlednění 

vztahových problémů. 

Personální zajištění úprav průběhu vzdělávání 

(asistent pedagoga, další pedagogický 

pracovník) 

Zde uveďte spolupráci, např. se školním 

psychologem, speciálním pedagogem, osobním 

asistentem, zdravotnickým pracovníkem, 

tlumočníkem českého znakového jazyka. 

Další subjekty, které se podílejí na vzdělávání 

žáka 
Zde uveďte seznam dalších subjektů, které se 

podílejí na vzdělávání dítěte a se kterými škola 

spolupracuje, např. středisko volného času, základní 

umělecká škola, sportovní kroužek. 

 

Spolupráce se zákonnými zástupci žáka Zde popište způsob spolupráce se zákonnými 

zástupci dítěte, především způsob komunikace, její 

četnost a požadavky na domácí přípravu. 

Dohoda mezi žákem a vyučujícím Dohodu uzavírá zákonný zástupce. 

 



Mateřská škola Velké Popovice, příspěvková organizace
IČ: 75031558

Smetanova 393, 251 69 Velké Popovice
tel.: 323 665 201,  E-mail: mskolka.popovice@seznam.cz,  www.msvelkepopovice.cz

 

60 

 

Podrobný popis pro jednotlivé vyučovací předměty, ve kterých jsou uplatňována podpůrná 

opatření 

(Je-li potřeba specifikovat) 

 

Osoby zodpovědné 

za vzdělávání 

a odbornou péči o žáka 

Jméno a příjmení Podpis 

Třídní učitel/ka Jméno a příjmení učitele/učitelky 

(učitelů/učitelek) 
 

   

   

Školní poradenský 

pracovník  
Jméno a příjmení ŠPP  

Pracovník školského 

poradenského zařízení 
Jméno a příjmení kontaktního 

pracovníka ŠPZ 
 

Zákonný zástupce žáka Jméno a příjmení zákonného zástupce 

dítěte 
 

Žák Jméno a příjmení dítěte  
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Organizace pohybových aktivit: 

 

Předplavecký výcvik 

Cíl: získávání jistoty při pohybu ve vodě, posilování všech svalových skupin, osvojování 

základních plaveckých dovedností a pohybových schopností, otužování 

Obsah: seznamování s vodním prostředím formou her, pomůcek, nácvik výdechu do vody, 

překonávání překážek ve vodě, potápění, průpravná cvičení zaměřená na nácvik jednotlivých 

prvků plaveckých stylů. Výuka je přizpůsobena věku a aktuálním schopnostem dětí 

Organizace: předplavecký kurs organizuje v bazénu Valnovka, Kamenice - Ládví, kam 

dojíždíme objednaným autobusem. Kurs má 10 lekcí a je určena zpravidla pro děti ve věku od 

pěti let. Předplavecký výcvik vedou zkušené lektorky za přítomnosti a aktivní účasti učitelek 

a provozního personálu. Děti jsou rozděleny na dvě skupiny, z nichž má jedna plaveckou 

výuku a druhá má možnost být v herně či sauně opět za aktivní účasti učitelek a provozního 

personálu. 

Hravé lyžování 

Cíl: vytváření přirozeného vztahu k nové formě pohybu, pocit jistoty na sněhu, osvojování 

základních lyžařských dovedností, otužování 

Obsah: hry a cvičení na rovině, v mírném svahu, vstávání z pádu, obraty, šlapání, jízda v 

pluhu, bezpečné zastavení v pluhu, oblouk v pluhu, jízda na vleku 

Organizace: kurz Hravé lyžování organizuje Předškolní sport s.r.o. a probíhá v odpoledních 

hodinách jeden týden v zimním měsíci. Kurz je určen zpravidla pro děti ve věku od čtyř let. 

Výuka probíhá v bezpečném prostředí lyžařské školy ve skupinkách pod vedením zkušených 

instruktorů za přítomnosti a aktivní účasti učitelek a provozního personálu.  

Hravé inline 

Cíl: vytváření přirozeného vztahu k nové formě pohybu, osvojování základních bruslařských 

dovedností, rozvoj koordinace pohybu 

Obsah: hry a cvičení na neklouzavém povrchu (na trávě), hry a cvičení na klasickém povrchu, 

seznámení se základními postoji na inline bruslích, bruslařské odrazy, skluz po vnějších 

hranách, otočky, přešlapování, inline brždění do spin stopu, T- brzdění, slide inline brzdění. 
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Organizace: kurz Hravé inline organizuje Předškolní sport s.r.o. a probíhá většinou  v 

odpoledních hodinách jeden týden v měsíci květnu. Kurz je určen zpravidla pro děti ve věku 

od čtyř let. Výuka probíhá v bezpečném prostředí Sportovního areálu Na Korunce v Praze - 

Běchovicích ve skupinkách pod vedením zkušených instruktorů za přítomnosti a aktivní 

účasti učitelek a provozního personálu.  


