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Všechno, co v mateřské škole děláme, děláme pro děti, pro jejich spokojenost, štěstí, radost a 
jejich mnohostranný rozvoj. Dělali jsme tak dosud a budeme tak činit i nadále. 
 
 
 

1.  Koncepce školy : 
 

 
 

Cíl : Harmonický rozvoj osobnosti dětí s důrazem na logopedickou péči. 
 
 
Předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí 

skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování 
individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet osobnost dítěte, podílet se na jeho zdravém citovém, 
rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování a mezilidských 
vztahů. Systematickou logopedickou péčí zajišťovat dětem správnou výslovnost a dobré 
vyjadřovací schopnosti. 

 
 
 

2. Charakteristika školy : 
 
 

Naše mateřská škola byla zřízená jako účelové zařízení a otevřena 1.9.1972. Budova 
MŠ se nachází na okraji sídliště v blízkosti rodinných domů, mimo hlavní komunikace. 

Objekt má dvě budovy – jednu hospodářskou, kde je kuchyň a prádelna; druhá je 
patrová – kde jsou umístěny čtyři třídy. Rozlehlá a členitá zahrada slouží k rekreačním 
činnostem dětí. 

V hospodářské budově je umístěna ředitelna, prádelna a kuchyň s příslušenstvím. 
Budova MŠ je jednopatrová, okna jsou směrována k jihu. Na každém patře jsou dvě třídy, ke 
kterým náleží šatna dětí a učitelek, umývárny, hygienická zařízení, kuchyňka, sklady lehátek 
a kabinety. 
V rozlehlé zahradě, která je pro děti využívána celoročně je dostatek stromů pro stín,   
travnaté plochy, mírný svah na bobování, „kopečky“ pro běhání po nerovném terénu,          
dvě pískoviště, průlezky, houpačky a bazén se sprchou.          

Kapacita školy je 96 dětí. Děti jsou rozděleny do tří tříd podle věku a s přihlédnutím 
k požadavku rodičů. Čtvrtá třída je logopedická – zaměřená na logopedickou péči, rozvíjení 
slovní zásoby, verbální paměť a na péči dle závěrů z PPP a SPC. Třída je metodicky řízena 
školskou logopedkou Mgr. Renatou Šulcovou.  

Na škole probíhá pravidelně logopedická poradna pro rodiče s dětmi. S logopedickými 
dětmi pracují dvě učitelky – log. asistentka a speciální pedagog. 

V rámci dalšího vzdělávání učitelů absolvovaly 2 učitelky logopedický kurz  
ke zkvalitnění své práce. 
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3. Podmínky vzdělávání: 
 

 
 

3.1. Věcné podmínky 
Celá budova prošla v roce 2008 celkovou rekonstrukcí. Došlo k výměně oken, 

částečnému vyzdění prosklené chodby, zateplení budovy a škola dostala novou barevnou 
fasádu. V posledních letech se podařila i celková rekonstrukce dětských umýváren a WC, 
hlavní kuchyně a kuchyněk u tříd, prádelny . 

Mateřská škola má čtyři dostatečně prostorné herny s vytvořenými hracími koutky, 
které vyhovují skupinovým a individuálním činnostem dětí. Tyto herny zároveň slouží jako 
ložnice.  

Postupně bylo ve všech třídách vyměněné linoleum a koberce, částečně vyměněny a 
zrekonstruovány vestavěné skříně, vyměněné kryty na topení, zakoupen nový dětský nábytek, 
molitanová lehátka a nové lůžkoviny. Sborovna, která slouží i jako logopedická poradna, byla 
vybavena novým nábytkem a kobercem. 

Vybavení hračkami, pomůckami a materiály a doplňky v jednotlivých třídách 
odpovídá počtu dětí a věkovému složení třídy. Je dle potřeby a finančních možností školy 
doplňováno a obměňováno. Osvědčily se nám hračky a pomůcky firem Chytré hračky, Makra, 
Nomiland, Educa Play, Lego… 
Většina hraček je umístěna tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samy brát i ukládat. 
Pro zkvalitnění výchovně vzdělávací práce využíváme soubory obrazových materiálů, 
logopedické soubory a výukové programy Kamínky pro PC a Magicbox. Děti se  svými 
výrobky podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce  jsou přístupné rodičům i 
veřejnosti. 

Prostory školní zahrady jsou velmi rozlehlé a vybaveny tak, aby umožňovaly dětem 
rozmanité pohybové a další aktivity.  Zahrada byla dovybavena průlezkami, houpačkami, 
kladinou, tabulí na kreslení křídou a zastíněním pískoviště.  

Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní i hygienické normy dle 
platných předpisů. 

 
 
3.2. Životospráva :  
 
 dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů 
 je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a 

nápojů 
 je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne 
 mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly 
 děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly  

a naučily se tak zdravému stravování 
 dětem vyžadující dietní stravu, vycházíme vstříc dle postupu uvedeném v Řádu školní 

jídelny. 
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3.3.Psychosociální podmínky: 
 
  
 je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci 

činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci 
 staráme se o to, aby se děti i dospělí cítili v mateřské škole dobře, spokojeně  

a bezpečně 
 rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ kdykoliv dle svých potřeb 
 děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku (zpravidla 2 hod. v dopoledních 

hodinách.) vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší 
 děti mají dostatek volného pohybu (nejen na zahradě, ale i ve třídě), i v průběhu her mají 

k dispozici pomůcky na cvičení a plastové průlezky, na zahradě využívají nerovného 
terénu, bazén, průlezky. 

 spánek je upraven podle individ. potřeb dětí, dětem s nižší potřebou spánku jsou nabízeny  
klidové činnosti ve třídě; do spaní v MŠ nikdo děti nenutí. 

 nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim –  pobyt dítěte v MŠ  je postupně 
prodlužován dle jeho možností 

 
 
 
 
3.4. Vnitřní režim: 
 
Organizace práce školy vychází z organizačního řádu a řádu školy. 
Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu, učitelky jsou 
povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně 
dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku  
a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno  
na nezbytnou míru. 
  
a) Nástup dětí: dle potřeb rodičů, pozdější příchody (po 8,00h) předem hlásit, rodiče 
jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do mateřské 
školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. 
b) Spontánní hry: od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – 
probíhají  celý den, prolínají se s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se 
zřetelem na individuální potřeby dětí.  
c) Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem): probíhají v průběhu celého 
dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a 
zájmů dětí 
d)  Pohybové aktivity:     
- denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, 
             relaxační) a pohybové hry 
 -  průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti 
- 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti  
- denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku 
e) Pobyt venku: zpravidla 2 hodiny denně (dle počasí) – dopoledne 9,30 – 12 hodin,  
odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co 
nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod –10 st., při silném větru, dešti a při 
inverzích. 
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Pozemek k pobytu venku: co nejvíce využíváme školní zahrady, občas vycházky.  
Údržba školní zahrady: posekání trávníků, údržby stromů a keřů, denně zakrývání pískoviště, 
pravidelná kontrola průlezek a houpaček, v létě dle potřeby zavlažování trávníků i písku 
v pískovišti. 
Způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a 
pohybovou aktivitou. 
f) Odpočinek, spánek: vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 30 min. 
odpočívají všechny děti při čtení pohádky, poté předškolní děti s nižší potřebou spánku 
vstávají, učitelky jim nabízí náhradní aktivity (klidné hry). Lehátka denně připravují a uklízí 
školnice s uklizečkou, tak, že nejprve proklepou a ustelou lůžkoviny, navrch složí dětem 
pyžama, aby došlo k jejich provětrávání.   
g) Stravování: 
- vlastní strava připravená ve školní kuchyni 
- svačiny se podávají v době od 8,40 do 9 hodin, odpoledne od 14,15 do 14,30 hodin – 
kuchařky připraví nápoje a potraviny, děti si samy prostírají a samy se obsluhují – vybírají si, 
po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené 
- obědy se vydávají od 11,35 do 12,00 hodin, polévku nalévají kuchařky, hlavní jídlo na 
talíře připravuje kuchařka, dítě má právo si žádat o množství, při obědě používají dle 
možností příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí, určené děti utřou stolečky – všichni 
zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka 
h) Pitný režim: děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny v konvici, ze které si 
mohou samy nalévat do připravených hrnečků. Učitelky vedou děti k pití, konvice doplňuje 
provozní personál vždy dle potřeby. Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, vitamínové 
nápoje, minerálky. 
i) Otužování: 
- pravidelné větrání tříd 
- školnice sleduje vytápění školy, redukuje na přiměřenou teplotu 
- dostatečný pobyt venku 
- kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ 
- v létě mlhoviště a sprchy na školní zahradě 
 
 
3.5. Řízení mateřské školy 
 
Ředitelka vymezuje pravidla a kompetence všem zaměstnancům mateřské školy pomocí 
vypracovaných pracovních náplní, organizačním řádem, pracovním řádem a směrnicemi 
ředitele, se kterými jsou zaměstnanci seznámeni při nástupu do pracovního poměru  
a následně, dojde-li k jejich úpravě, na provozních poradách. 
Velký důraz klademe na vzájemnou spolupráci, možnost seberealizace a spoluúčast všech 
pracovníků při rozhodování o zásadních otázkách rozvoje a dění v mateřské škole. 
Pravidelně jsou jednou za dva měsíce konány provozní porady a pedagogické rady dle 
vypracovaného plánu, které slouží k řešení problémů, provázání spolupráce při 
organizovaných akcích školy a k vyhodnocování práce všech zaměstnanců ředitelkou školy. 
V souladu s ustanovením § 164 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., Školského zákona, a ve znění 
pozdějších předpisů, přihlíží ředitelka při projednávání zásadních pedagogických dokumentů 
a opatření, tíkajících se vzdělávací činnosti školy při svém rozhodování k názoru pedagogické 
rady. 
Každé pondělí jsou operativně konány krátké porady ředitelky, zástupkyně ředitelky, školnice 
a vedoucí školní jídelny. 
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Všichni zaměstnanci se snaží postupovat jednotně. Realizace ŠVP PV je výsledkem práce 
celého kolektivu naší mateřské školy včetně provozních zaměstnanců, a to zásluhou úzké 
spolupráce všech. Pomocí vypracovaného evaluačního systému je respektován názor a nápad 
každého zaměstnance, čímž je jim dána možnost aktivně se podílet na plánování a řízení 
mateřské školy. 
Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, pedagogicko-psychologickou poradnou, 
klinickým logopedem, 7. a 8. a 12. ZŠ, dětskými lékaři a dle potřeby se SPC v Praze. 
 
 
 

 
 3.6. Personální zajištění : 
 
 Na škole pracuje osm kvalifikovaných učitelek, z toho dvě učitelky pracují jako 
logopedické asistentky a dvě učitelky mají preventivní log. kurz. Tím je na škole dostatečně 
zajištěna logopedická péče. Dvě učitelky mají doplňující pedagogické studium speciální 
pedagogiky. 
  Dále pracují na škole dvě uklízečky a školnice, která má též na starosti 
prádelnu. 
  Součástí mateřské školy je školní jídelna kde jsou kuchařky na 2,00 úvazku  
a vedoucí školní jídelny na 0,5 úvazku. 
            Na dohodu o pracovní činnosti zde pracuje údržbář. 
            Pracovní doba učitelek je naplánována tak, aby byla vždy zajištěna maximální 
pedagogická péče. 
            Všechny učitelky se dále vzdělávají prostřednictvím školení pořádaných DVPP a 
vlastním samostudiem metodik, které jsou průběžně doplňovány do pedagogické knihovny 
v MŠ. 
            Dle doporučení ŠPZ  v rámci podpůrných opatření využíváme pedagogického 
asistenta na poloviční úvazek ve speciální logopedické třídě. 
            Dále pedagoga na částečný úvazek ve třídě s předškolními dětmi. 

 
 

3.7. Zajišťování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví dětí : 
   
 Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu s dětmi učitelky školy, a to od 
převzetí dětí od jejich zástupce až do doby jejich předání zákonnému zástupci nebo jím 
pověřené osobě. Bezpečnost dětí při pobytu venku mimo areál MŠ zajišťují vždy dvě 
učitelky, nebo zastupuje školnice. Při pobytu venku mimo území MŠ odpovídá jedna učitelka 
za bezpečnost  – v 1.třídě 15 dětí, v ostatních třídách 20.dětí. Třída s dětmi s přiznanými 
podpůrnými opatřeními se naplňuje v souladu s §2 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. 
Učitelka ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, předchází konfliktům, nedovoluje dětem nosit 
do MŠ nebezpečné předměty, nesmí odcházet od dětí. Učitelka musí mít vždy přehled o 
dětech, při cvičení na nářadí bývá vždy na nejrizikovějším místě, před cvičením zkontroluje, 
zda je nářadí v pořádku. 

Opatření při sportovních akcích, výletech a jiné – ředitelka rozhodne na základě 
náročnosti akce a počtu dětí o určení osob k zajištění bezpečnosti dětí, stanoví hlavního 
vedoucího akce, který je povinen poučit děti o zvláštních situacích a pravidlech jednání 
v těchto situacích. 
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Budova mateřské školy je zabezpečená elektronickým vrátníkem, který umožňuje vstup do 
budovy pouze po aktivaci tlačítka vrátníku v příslušné třídě. Každý, kdo vstupuje do budovy 
MŠ, je povinen se zřetelně představit a oznámit důvod návštěvy. 

 
Mateřská škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid – 
19.  
Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že nepřijímá děti, které 
vykazují známky akutního onemocnění. 
Pokud se známky akutního onemocnění projeví v průběhu přítomnosti dítěte v MŠ, oddělí 
toto dítě od ostatních dětí, zajistí pro něj dohled a neprodleně kontaktuje zákonného zástupce 
dítěte, který dítě vyzvedne v co nejkratším čase z MŠ. 

 
 

3.8. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty: 
 

Spolupráce s rodiči probíhá každodenně na základě partnerství. Rodiče se podílejí na 
materiálním vybavení školy, úpravě zahrady a účastní se různých akcí a vystoupení svých 
dětí. 
Informace pro rodiče jsou na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd, nástěnkách ŠJ, na hlavní 
chodbě. Rodičům je volně dostupný školní řád, školní vzdělávací program Svítání a Příkaz 
ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací. Jsou 
aktualizovány www stránky, kde jsou veškeré informace o škole a fotografie z akcí školy.  
Ke  spolupráci napomáhají individuální pohovory s učitelkami, ředitelkou a společná setkání 
při akcích pořádaných školou. 
 
Naše MŠ dlouhodobě spolupracuje : 
                              -    klinickými logopedkami dětí ze speciální logopedické třídy – log. péče 

- se 7. a 8.ZŠ, které jsou v blízkosti a většina dětí tam přechází  
- s 12. ZŠ, kam přecházejí děti z logopedické třídy 
- PPP – vyšetření dětí zařazených do logopedické třídy a dětí s OŠD 
- SPC – vyšetření a doporučení indvid. vzděl. plánů 
- Centrum drogové prevence a krizové pomoci 
- dětskými lékaři 

. 
Vztahy se zřizovatelem jsou na velmi dobré úrovni. Pravidelná setkání a informace pomocí  
e-mailu přispívají k operativnímu řešení problémů. 
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3.9. Vzdělávání dětí se speciálními potřebami a dětí mimořádně nadaných 
 
 
 
OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z NOVELY ŠKOLSKÉHO ZÁKONA A PROVÁDĚCÍ 
VYHLÁŠKY  
 
Cílem změn, které vyplývají z novely školského zákona č.82/2015 Sb., zejména z § 16 a z 
prováděcí vyhlášky č. 27/2016 Sb., je zajistit pro děti v mateřské škole takové podmínky 
pro jejich vzdělávání, které reflektují možnosti dětí, jejich potřeby ve vztahu k jejich 
aktuálnímu věku; rozvíjejí a podporují výchovu dětí, respektují míru nadání i dopady 
zdravotního stavu na jejich přípravu na školu.  
Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj myšlení, vnímání, pozornosti, motoriky. Pomáhá 
stimulaci vývoje.  
Zahrnuje intervence na podporu oslabených dovedností žáka a dítěte, podporuje rozvoj 
praktických činností.  
RVP PV vychází ve své základní koncepci z respektování individuálních potřeb a možností 
dítěte.  RVP PV je základním východiskem i pro přípravu vzdělávacích programů pro děti se 
speciálními vzdělávacími potřebami, ať už jsou tyto děti vzdělávány v běžné třídě mateřské 
školy, či ve speciální třídě mateřské školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona. 
MŠ vytváří pro děti ve svém ŠVP  takové podmínky pro jejich vzdělání, které reflektuje 
možnosti dětí, jejich potřeby ve vztahu k jejich aktuálnímu věku; rozvíjejí a podporují 
výchovu dětí, respektují míru nadání i dopady zdravotního stavu do jejich přípravy na školu. 
 

- Skupinová integrace Speciální logopedická třída 
 
Speciální třídu zřizujeme dle zákona 561/2004 Sb., a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání 
dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, ve znění pozdějších předpisů  
a po dlouhodobých zkušenostech se stále se zvyšujícími potřebami reedukace poruch 
řečového projevu a vadné výslovnosti u dětí předškolního věku. 
          Zařazování dětí do této třídy je podmíněno doporučením PPP, SPC, klinickými 
logopedkami, se kterými úzce spolupracujeme a souhlasu odboru školství, mládeže a sportu 
Krajského úřadu Středočeského kraje na základě § 16 odst. 8 a odst. 10 zákona č.561/2004Sb.  
          Pro každé dítě je vypracován individuální vzdělávací plán, který vychází ze školního 
vzdělávacího programu – SVÍTÁNÍ, závěrů vyšetření školského poradenského zařízení  
a doporučení klinického logopeda. 
          V této třídě zajišťují denní péči o děti dvě učitelky s odborností logopedické asistentky 
a speciálního pedagoga a pravidelně dochází klinická logopedka. Součástí specializace je  
i logopedická poradna pro rodiče s dětmi. 
 
           Poruchy výslovnosti: 
 

- Dyslalie –  1.mogilálie (dítě hlásku vynechává) 
           2.paralálie (zaměňuje hlásku za jinou) 
           3.určité hlásky tvoří nesprávným způsobem 

-    Dysgramatismus  -  neschopnost správně používat slovních gramatických   
                                       tvarů a větné skladby 
- Balbuties – plynulost řeči je narušována křečovitými stahy artikulačních  
                          svalů 

      -    Vývojová dysfázie - vývojová nemluvnost, řadíme ji k centrálním vadám  
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                                              řeči. 

 
                                                             
 Logopedická prevence začíná u ovládání pohybu a správného držení těla. Sem patří 
všechny tělovýchovné chvilky. Dalším prvkem je zrakové vnímání, napodobování. Řadíme 
sem hry procvičující postřeh a pohotovou reakci na zrakový podnět. Velkou úlohu hraje 
hudba provázená pohybem. Velmi důležitá je artikulační obratnost, mimika a pohyblivost rtů. 
Rozvíjíme nejen zrakové vnímání, ale i ostatní smysly – sluch, hmat, čich a chuť. Dítě, které 
dobře neslyší, bude i špatně artikulovat. Při nácviku sluchové pozornosti a diferenciace zvuků 
pomalu a rovnoměrně zvyšujeme nároky a pečlivě volíme zvuky, které používáme. 
 
          Zásady při výuce výslovnosti: 
  

- prevence 
- vhodná motivace 
- vlídné a laskavé jednání s dítětem 
- pravidelné procvičování nácviku jednotlivých hlásek 
- úzká spolupráce s klinickou logopedkou 
- správný mluvní vzor učitelky 
- respektování laterality dítěte 

 
 
Činnosti s dětmi: 

- gymnastika jazyka, rtů i čelisti 
- sluchové cvičení 
- dechová cvičení (pohybové hry) 
- správné dýchání (foukání do míčku brčkem, foukání do peříčka, do dlaně, nádech 

nosem a výdech ústy) 
- rozlišování zvuků, hluků („Pepíčku pípni“, zvuky zvenčí) 
- rozlišování směru odkud zvuk přichází (Na slepou bábu, hledáme budík, zajíce) 
- prohlubování schopnosti sluchu rozeznávat výšku, intenzitu a délku tónů 
- procvičování říkadel a veršů 
- písně spojené s pohybem 
- rytmizace slov, vět, veršů a písní 
- určování délky slabik  
- procvičování před zrcadlem (vztah řeči a zraku) 
- rozvíjení slovní zásoby (řeč a myšlení) 
- procvičování hmatu (Najdi hračku se zavřenýma očima, Kdo je to,) 
- hry na orff.nástroje 
- procvičování sluchové paměti (kolikrát písknu, kolikrát tleskneš) 
- grafomotorické cviky spojené s říkadly 
- hádanky, rýmování slov 
- hudební chvilky u klavíru 
- hry se slovy 
- procvičování verbální paměti 
- dramatizace jednoduchých pohádek 
- rozvíjení fonematického sluchu – diferenciace jednotlivých hlásek 
- znázornění délky tónů pohybem 
- vyjádření stoupání a klesání pohybem 
- poznat píseň podle melodie 
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- pohybově znázornit rychlou a pomalou melodii (koník x medvěd, reakce na 
obrázky) 

- hádat dítě podle barvy jeho hlasu ( Kdo tě volá, kdo tě budí ) 
- znát pojmy nahlas, potichu, šeptem 
- přírodní zvuky 
- hádání zvuků, které vydávají různé materiály 
- rozlišovat zvuky stejné a podobné 
- rozvíjení zrakového a sluchového vnímání 
- píseň – pohyb – grafický vzor (pohyb vyvozený z melodie a rytmu v prostoru, na 

podložce, do pracovních listů) 
 

 
Odborný speciálně – pedagogický projekt Hrátky s tužkou 
 
Náplň projektu odpovídá RVP PV, jedná se o ucelený projekt zaměřený na doplňující hravé 
činnosti pro děti s vývojovými obtížemi (rozvoj grafomotoriky, porozumění pokynům, 
smyslová percepce, prostorová orientace, koncentrace pozornosti, rozvoj sluchového vnímání, 
rozlišování hlásek a slabik, upevňování výslovnosti a gramatické stránky řeči). 
Odborný speciálně pedagogický projekt probíhá odpoledne ve 4. třídě a vede ho kvalifikovaná 
učitelka – speciální pedagogiky. 
 
 

- Individuální integrace v běžných třídách 
 
V běžné třídě naší mateřské školy se mohou vzdělávat děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami na základě žádosti zákonných zástupců dítěte a doporučení poradenského zařízení. 
Budou jim zajišťována podpůrná opatření, která poradenské zařízení (PPP nebo SPC) 
stanovilo ve svém doporučení. V tomto doporučení je také uvedeno o jaká podpůrná opatření 
se jedná a v jakém stupni. 
Před doporučením konkrétních podpůrných opatření se pracovník poradenského zařízení spojí 
s naší mateřskou školou a projedná možnosti realizace navrhovaných opatření. 
Před zahájením poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně je potřeba zajistit 
písemný informovaný souhlas rodičů (zákonných zástupců dítěte) a jeho žádost o vypracování 
IVP, pokud ve ŠPZ požadován. 
Poskytování podpůrných opatření u daného dítěte je průběžně evidováno a vyhodnocováno 
mateřskou školou (1x za 3 měsíce). Vyhodnocení provádí i poradenské zařízení. 
Podpůrná opatření prvního stupně zajišťuje mateřská škola samostatně na základě posouzení 
potřeb dítěte učitelkou v dané třídě. Učitelka společně s ředitelkou školy a pověřenou 
pracovnicí MŠ Mgr. Renatou Šulcovou vypracuje pro takové dítě Plán pedagogické podpory. 
S tímto plánem seznámí rodiče dítěte a všechny pedagogické pracovnice mateřské školy. 
Tento plán bude obsahovat popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb dítěte a navrhovaná 
podpůrná opatření prvního stupně. Dále zde budou uvedeny cíle podpory a způsob 
vyhodnocování naplňování plánu. 
V případě, že realizace podpůrných opatření nepovede k naplnění stanovených cílů, obrátí se 
mateřská škola společně se zákonným zástupcem dítěte na poradenské zařízení. 
  
Vhodné podmínky zajišťujeme těmito způsoby: 
 

· zřízením funkce asistent pedagoga 
· kvalifikací pedagogických pracovníků a jejich profesionálními postoji 



Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408, Kladno, 272 01 

12 
 

· vhodným zařazením dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do individuální nebo 
  skupinové integrace 
· spoluprací se školskými poradenskými zařízeními a dalšími odborníky 
· zařízením logopedické poradny pro děti s vadami řeči 
· prostorovým a materiálním vybavením 
· speciálně pedagogickými metodami práce 
·  zájmovými projekty - projekt Hrátky s tužkou 
· spoluprací s odborníky z oblastí nadání dětí 
· možností vlastního tempa práce a výběru činností podle zájmu 
· respektováním priority rodiny a individualizací výchovy 
. pravidelné konzultace s učitelkou 

 
Pro spolupráci s rodiči, domácí práci a sledování individuálního vývoje dětí slouží pracovní 
složky vedené učitelkami. Odborná dokumentace dítěte je založena ve zvláštní složce. 
Vytváříme inkluzní prostředí, kde všechny děti se plně účastní daného TVP. 
  
S ohledem na individuální možnosti předkládáme dětem pestrou nabídku aktivit, při kterých 
se  může projevit jejich potenciál – zájmové projekty. I bez potvrzení projevů a známek 
nadání, či mimořádného nadání děti podporujeme a věnujeme zvýšenou pozornost výběru 
rozmanitých činností, které projevy nadání v různých oblastech dále rozvíjejí. V případě, že 
se jedná o velmi výrazné projevy nadání, vyžadující spolupráci a koordinaci s rodiči 
zpracováváme PLPP. 
Při mimořádném nadání v jedné či více oblastech, doporučíme rodičům návštěvu ŠPZ a 
řídíme se jeho doporučením. 
 
Podmínky pro vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

• Dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka poskytujeme jazykovou přípravu pro 

zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání.  

• Ředitelka  mateřské školy zřídí skupinu 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, pokud jsou v mateřské škole alespoň 4 

cizinci v povinném předškolním vzdělávání. Vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu je 

rozděleno do dvou nebo více bloků (dle potřeby) v průběhu týdne. 

• Ředitelka 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. 

• Jako podpůrný materiál je využíváno Kurikukum češtiny jako druhého jazyka pro povinné 
předškolní vzdělávání 
 

  
 

4.  Organizace vzdělávání: 
  
              Zápis do mateřské školy vyhlašuje Magistrát města Kladna. O termínu zápisu od 2.5. 
– 16.5. je veřejnost informována prostřednictvím plakátů, tiskem a na www.stránkách MŠ.        
Do mat. školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2, 
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 do limitu kapacity školy, který je uveden v rozhodnutí o zařazení  do sítě škol – v našem 
případě 96 dětí. 
 Pokud přesáhne počet dětí stanovenou kapacitu školy – nepřijaté děti umísťuje MMK dle 
možnosti na okolní MŠ.  
               Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se vydává do 30 dnů po zápisu a řídí  
se  Kriterii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.  
               Rodičům přijatých dětí je předáno Rozhodnutí o přijetí do MŠ a Evidenční list 
k vyjádření pediatra.           
             Do 4. třídy – logopedické jsou zařazovány děti podle doporučení PPP, SPC  
a klinických logopedek. Nejvyšší počet dětí v této třídě je 14.  

   Ředitelka může rozhodnout ve výjimečných případech o přijetí dítěte na dobu 
určitou (zkušební pobyt zpravidla 3 měsíce), ředitelka též může ukončit docházku dítěte  
do MŠ dle zákona č.561/2004 Sb. 
 
Povinnosti předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění - § 34a 
 
Povinnost se vztahuje na občany ČR (déle než 90 dnů pobytu), cizince EU (déle než 90 dnů 
pobytu ), cizinci oprávněně pobývající na území ČR (déle než 90 dnů), účastníky řízení o 
udělení mezinárodní ochrany 
Magistrát města Kladna poskytuje MŠ s dostatečným předstihem seznam dětí, které na 
základě vyhlášky o spádovosti mají nastoupit k povinnému předškolnímu vzdělávání v dané 
mateřské škole. 
Pokud je dítě přijato do jiné než spádové MŠ nebo již jinou MŠ navštěvuje – má ředitel dané 
školy oznamovací povinnost nahlásit toto dítě spádové MŠ 
Povinné vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 
pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky.  
Nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením (od 1. 9. 2017). 
Po celou dobu povinného vzdělávání je vzdělávání bezplatné. 
 
Formy povinného předškolního vzdělávání (od 1. 9. 2017) 
 
Denní docházka v pracovních dnech, pravidelná, denně od 8.00 do 12.00 hodin 
(Povinnost není dána v období školních prázdnin.) 
Omlouvání neúčasti na předškolním vzdělávání doloží rodiče nejpozději do 3 dnů 
 nepřítomnosti: 
    a) telefonicky do mateřské školy tel. 312681320  
        (zaměstnanec MŠ zapíše omluvu dítěte na příslušný seznam), 
    b) SMS, e-mailem  učitelce ve třídě, 
    c) osobně učitelce ve třídě, 
    d) písemně – na omluvný list dítěte na třídě (vždy po návratu do MŠ) 
 
Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je 
předškolní vzdělávání povinné (1. 9. 2017). 
 
Jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání 
 
Individuální vzdělávání bez pravidelné docházky do MŠ 
Vzdělávání v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální 
Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění povinné školní 
 docházky. 
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 (zákonní zástupci dítěte  mají povinnost oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ   
  nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, kdy začíná povinné předškolní   
  vzdělávání.) 
 
Individuální vzdělávání v průběhu školního roku je možné nejdříve ode dne, kdy bylo 
oznámení o individuálním vzdělávání doručeno ředitelce školy. 
 
 
Individuální vzdělávání dítěte - § 34b 
 
Obsah oznámení o individuálním vzdělávání dítěte 
( Jméno a příjmení dítěte, RČ, místo trvalého pobytu, období, ve kterém má být dítě 
  individuálně vzděláváno, důvody individuálního vzdělávání dítěte.) 
 
 Ředitelka MŠ doporučí oblasti, v nichž se má dítě vzdělávat (vychází z RVP pro MŠ)  
 
Povinnosti MŠ při individuálním vzdělávání 
 
MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně 
doporučí další postup vzdělávání. 
 Způsob ověření –20 minutový rozhovor učitelky s dítětem, seznámení s portfoliem dítěte, 
pokud existuje,  
termín ověření v polovině listopadu (přesný termín bude oznámen zákonnému zástupci   
e-mailem),  
náhradní termín ověření začátek prosince (přesný termín bude oznámen zákonnému zástupci  
e-mailem). 
– Zákonný zástupce má povinnost zajistit účast dítěte na ověření. 
 
Ukončení individuálního vzdělávání 
 
Rozhoduje ředitelka MŠ, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. 
V případě, že zákonný zástupce nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním   
 termínu. 
 Odvolání proti rozhodnutí ředitelky MŠ nemá odkladný účinek 
 Po ukončení individuálního vzdělávání nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. 
 Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních 
  kompenzačních pomůcek. 
 
 
Odklad povinné školní docházky do ZŠ 
 
Pokud rodiče uvažují o odkladu povinné školní docházky svého dítěte doporučujeme tuto 
skutečnost konzultovat s učitelkami na třídě, objednat se k vyšetření v pedagogicko-
psychologické poradně a nahlásit ředitelce mateřské školy nejpozději do 2. května daného 
kalendářního roku, že uvažujete o odkladu povinné školní docházky svého dítěte. 
V květnu probíhá zápis do mateřské školy a v tuto dobu potřebuje mít ředitelství MŠ 
informaci, zda odchází vaše dítě do ZŠ nebo bude mít odklad a zůstane nadále v dané MŠ. 
Rozhodnutí o odkladu školní docházky z příslušné ZŠ musí zákonní zástupci neprodleně 
 předložit ředitelce MŠ do 31. května daného kalendářního roku. 
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Zajištění možnosti přijímání dvouletých dětí do naší mateřské školy není z důvodů 
nevyhovujících bezpečnostních, hygienických, prostorových a materiálních podmínek 
možné.  
Ve spolupráci se zřizovatelem budeme hledat taková opatření, aby bylo možné respektovat 
vývojová specifika dvouletých dětí. 
 
Distanční vzdělávání 
 
Mateřská škola poskytuje distanční vzdělávání, pokud je v důsledku krizových nebo 
mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna přítomnost v MŠ více 
než poloviny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 
Distanční výuka je prováděna s přihlédnutím na individuální podmínky a možnosti těchto 
dětí. 
Jedná se o ucelené týdenní bloky, vycházející z TVP tříd a jsou k vyzvednutí v MŠ. 
(pracovní listy, uvolňovací cviky, vystřihovánky, omalovánky, básně a pohádky k danému 
tématu, logopedická říkadla, odkazy na webové stránky s předškolní tématikou….) 
Na webových stránkách školy jsou k dispozici TVP všech tříd, rozpracované na témata 
jednotlivých měsíců a Desatero předškoláka.                 
 
 
 
 
                       4.1. Věkové složení tříd: 
 
Berušky 
1.   třída :     nejmladší děti :  3. – 4. leté 
                     počet : 26 
Sluníčka 
2.   třída :     smíšená (většinou děti 4. – 5. leté) 
                    počet : 28 
Sovičky 
3.   třída :     předškolní děti : 5. – 6. leté 
                    počet : 28 
                    Věková hranice dětí není přesně dodržována, je přihlíženo   
                    k požadavkům rodičů a současné situaci. 
Krtečci 
4.   třída :    speciální logopedická : děti od 4 do 7 let 
                   počet : 14 
                    

 
  4.2. Informace o dětech: 
   
Škola jako provozovatel informačního systému nakládá s informacemi v souladu  

            s nařízením EU č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním        
            osobních údajů. 
            Za ochranu osobních údajů dle nařízení EU odpovídá ředitelka školy. 
            Nápomocnou osobou ředitele při práci s osobními údaji je pověřenec na ochranu  
            osobních údajů.  
            Pověřenec je přímo podřízen řediteli školy. 
            Pověřenci nejsou udíleny žádné pokyny týkající se plnění jeho úkolů podle nařízení,   
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            pro plnění svých úkolů nesmí být propuštěn ani nijak postihován za nezávislý způsob   
            výkonu povinností. 
            Pověřenec nenese osobní odpovědnost za nedodržování GDPR, právní soulad v oblasti   
            ochrany dat je odpovědností ředitele školy. Ředitel školy pro svoji odpovědnost není  
            vázán radou nebo stanoviskem pověřence při ochraně osobních údajů. 

 
            Kontakt učitelek s rodiči probíhá denně ve třídě při příjmu a vydávání dětí.       
            Konzultační hodiny si mohou rodiče individuálně dohodnout s učitelkou nebo   
            ředitelkou dle potřeby. 
 
            . 
 
 

          5. Charakteristika vzdělávacího programu: 
 

Filozofií naší školy je rozvíjet samostatnost a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené 
výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, 
zájmů a potřeb, nadále rozvíjet péči o děti s vadnou výslovností. 
  Pracujeme podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, nabízíme 
kvalitní standardní i nadstandardní péči o všechny děti naší školy (kulturní akce, 
plavecký kurz, akce pro rodiče a děti, výlety apod.) Ve vzdělávání dětí 
upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného 
poznávání a denně se věnujeme též prevenci výslovnosti – zařazováním jazykových 
chvilek, rozvíjením komunikativních dovedností a přímou logopedickou péčí. 
  Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě 
maximálně šťastné a spokojené. 
 
 
              5.1. Specifické cílové oblasti školního vzdělávání, metody a formy: 

 
Proces vzdělávání je pro dítě činností přirozenou, která staví na vnitřní motivaci dítěte. Dítě  
je sice pedagogem vedeno, ale nepociťuje toto vedení jako tlak. Cítí se samostatné a 
svobodné. 
 
 
Cílové oblasti: 
I. oblast   DÍTĚ A JEHO TĚLO  oblast biologická 
Podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, zlepšovat fyzickou zdatnost, rozvoj pohybových 
i manipulačních dovedností, učit se sebeobsluze a vést děti ke zdravému životnímu stylu. 
 
II. oblast  DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA  oblast psychologická 
Podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost, rozvoj intelektu, řeči a jazyka, poznávacích 
procesů a funkcí, rozvoj emoční stability, citů a vůle. Stimulovat rozvoj vzdělávacích 
dovedností, sebeuplatnění a povzbuzovat dítě v dalším rozvoji, poznání a učení. 
 
III. oblast   DÍTĚ A TEN DRUHÝ  oblast interpersonální 
Podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému. Kultivovat a obohacovat 
jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. 
 
IV. oblast   DÍTĚ A SPOLEČNOST  oblast sociálně kulturní 
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Uvést dítě do společnosti ostatních lidí, do světa kultury a umění. Přijmout základní 
všeobecně uznávané, morální a etické hodnoty a podílet se na utváření společenských hodnot. 
 
V. oblast   DÍTĚ A SVĚT oblast environmentální 
Založit povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na jeho přeměnách 
a zodpovědný postoj k životnímu prostředí. 
 
V rámci předškolního vzdělávání nabízíme dětem vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově 
bohaté prostředí, ve kterém se cítí bezpečně, radostně a spokojeně. Důsledně dbáme na 
uspokojování různých individuálních potřeb a možností dětí. 
Ve své práci upřednostňujeme metody prožitkového a kooperativního učení. Hry a činnosti 
dětí jsou založeny na přímých zážitcích. Podporujeme zvídavost, potřebu objevovat, zájem 
poznávat nové. Je podněcována radost z učení a z ovládání dalších dovedností. 
 
 
                      Metody a formy práce: 
 
Situační učení 
- děti se učí dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebují a lépe chápou jejich 
smysl. 
 
 
Spontální sociální učení 
- je založené na přirozené nápodobě. Poskytujeme dětem vzory chování a postojů, které jsou 
vhodné k nápodobě a přejímání. 
Spontální a řízené aktivity 
- jsou v průběhu dne vzájemně propojené a vyvážené s ohledem na možnosti dětí 
Didakticky cílená činnost 
- uplatňujeme většinou individuálně nebo v menších skupinkách spolu s vhodnou motivací 
dětí. 
 
Vzdělávání je založeno většinou na principu nabídky a individuální volby. Uplatňujeme 
integrovaný přístup na základě integrovaných bloků, které nabízejí dítěti vzdělávací obsah. 
Dítě získává kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, kompetence činností  
a občanské (úplné znění klíčových kompetencí uvádí RVP PV). 
 
Učitelka dodržuje tyto zásady:  
Přiměřenosti, posloupnosti, názornosti, příkladu a nabídky činností.  
 
Plánování: 

Tematické bloky jsou charakteristické v obecné rovině z hlediska hlavních cílů a obsahu. 
Pedagog konkretizuje cíle a obsah, navrhuje konkrétní nabídku činností a prostředků k jejich 
realizaci. Každý blok uzavře pedagog evaluační činností na úrovni třídy, jejíž výsledky vedou 
další kroky pedagoga ve volbě témat a nabídnutých činností. Cílem vzdělávání je získat 
dovednosti z oblasti psychické, sociální, tělesné, estetické, pracovní a vědomosti z oblastí 
poznání a učení.  
 

Pravidla plánování tematických bloků v TVP: 

- témata dětem blízká, vycházet z jejich prožitků 
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- rozmanitá činnost, plánovat i pobyt venku 
- pružně reagovat na podněty a situace 
- plánovat blok na časové období 1-2 týdnů 
- vyváženost řízených a spontánních činností 
- prolínání oblastí daných RVP PV 
- dbát na rozvoj osobnosti dítěte. 
 
 

         6. Vzdělávací obsah 
 
Název ŠVP PV:  „ SVÍTÁNÍ „ 
Obsahuje 10 integrovaných bloků, rozvedených ve 34 tématech. 

 
6.1.    Kde si hraji 
 

Charakteristika: 
V tomto bloku se děti seznámí s novým prostředím a s novými kamarády. Přiměřeným  
a přitažlivým způsobem vytvoříme společná pravidla vzájemných vztahů, chování a 
komunikace, kterými se budeme řídit v každodenním styku ve třídě i v rodině. Seznámíme  
se s bezpečným chováním v MŠ, na školní zahradě a nejbližším okolí. Budeme pozorovat 
dění ve městě a seznámíme se některými významnými budovami. Uvědomíme si, že každý 
má své místo v rodině i ve skupině kamarádů.  
 
Vzdělávací cíle: 
a)  Školka nás volá: 

 Přirozeným způsobem a na základě her se seznamovat s novým prostředím a utvářet 
pohodu ve třídě 

 Navazovat kontakty s dospělými, překonat stud, komunikovat s nimi a respektovat je 
 Poznáváme se navzájem, schopnost vcítit se do druhého 
 Hledat dohodu s kamarádem při hře, vnímat, co si přeje či potřebuje 
 Respektovat potřeby kamaráda, dělit se o hračky, pomůcky, pamlsky 
 Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla soužití a chování v MŠ 

 
b)  Můj domov 

 Rozvíjet konstruktivní dovednosti a fantazii při hře se stavebnicemi 
 Zvyšovat používání přídavných jmen při popisu věci, osob, obrázku, děje 
 Uvědomovat si, že pracovitost je vlastnost člověka, která mu přináší prospěch i radost 
 Naučit se zpaměti krátké texty 
 Co je to rodina a kdo do ní patří 
 Vím, kde bydlím (adresa, rod. dům, panel. dům) 

 
c)  Naše město 

 Využití přírodnin a stavebnic ze dřeva při sestavování města  
 Rozlišovat krátkou a dlouhou cestu při vycházkách v okolí školky, v prostoru třídy,  

na prac. listu 
 Poznávat, co je bezpečné a kde nám hrozí nebezpečí ve městě 
 Orientovat se v blízkém okolí MŠ, všímat si změn a dění 
 Výtvarně vyjádřit dojmy z vycházek do podzimní přírody 
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Nabízené činnosti: 
Hry na seznámení v ranním kruhu “Jak se jmenuješ, Pavučina přátelství, Na upíra, Chci, aby 
si ke mně sedl „ 
Malování školky, zahrady, okolí MŠ - využít pestré barevnosti pastelek a vodovek 
Hry s dřevěnými stavebnicemi, dopravním kobercem a auty 
Hry s padákem: „Kdo se skrývá pod padákem“ 
Básně: „o rodině“, „o kamarádství“ 
Malování maminky, rodiny, domu  
Využívat přírodnin na zahradě pro stavbu domečků 
Při vycházkách pozorovat změny a dění v okolí 
Pohybová hra na procvičení postřehu: „Na auta“ 
Báseň: „Auta“ 
Ukázky obrázků našeho města 
Hra na poštu 
Praktické seznamování s prostředím školy 
Hry zaměřené na rozlišování rolí v rodině 
Sluchové hry – Kdo se ozývá 
Očekávané výstupy: 
Navazovat kontakty s dospělým, překonávat stud. 
Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým 
dítětem, navazovat dětská přátelství. 
Uplatňovat své individuální potřeby, přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou. 
Spolupracovat s ostatními. 
Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití, dodržovat herní 
pravidla. 
Respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky. 
Odloučit se na určitou dobu od rodičů, být aktivní i bez jejich opory. 
Adaptovat se na život ve škole, zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných 
proměn. 
Zvládnout sebeobsluhu a pracovní úkony. 
Znát svou značku. 
Poznat si své věci. 
Znát jména kamarádů. 
 
 
 

6.2. Podzim jde po kraji 
 

Charakteristika  : 
 Vzhledem ke střídání ročních období se kolem nás příroda mění. Seznamujeme děti 
s činnostmi na zahradě, poznáváme různé druhy podzimních plodin a jejich zpracování. 
Připomeneme si důležitost zdravé výživy pro dobrý vývoj našeho těla. Při pobytu venku 
budeme pozorovat, jak se v této době  mění  rostliny. Také seznámíme děti s životem volně 
žijících zvířat, péčí o ně a s odletem ptactva do teplých krajin. Upozorňujeme děti na nutnost 
ochrany přírody. 
 
 Vzdělávací cíle: 
a)  Plody podzimu na zahradě  

 Pojmenovat známé druhy ovoce a zeleniny, rozšířit své znalosti o další druhy  
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 Seznámit děti se zpracováním a uchováváním podzimních plodů -  sušení , kompot, 
uskladnění 

 Mít povědomí o zahrádce, o péči o ní, osvojit si jednoduché dovednosti se zacházením 
se zahradním nářadím 

  Seznamovat se se zdravou výživou člověka -  mytí ovoce, zeleniny, vitamíny… 
 
 b)  Plody podzimu na poli 

 Vědět, že krajina je rozmanitá -  pole, les, městská zeleň 
 Znát plodiny, které rostou na poli a jak se sklízejí  
 Poznat všemi smysly výsledky zpracování plodin – brambory, obilí, kukuřice… 

 
c)  Podzim v lese 

 Objevovat svět volně žijících zvířat, čím se živí, přezimování 
 Vědět, že někteří ptáci odlétají do teplých krajin a proč  
 Sbíráním přírodnin naučit se je pojmenovat a vytvářet z nich různé výrobky, využívat 

je při výtvarných činnostech 
 Pozorovat, jak se příroda mění a připravuje na zimu  

 
 
d)  Když padá listí  

 Poznávat a určovat různé druhy rostlin -  keře, stromy   
 Vědět jaký význam má les a kdo se o něj stará  
 Vést děti k ochraně přírody a ke správnému chování v ní  
 Uvědomit si změny v přírodě, nechat na sebe působit krásu podzimu  

 
e)   Foukej, foukej, větříčku 

 Sledovat a zaznamenávat podzimní počasí do kalendáře 
 Vědět, že lidé vítr využívají v běžném životě i při hře a sportu -  elektrárny, mlýny, 

rogala, papírový drak 
  Vnímat změny v okolí působením proměnlivostí počasí 
 Vyrobit a pouštět draka  

 
Nabízené činnosti 
Procvičovat chůzi ve volné skupině ve volném prostoru 
Běhat s vyhýbáním mezi stromy,  keři  -  orientace  
Hrát si s přírodninami, sestavovat obrazce, nalepovat listí s předlohou nebo s fantasií  
Sbírat listí, uchovávat vylisováním  
Zdobit šípky a ostatními podzimními plody 
Vyprávěním, popisy rozšiřovat slovní zásobu o slova označující jevy, činnosti související 
s podzimní přírodou 
 Hra s obrazovým materiálem na magnetické tabuli  – poznat a pojmenovat některá volně 
žijící zvířata  
Výstava ovoce a zeleniny – seznámení s názvy, zobecňování (ovoce, zelenina) 
Výlet do lesa- všímat si barev a tvarů,  
Poznávat některé stromy a keře, plody  
Vycházka do parku, údolí – co je to zeleň v našem okolí a proč ji potřebujeme k životu 
 Návštěva výstavy pořádané Svazem zahrádkářů   
Ochutnávání různých podzimních plodů 
 Kreslením, malováním zachytit svůj vlastní prožitek, fantasii – děj z vycházky  
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Zpěv, poslech a hra na dětské hudební nástroje – lidové písně např. Já do lesa nepojedu, 
Kopu, kopu brambory, Travička zelená. Měla babka, Na tý louce zelený…  
Dramatizace zvířecích postav – improvizace, pohádka Boudo, budko  
Výtvarně zachytit zvířecí postavu – tempery, křída, tuš… 
 Manipulace s obrázky – znaky podzimní přírody 
 Trhání, mačkání, překládání barevného papíru – ovoce, zelenina, polní plody   
Návštěva medvědária 
 Péče o záhonek se zeleninou  
Příprava zeleninových salátů nebo pečení jablečných koláčů 
 Pozorování a určování ptactva na zahradě 
Výroba papírového draka 
 
Očekávané výstupy: 
Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí. 
Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí.  
Mít povědomí o širším přírodním prostředí. 
Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý, pozoruhodný, nekonečně pestrý.  
Všímat si změn a dění v nejbližším okolí. 
Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se běžně proměnlivým 
okolnostem doma i v MŠ.  
Mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka. 
Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného. 
Zvládnout základní pohybové dovednosti. 
Sladit pohyb s rytmem a hudbou. 
 
 

6.3. Já a moje tělo 
 

Charakteristika: 
V tomto bloku budou děti poznávat lidské tělo, zlepšovat svou tělesnou zdatnost, seznamovat 
se  zdravými životními návyky a postoji, utvářet si kladný vztah ke kamarádům a uvědomovat 
si svou osobní pohodu a bezpečí. 
 
Vzdělávací cíle: 
a)   To jsem já 

 Pojmenovat části těla a některé orgány, znát jejich funkci 
 Mít povědomí o těle, o jeho vývoji (o narození, růst těla, jeho proměny) 
 Znát co tělu prospívá a co mu škodí (zdravá výživa, návykové látky) 
 Rozvoj a využívání všech smyslů 
 Porozumět běžným projevům vyjadřujícím emoce a nálady – úsměv, pláč, zamračení, 

pohrození prstem… 
 
b)   Když kamarád stůně 

 Podělit se o vlastní zkušenosti s nemocí, úrazem a jejich ošetřením + prakticky  
si vyzkoušet první pomoc při hře na lékaře 

 Vědět kde v případě potřeby hledat pomoc v MŠ, doma, na ulici (koho zavolat, jakým 
způsobem) 

 Chápat souvislost mezi příčinou a následkem úrazu – průběžně upozorňovat děti  
na bezpečnost v MŠ, při vycházce… 
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 Vědět jak předcházet nemocem (otužování, vitamíny, zubní kontroly..) 
 Co je potřeba dodržovat, když jsme nemocní (léky, klid, pitný režim) 

 
c)   Čistota půl života 

 Uplatňování základních hygienických a zdravotně preventivních návyků vyplývajících 
z činností v průběhu celého dne 

 Zvládání základní sebeobsluhy – při oblékání, stolování,  
 Zacházet s běžnými předměty denní potřeby – hygienické potřeby 
 Uvědomovat si správné životní návyky v návaznosti na režim dne v MŠ (správná 

životospráva, pitný režim, dostatek spánku a odpočinku) 
Nabízené činnosti: 
Pohybové činnosti na nářadím a s náčiním 
Pohybové hry rozvíjející tělesnou zdatnost dětí 
Smyslové a psychomotorické hry zaměřené na rozlišování zvuků, gest, chutí, barev, velikostí 
Hádanky, říkanky, písničky k tématu 
Rozlišování zvuků a gest 
Vyhledávání rozdílů – prac. listy, podobné obrázky 
Skládání skládaček k tématu – puzzle, skládanky Ravensburg 
Grafomotorické listy 
Různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové – na lékaře, didaktické – s využitím 
vkládacích obrázků a souborů k tématu, konstruktivní – se stavebnicemi dle nabídky třídy, 
výtvarné hry s vodovými a prstovými barvami) 
Prohlížení encyklopedií – dle nabídky školní knihovny 
Hry „Na tělo“, „Šimraná“ 
Obkreslování rukou, nohou, postavy – na balící papír – dokreslení, vystřihování 
Oblékání panenek 
Vycházky k dětskému zdravotnímu středisku, k lékárně 
Beseda o správném čištění zubů s zub. lékařkou  
Návštěva záchranné služby v nemocnici 
 
Očekávané výstupy: 
Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu 
v různém prostředí 
Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 
Pojmenovat části těla a některé orgány, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, 
pohybem a sportem. 
Rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí. 
Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, aktivního pohybu a zdravé výživy.  
Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí.  
 
 
 

6.4.  Vánoční čas 

Charakteristika: 
Pestrobarevný kabát příroda vyměnila za bílou pokrývku, nastává adventní čas a dětmi tolik 
očekávané Vánoce. Toto období mají děti spojené s rozsvíceným stromečkem, s dárky a 
s rodinou. 
V tomto období seznamujeme děti s tradicemi vánočních svátků, poznáváme kouzlo pohádek 
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a upevňujeme citové vztahy k rodině. Také se snažíme děti zapojovat do společných slavností. 
 
 
Vzdělávací cíle: 
a) Mikuláš a čert v MŠ 

 Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky 
 Připravovat společné slavnosti k přivítání Mikuláše 
 Umět přivítat návštěvu v MŠ 
 Samostatnost při práci s nůžkami, papírem a lepidlem 
 Procvičovat správnou výslovnost a výrazný hlasitý přednes 
 Vyjádřit písně tancem 

 
b) Jak voní Vánoce 

 Seznamovat děti s vánočními tradicemi a zvyky 
 Působit na citový rozvoj dětí krásnou písničkou 
 Rozvíjení tvořivosti 
 Rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické 
 Vyjádřit text doprovodnými pohyby 
 Vyzvednout úsilí všech, kteří se svými nápady, prací a společným snažením podíleli 

na slavnosti ve třídě 
 
c) Kouzelný vánoční čas pohádek a překvapení 

 Sledovat a vyprávět pohádku 
 Vyjadřovat samostatně úsudky ve vhodně zformulovaných větách 
 S radostí vyplnit  přání svých nejbližších, vědět jaká přání mohou mít 
 Vyjádřit vlastní zážitky, dojmy z akce ve škole 
 Působit na estetické cítění dětí literárními texty 
 Prožívat radostně předvánoční čas pohádkami. 

 
Nabízené činnosti: 
Mikulášský rej. 
Výzdoba budovy a tříd výrobky dětí. 
Pečení perníků a vánočního cukroví. 
Zdobení vánočního stromečku. 
Vánoční besídka. 
Hudebně pohybové hry k danému tématu. 
Výroba dárků pro rodiče. 
Pozorování kaprů v kádích. 
Četba pohádek s vánoční tematikou. 
Písně – Čertí rej, Popletení čertíci , Vánoce,Vánoce, Houpající se měsíc… 
Malování přání Ježíškovi 
Básně  - Kapr, Čekání na Ježíška 
 
Očekávané výstupy: 
Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky, rozlišovat citové projevy v důvěrném a 
cizím prostředí.  
Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás. 
Zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby…)  
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Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s 
dětmi. 
Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem. 
 
 
 
 

6.5. Paní Zima jede 

Charakteristika: 
Cílem bloku je vést děti k objevování a zkoumání vlastností sněhu a ledu, pozorování změn 
počasí v zimě, uvědomovat, si jak počasí ovlivňuje naše oblékání, obohacovat slovní zásobu 
dětí. Dozvíme se, jak zimní sport přispívá ke zdraví člověka a budeme rozlišovat aktivity, 
které podporují zdraví člověka a které je mohou poškozovat. Povšimneme si života zvířat a 
ptáků v zimním období. 
 
Vzdělávací cíle: 
a) Zimní království 

 Seznamovat se s vlastnostmi sněhu a ledu 
 Pokusy s vodou a ledem, proč moře nezamrzá 
 Radovat se ze zimního počasí, vnímat krásu přírody v zimě 

 
b) Pomáháme zvířátkům v zimě 

 Jak se staráme o zvířátka a ptáky v zimě 
 Zimní krajina, hory - ochrana přírody 
 Co se děje s přírodou v zimě 

 
c) Zimní radovánky a sporty 

 Zvládat základní pohybové dovednosti na sněhu 
 Udržet rovnováhu na ledové ploše 
 Vlastnosti sportovce - vytrvalost, houževnatost, překonávání překážek ve sportu  

i v životě 
 Jak se oblékáme v zimě 
 Nejcennější je naše zdraví, jak ho chráníme 
 Aktivity, které podporují zdraví člověka, sportování a známí sportovci 
 I my se ve školce chystáme na karneval 

 
Nabízené činnosti: 
Hry se sněhem a na sněhu - lopatování, bobování 
Vytvoření koule ze sněhu, stavění sněhuláka 
Vycházka do zimní přírody - sypání, krmení ptáčkům 
Hledání stop ve sněhu – zahrada MŠ 
Modelování - rodina sněhuláčků 
Využití pohádky:    H. Ch. Andersen „Ledová královna“ 

„O mrazíku, který maloval barvami“ 
„Zvířátka v zimě“ 
Povídka s masopustním námětem „Masopust“ 

Říkanky: „Rampouch“, „Sportovec“, „Zima“, „Paní zima jede “ 
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Písně: „Bude zima bude mráz“, „Zimní radost“, „Písnička o meluzíně“, „Sněží“, „Sáně“,  
„Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země“, „Karneval“, „Maškarní ples“, 
„Prosinec“- Svěrák, Uhlíř - poslech, zpěv 
Vystřihovánka: „Sněhová vločka“ 
Pohybové hry: „Stopovaná“, „Na mráz“, „Maškaro vstávej“, „Já jsem maškara, kousnu  
tě tra-la-la“, „Na meluzínu“, „Na dva mrazy“ 
Omalovánka: Zimní sporty, krmíme ptáky, poznej zimní oblečení, budka pro ptáčky, fouká 
meluzína, zimní barvy 
 

Očekávané výstupy: 
Všímat si změn a dění v nejbližším okolí.  
Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, 
schopnosti a dovednosti. 
Dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair.  
Zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami… 
Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, cvičit postřeh. 
Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost.  
Mít povědomí o způsobech ochrany zdraví. 
Pojmenovat části těla. 
 
 

6.6. Jak se měří čas 

Charakteristika: 
Na základě zážitků, prožitků a vlastních zkušeností povedeme děti k uvědomování si plynutí 
času. Ukážeme si pomocí jednoduchého modelu, jak naše Země obíhá kolem Slunce, jak se 
otáčí kolem své osy a vysvětlíme si, co to pro nás znamená. Pravidelně budeme sledovat 
kalendář – datum a název dne a zapamatujeme si datum svého narození. Dozvíme se, jak se 
lidé naučili měřit čas. 
 
Vzdělávací cíle: 
a)   Jak uplyne celý rok 

 Využívat běžné způsoby pohybu v různém prostředí 
 Sledovat a vyprávět příběh, pohádku 
 Hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické) 
 Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 
 Vnímat, že vše kolem nás se plynutím času mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje 

 
b)   Co děláme celý den 

 Zvládnout různé pohybové činnosti na čas – (běh, skok, lezení..) 
 Zvládat běžné opakující se činnosti a požadavky v průběhu dne v MŠ 
 Uvědomovat si časové pojmy ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer a činnosti 

s nimi spojené 
 Tvořit a vyrábět z papíru a různých materiálů 
 Získávat povědomí o odvěké snaze lidí změřit čas – hodiny 

 
Nabízené činnosti: 
Hry s míčem v prostoru herny i na zahradě 
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Využití pohádky „O dvanácti měsíčkách“- poslech, reprodukce, dramatizace… 
Říkanky procvičující dny v týdnu 
Písně  „Jaro“, „Září“, „Prosinec“ – Svěrák, Uhlíř – poslech, zpěv 
Závodivé hry na čas – v běhu na zahradě, lezení tunelem ve třídě… 
Práce s obrázky s denními činnostmi – řazení od rána do večera 
Výroba papírových hodin  
Poslech pohádky Křemílek a Vochomůrka – „Jak měli hodiny s jednou ručičkou“ 
Pozorování slunečních hodin ve městě - rozhovor 
Vycházka k hodinářství – pozorování práce hodináře 
 
Očekávané výstupy: 
Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle 
potřeby je prakticky využívat. 
Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy. 
Částečně se orientovat v čase 

 
 
 
 

6.7.  Svět kolem nás 

Charakteristika: 
Každý z nás je součástí tohoto světa a může jej ovlivňovat. Uvědomíme si důležitost  
a význam práce dospělých, seznámíme se s vlastnostmi předmětů a materiálů. Zjistíme, proč 
je voda důležitá k životu na Zemi a proč je s ní třeba šetřit. Dozvíme se z encyklopedií mnoho 
zajímavého o naší planetě a ostatním vesmíru, a při cestování různými dopravními prostředky 
po dalekých krajích se seznámíme i s exotickými zvířaty. 
 
Vzdělávací cíle: 
a)   Ten umí to a ten zas tohle 

 Posilovat prosociální chování ve vztahu k dospělým v mateřské škole vlastním 
příkladem a vzorem 

 Vážit si práce a úsilí dospělých lidí i dětí, znát náplň práce rodičů, zaměstnanců MŠ 
 Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může dítě na ulici setkat a vědět, kam se 

v případě potřeby obrátit o pomoc ( dospělá osoba, policie, požárníci) 
 Námětové hry s napodobováním různých profesí a zaměstnání 
 Pozorovat práci lidí kolem sebe (prodavač, kadeřnice, řidič..), co ke své práci potřebují 

 
b)   Cestujeme po světě 

 Rozeznávat dopravní prostředky a uvědomovat si správné chování v dopravním 
prostředku 

 Poznáváme daleké kraje – přírodu i lidi 
 Exotická zvířata u nás v Zoo, odkud pochází, čím se živí, charakt. znaky 
 Mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka 

 
c)   Řekni jaké to je 

 Rozlišovat předměty a materiály pomocí všech smyslů 
 Zvládat jemnou motoriku při zacházení s drobnými předměty – korálky, mozaiky 
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 Poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma – s ohledem na věk 
dětí 

 Určování vlastností předmětů – barva, tvar, velikost, materiál 
 Konkrétní manipulace s materiálem – třídění, přiřazování, uspořádání porovnávání 
 Chápat číselné a prostorové pojmy při hře v prostoru i při manipulaci v rovině 
 Znát základní a doplňkové barvy – s ohledem na věk a dovednosti dětí 
 Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností a soustředit se na 

činnost 
 

d)   Kde se bere voda na Zemi 
 Poznávání přírody, sledování rozmanitostí a změn v přírodě – koloběh vody 
 Zkoumání životních podmínek ekosystémů – rybník, potok, moře 
 Rozlišovat činnosti, které mohou životní prostředí podporovat a které je mohou 

poškozovat – znečištění vody, plýtvání vodou 
 Vyjadřovat se prostřednictvím hudebně pohybových činností – pohybové vyjádření 

řeky, bouře na moři… 
 Zachycovat a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných technik 
 Využívat výletů do okolní přírody - těšit se z přírodních krás 

 
e)   Vesmír a planeta Země – zařazovat pro předškoláky 

 Učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumím) 
 Projevovat zájem o knihy, encyklopedie naučit se vyhledat informaci, obrázek 
 Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 
 Navštěvovat výstavy a vzdělávací programy pro děti – Planetárium Praha 
 Využívat kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, řešení problému, 

objevování) 
 

Nabízené činnosti: 
Pozorování dospělých při práci – vycházky 
Pozorovat práci dospělých doma, v MŠ 
Námětová hra na hasiče, policii 
Písně a básně k tématu 
Třídění předmětů a nástrojů potřebných k výkonu práce - dle profesí 
Manipulace s obrázky k vybranému tématu, vyprávění děje – čtveřice obrázků 
Výlety do okolí – k rybníku 
Práce s encyklopedií, mapou světa, globusem 
Sledování DVD – exotická zvířata - rozhovor 
Návštěva pražské Zoo, Zverimexu – pozorování zvířat - rozhovor 
Manipulace s předměty, materiály, tvary, obrázky dle slovního diktátu učitelky 
Samostatná práce s pracovními listy – pracovní sešity předškoláků 
Sestavování z geometrických tvarů – dle předlohy 
Pokusy s vodou – led, sníh, pára 
Poslech hudební skladby Vltava - rozhovor 
Píseň  „Pramínek“ – pohybové vyjádření vzniku řeky 
Návštěva Planetária, Kladenského zámku – expozice dolu 
Výtvarné znázornění svých představ a fantazie – pravěk 
Popis hračky – tvar, barva, materiál 
Vycházka – čistička vody 
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Očekávané výstupy: 
Pomáhat pečovat o okolní prostředí.  
Pochopit, že každý má ve společenství svou roli.  
Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v 
souladu s nimi a co proti nim.  
Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem. 
Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je. 
Přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí, také vyjádřit.  
Rozlišovat některé obrazné symboly. 
Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, sportovním náčiním, 
pracovními pomůckami… 
Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů. 
 
 
 
 
 
 
 

6.8.  Jaro už je tu 

Charakteristika: 
V tomto bloku se děti seznámí s typickými znaky jara, naučíme se poznávat první jarní 
květiny, povíme si o ptáčcích, kteří se k nám vracejí z teplých krajin a přináší nám jaro. 
Budeme pozorovat kvetoucí stromy a keře, dozvíme se zajímavosti ze života hmyzu. 
Seznámíme děti se zvyky, které tvoří tradice Velikonoc, vyprávět si budeme také o domácích 
a hospodářských zvířatech, o tom, kde žijí, jaký nám přinášejí užitek, jaká mají mláďata. Děti 
se pochlubí svými mazlíčky. 
 
 
Vzdělávací cíle: 
a) První poslové jara 

 Vyjádřit jaro pohybem – pohybové improvizace na melodie písniček s jarní tématikou 
 Objevovat vůni květin, které květiny voní a jak je vůně květin příjemná 
 Opakovat písně o jaru s doprovodem pohybu 
 Malbou vyjádřit touhu po slunném jarním počasí 
 Opakovat říkadla a básničky o ptácích se správnou výslovností 
 Posilovat vztah k živé přírodě – návrat ptáků z teplých krajin 
 Poznávat život některých ptáků 
 Umět charakterizovat roční období 2-3 typickými znaky 
 Všímat si nového života v přírodě, pozorovat probouzející se jarní život 
 Objevovat první jarní květiny, proč je netrháme a jak se o ně pečuje 
  Seznamovat děti s některými jarními květinami, poznávat je, vědět co potřebují 

k životu, všímat si jejich rozmanitosti, tvaru, barvy 
 

b) Když jaro ťuká 
 Všímat si změn v přírodě - vliv počasí na přírodu, poznáváme první kvetoucí keře 
 Všímat si různých druhů stromů a keřů 
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 Citový vztah k přírodě - vnímat krásu kvetoucí přírody 
  Projevovat zájem o knížky, o obrázkové encyklopedie - hledat zdroj poučení 
 Objevovat rozmanitost přírody, objevovat znaky probouzející se přírody, nový život 

na větvičkách, v trávě - život brouků, mravenců, drobných živočichů 
 Kdo se stará o květiny v přírodě, kdo na zahrádce 
 Zaplnit plochu, vystihnou tvar stromu 
 Upevňovat sounáležitost s živou a neživou přírodou - jak pečovat o květiny 

 
c) Hry a zvyky jara 

 Vyzdobit velikonoční vajíčko podle vlastní volby 
 Navazovat velikonoční větvičky, připravovat pomlázku 
 Rozšiřovat slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti, seznamovat se s tradicemi 

Velikonoc 
 Příprava oslav velikonočních svátků 
 Seznámit děti s lidovými říkadly a zvyky  - lidové zvyky na jaře 
 Zapamatovat si krátký text - kultivovaný přednes velikonoční říkanky 
 Uspořádat společnou oslavu Velikonoc - lidové zvyky a tradice 

 
d) Domácí zvířata a mláďata 

 Třídit zvířátka dle pohybu - co umí? (létá, běhá, skáče) 
 Vyjádřit zvířecí figuru - kreslení, modelování 
 Podporovat odvážnou kresbu - vyjádřit svůj vztah ke zvířatům 
 Seznamovat děti s hádankami o zvířatech 
 Proč a jak se starat o domácí zvířata 
 Objevovat druhy domácích a hospodářských zvířat a seznamovat se s jejich životem - 

encyklopedie zvířat 
 Jak je to s nemocnými zvířátky, kdo se o ně stará a jak se zvířátka uzdraví 

 
 
Nabízené činnosti: 
Pozorování jarních květin, kvetoucích stromů a keřů při vycházkách 
Exkurze do zahradnictví 
Setí a pozorování klíčení – nutnost zalévání  
Výstavka jarních květin, práce s obrázkovým materiálem 
Prohlížení encyklopedie 
Písně, básně, říkadla a hádanky k tématu 
Hudebně pohybové činnosti a hry s tématem jara, květin a zvířátek 
Samostatná práce s pracovními listy – pracovní sešity předškoláků 
Sluchové hádanky – poznej zvířátko – podle zvuku 
Práce s písní: ,,Když jsem já sloužil…” 
Poslech pohádek o zvířatech (např.: O kohoutkovi a slepičce…) 
Výtvarné činnosti – kreslení, malování, modelování 
Velikonoční odpoledne s rodiči 
Vycházka k veterinární ordinaci ,,kde léčí zvířátka” 
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Očekávané výstupy: 
Porozumět slyšenému.  
Naučit se zpaměti krátké texty.  
Sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech.  
Poznat některá písmena a číslice.  
Poznat napsané své jméno. 
Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí.  
Poznat a pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno. 
Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad.  
Vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společenském řešení. 
Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých 
výtvarných dovedností a technik.  
Znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím. 
 
 
 
 
 
 

 
6.9.  Co vidí jarní sluníčko 

Charakteristika: 
Na základě vlastních zážitků z pobytu v přírodě vedeme děti k poznání, co všechno je možné 
pozorovat v přírodě, naučíme se názvy květin, poznáváme zvířata. Zároveň učíme děti, co pro 
nás znamená rodina, jejíž jsme všichni součástí. Dozvíme se , jak se chovat v silničním 
provozu, naučíme se některé dopravní značky a učíme se správně chovat na křižovatce. 
 
Vzdělávací cíle: 
a) Všechno kvete a voní 

 Naučit se názvy některých květin rostoucích na zahradě a na louce 
 Výprava do jarní přírody 
 Poznávání přírody – čím jsou nám užitečné včely, co nám dávají 
 Mít povědomí o tom, co škodí přírodě 

 
b) Zvířátka ve volné přírodě 

 Poznávat, která zvířata žijí v lese, u vody, v korunách stromů 
 Naučit se některé správné názvy volně žijících zvířat 
 Čím se živí volně žijící zvěř? 
 Uvědomit si, jak se v přírodě správně chovat 

 
c) Máme se rádi s mámou a s tátou 

 Uvědomit si, kdo všechno patří do rodiny a co pro ni znamená 
 Naučit se správně pojmenovat členy rodiny – máma, táta, babička, děda, teta, strýc, 

bratranec, sestřenice 
 Získáváme podvědomí, jaké vlastnosti má naše maminka 
 Společně vyrobíme dárek k svátku maminek 
 d) Červená, víš co to znamená? 
 Poznat barvy na semaforu a vědět, co která znamená 
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 Bezpečné přecházení silnice – přechod pro chodce, semafor pro chodce 
 Naučit se názvy některých dopravních značek 
 Uvědomit si každodenní nebezpečí, které hrozí v silničním provozu 
 Mít povědomí o nebezpečných dětských hrách, při kterých by mohl vzniknout požár 

 
 
Nabízené činnosti: 
Práce s obrázky jarních květin – správné pojmenování 
Vyhledávání květin v encyklopedii  
Vycházka s pozorováním okolních zahrádek 
Společná kresba – pampelišky v trávě 
Četba pohádky ,,O zvědavém štěňátku” – Jak dostalo chuť na med 
Manipulace s obrázky – rozčlenění zvířat podle toho, kde žijí 
Nácvik písně ,,Máme rádi zvířata” 
Samostatná práce – písanka předškoláka 
Prohlížení fotografií členů rodiny 
Grafomotorické listy 
Hádanky, říkadla, písně k tématu 
Hra PANTOMIMA – ukážeme, jakou náladu má dnes maminka 
Návštěva dopravního hřiště 
Vycházka ke světelné křižovatce 
Výroba semaforu z barevného papíru 
Návštěva požární stanice 
 
Očekávané výstupy: 
Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, 
změněného, chybějícího).  
Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 
Orientovat se v prostoru i v rovině.  
Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení. 
Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film 
Zachytit a vyjádřit své prožitky  
Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat 
si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí  
Poznávat jednoduché piktogramy v běžném životě.                                              
 
 

6.10.  Hurá na prázdniny 

Charakteristika: 
Všechny děti se těší na prázdniny.  Především na to, jaké krajiny s rodiči navštíví, jak poznají 
nová prostředí a nové kamarády.  Dozví se, jak žijí děti v jiných světadílech, jak hovoří a jak 
si hrají. Je však třeba děti varovat před různými nebezpečími, se kterými by se mohly při 
svých prázdninových dobrodružstvích setkat.  
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Vzdělávací cíle: 
a) Kamarádi z celého světa. 

 Seznamování se světadíly (mapa, globus). 
 Uvědomit si různé rasy lidí (národnosti, vzhled, cizí jazyky). 
 Mít povědomí o různosti her dětí na jiných kontinentech (v souvislosti s rodištěm dětí, 

s podnebím). 
 Vyprávět své zážitky z dovolené. 
 Graficky vyjádřit různé rasy dětí (typické znaky). 

 
b) Prázdninová dobrodružství. 

 Vědět, že v přírodě číhá i nebezpečí (štípnutí, uštknutí, pád z výšky, kousnutí). 
 Uvědomovat si důležitost bezpečného chování u moře (hluboká voda, strmé útesy, 

medúzy). 
 Chápat, proč nesmíme jít s cizími lidmi, proč nesaháme na cizí zvířata. 
 Vnímat existenci nebezpečných věcí (léky, injekční stříkačky, elektrický proud, 

chemikálie, alkohol, kouření). 
 Přemýšlet při hře „Co by se stalo, kdyby …“. 

 
Nabízené činnosti: 
Práce se souborem „Lidé a světadíly“. 
Prohlížení encyklopedií. 
Maňásková improvizace – jaké jazyky existují, proč je důležité dorozumívání mezi lidmi. 
Verše, zvuky a písně k danému tématu. 
Práce s fotografiemi z prázdnin (vyprávění, dojmy). 
Malujeme kamarády z různých světadílů. 
Prohlížení knihy O. Sekory „Malované počasí“. Jak se žije … Jak to vypadá … 
Práce s obrazy „Jak se máme správně chovat“. 
Námětová hra „Na vycházce v lese“. 
Třídění obrázků předmětů (vyčlenění nebezpečných – léky, injekční stříkačky, alkohol, 
cigarety). 
Poslech a rozbor pohádky „O bolavé studánce“. 
Omalovánky „Zdravá studánka“ a „Bolavá studánka“. 
Motivační dopis „I léky mohou někdy ublížit“. 
Motivační dopis o alkoholu. 
Kreslení pocitů (červený kruh – co se dětem na světě líbí, černý kruh – co se jim nelíbí). 
Maňásek nám radí, proč nesníme chodit s cizími lidmi. 
Hra „Co by se stalo, kdyby …“. 
 
Očekávané výstupy: 
Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí.  
Chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný. 
Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných 
větách.  
Učit se nová slova a aktivně je používat.  
Naučit se nazpaměť krátké texty.  
Uvědomovat si své možnosti a limity.  
Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení. 
Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch. 
Zachovávat správné držení těla.  
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Ovládat koordinaci ruky a oka, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem. 
 
             6.11. Zájmové projekty  

 
Na třídách pracujeme podle třídních vzdělávacích programů, které vycházejí ze 

Školního vzdělávacího programu. Každému dítěti se dostává v mateřské škole takové podpory 
a péče, kterou individuálně potřebuje, a která mu vyhovuje. Snažíme se využívat spontánního 
učení dětí, které zajišťujeme dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů . 
Náplň zájmových projektů pro budoucí školáky odpovídá RVP PV, jedná se o doplňující 
hravé činnosti pro děti se zvýšeným zájmem o výtvarné, hudební, jazykové nebo 
polytechnické zaměření. Na základě zájmu a přirozené zvídavosti dětí  prohlubujeme 
poznatky získané v rámci TVP. 
 
             
 Plavecký výcvik 
V prvním pololetí zajišťujeme plaveckou výuku ve spolupráci s plaveckou školou Medúza v 
rámci nadstandardní nabídky školy. 
Děti jsou k výuce plavání přijaty na základě uzavřené dohody s Plaveckou školou Medúza a 
souhlasem zákonného zástupce dítěte. 
V zájmu ochrany zdraví dětí požadujeme od rodičů Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte 
k plavání od praktického lékaře pro děti a dorost. 
Průběh plavecké výuky je specifikován v Příkazu ředitelky MŠ k výuce plavání. 
Plavání probíhá ve druhém pololetí jednou týdně dopoledne v bazénu Plavecké školy Medúza. 
 
Angličtinka 
 Předškolní projekt přirozenou a hravou formou seznamuje děti s cizím jazykem(vhodné pro 
děti bez logopedických obtíží). Základní slovní zásoba je rozvíjena pomocí her, obrázků, 
písniček, říkadel a her. Výuku bude zajišťovat od ledna 2022 Jazyková škola School Tour, 
vedená zkušenými lektory.  

 
Kromě těchto zájmových projektů je v každé třídě vypracován roční plán zábavných dnů. 
Každý měsíc si třída zvolí den, kdy tuto plánovanou akci s dětmi uskuteční. Sem patří různé 
motivované výlety do okolí, návštěvy exkurze např.:Požárníci, Lego, zahradnictví atd., 
zábavné závodivé hry ( na kolech, na bobech…) a akce společné s rodiči (velikonoční 
posezení, Vánoce). 
Současně během roku probíhají i další školní akce (návštěvy divadel, kina, výstav, výlety). 
Velmi oblíbené jsou besídky pro rodiče, které pořádáme před vánocemi a na závěr školního 
roku. 
Cílem těchto zábavných dnů a ostatních akcí je posilovat u dětí kladný vztah k druhým dětem, 
navazování dětského přátelství, vzájemné respektování a pomoc druhému. Zbavovat se 
ostychu při navazování kontaktu s dospělými a osvojovat si elementární poznatky o místě, ve 
kterém žijeme. 
Na základě nevšedních prožitků prohlubujeme kolektivní cítění dětí a jejich kamarádství. 
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     7. Evaluace školy 
 
     7.1. Časový plán a způsob evaluace: 
 
A) pedagogická oblast 
 
 

Kdo co a jak Jak často forma 

 
 
Učitelky 

 
Témata  
- zájem dětí a aktivní spolutvoření obsahu, přínos  
  pro rozvoj skupiny, reakce dětí, spolupráce,    
  posun vztahů a prožívání, rozvoj her,    
  samostatnost dětí, co se nezdařilo a proč, návrhy  
  pro příště 
- přínos jednotlivcům 

 
 
po skončení  
témata 
 
 
 
průběžně 

 
 
poznámky v tř. 
knize  
 
 
poznámky o 
dětech 

každá uč. 
 (= ve 
všech 
třídách) 

 
Integrovaný blok  
- volba témat, metod, prostředků 
- pg. přínos, dosažené cíle 

 
 
 
po skončení  
Integ. bloku 

 
 
 
písemně, do for-
muláře  

 
Ředitelka 

 
soulad TVP a ŠVP  
- akce školy a koordinace s akcemi třídy 
- zapojení rodičů do činností ve třídě, ankety  
- bezpečnost, zdraví, klima, podmínky, organizace 

 
Na 
pedagogické 
radě 

 
ústně + 
poznámky  pro 
hodnotící 
zprávu školy 

 
 
 učitelky 

 
rozvoj dětí 
u každého dítěte posuny ve vývoji = vyhodnotit 
zápisy z pozorování 
  uspořádat portfolio: 
* u dětí s individuálním plánem 
* u dětí v logop. třídě 

 
 
Pololetí, 
konec roku 
 
měsíčně 
2x ročně 

 
 
zápis do složky 
dítěte 

 
 učitelky 
 
 
 
ředitelka 
učitelky, 
 
 

 
vlastní pedagogická práce  
- metody, postupy, dovednosti, znalosti, ověřování  
a aplikace nových poznatků, vzájemná pomoc, 
spolupráce 

- sebehodnocení 
- práce učitelek v praxi, jejich pedagogické    
  kompetence 

 
 
průb.,zároveň 
s hodnocením  
integrovaného 
bloku 
 
1x ročně 
konec roku 

 
 
vnitřní 
hodnocení, 
rozhovor s 
kolegyní 
 
písemně+disku 
ze  
hospitace 

 
 

 
osobní rozvoj pedagogů 
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Učitelky, 
ředitelka 

rozvoj odborných znalostí a dovedností, vzdělávání  
absolvované semináře, školení, studium, literatura 

 
průběžně 

písemně,disku 
ze na ped. 
poradách 

 
B) oblast spolupráce s rodiči 
formy a metody: rozhovory, ankety, dotazníky 
 

Kdo co a jak jak často forma 

Ředitelka náměty rodičů k práci MŠ, tříd  
(předané písemně, ústně = zapsat) 

průběžně písemně do 
 zprávy,sešit 
porad 

učitelky  
 

Zakládání  fotodokumentace ze společných akcí  
www. mslacinova.cz, www.rajce.cz 

průběžně 
 

fotoalbum 
 

Ředitelka dotazníky pro rodiče a jejich vyhodnocení 
 

1x ročně písemně, pro 
ped. poradu 

Učitelky 
 
Ředitelka 

- zapojení rodičů do činnosti MŠ  
- konkrétní akce, zábavné dny. 
- drobné sponzorství 

průběžně 
dle plánu 
průběžně 

ústně 
 
písemně 

 
C) oblast podmínek vzdělávání 
 

Kdo co a jak jak často forma 

 
 
ředitelka 
vedoucí ŠJ 
učitelky 

 
organizační podmínky 
- přijímání dětí, doba provozu MŠ, režim dne 
- stravování dětí 
- individuální potřeby dětí – I.P. programy 

 
 
1x ročně 
průběžně 

 
 
písemně  
písemně 
na ped. poradě 

 
 
 
Všichni: 
zástupkyně 
řed.,ved.ŠJ 

 
materiální podmínky 
- budova, prostory pro děti, soulad s předpisy 
KHS 
- využití školní zahrady, vybavenost 
- vybavenost metodic. pomůckami, 
modernizace 
- personální zajištění, vzdělávání pracovníků 

 
 
1x 
ročně,BOZP 
1x ročně 
průběžně 
1x ročně 

 
 
písemně do 
sešitu porad 
a  hosp. zprávy 

 
 
uč.1.a 4.tř. 
ředitelka 

 
psychohygienické podmínky 
- adaptace dětí 
- respektování potřeb dětí 

 
 
Září - říjen 
dle plánu 

 
 
ústně 
hospitace 

 
 
ředitelka 
 
vedení MŠ 
všichni 

 
personální podmínky 
- normativní počty zaměstnanců, 
kvalifikovanost, 
  absence, zástupy, aktivita, přesčasovost,…   
- kvalita výkonu práce všech pracovníků MŠ 
- autoevaluace práce 

 
 
1x ročně 
 
4x ročně 
dle plánu 
porad 

 
 
písemně  
 
hospitace 
písemně 
+rozhovor 

 
 

 
ekonomické podmínky 
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ředitelka 
 
ředitelka 
účetní 
 
pověřená uč. 
 
 
Ředitelka 

- sledování mzdových a provozních výdajů,  
stavu účtů,… 
- mzdová nákladovost, čerpání rozpočtu, 
soulad s potřebami provozu 
 
  náklady na provoz, závazky a pohledávky, 

- FKSP, stav účtu, rozpočet 
   
- opravy, nákup a obnova vybavení 

měsíčně 
4x ročně 
 
 
4x ročně 
 
2x ročně 
 
 
průběžně 

uzávěrky 
P1-04 
 
 
výkaz zisku a 
ztrát (účetní) 
hodnot. Zpráva 

 
 
 
 
       
D) ŠVP jako celek 
ŠVP bude 1x ročně hodnocen na pedagogické radě, provozní část na poradě provozní. 
 
 
 
Projednáno na pedagogické radě dne:  26.8.2021 
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Příloha č. 1 

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 

Environmentální výchova a vzdělávání  
Záměr (cíl) vzdělávání v environmentální oblasti = založit u dítěte elementární povědomí o 
okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a 
konče globálními problémy celosvětového dosahu a vytvořit základy pro otevřený a 
odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. 

Environmentální výchova je na naší mateřské škole součástí ŠVP PV Svítání. 

Klíčové (očekávané) kompetence 

 Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a 
různorodý – jak svět přírody (rostliny, živočichové, krajina, podnebí apod.), tak i svět 
lidí. 

 Porozumět, že všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a s těmito 
změnami je třeba v životě počítat. 

 Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, 
uvědomovat si, že způsob jakým se chová a žije, ovlivňuje jeho vlastní zdraví i životní 
prostředí. 

 Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví člověka i prostředí podporovat a které je 
mohou poškozovat, pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a 
čistotu, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, neničit okolí, neubližovat 
živým tvorům apod.). 

Realizované činnosti školy? 

 Třídění odpadu. 
 Šetření elektrickou energií. 
 Péče o zeleň, o estetickou úpravu prostředí. 
 Péče o čistotu prostředí MŠ (vytírání podlah, odpadkové koše, větrání). 
 Zlepšování komunikace mezi školou a rodinou (využít pomoci rodičů při úpravách 

okolí MŠ a úklidu školní zahrady). 
 Rozvíjení ekologické osvěty. 
 Umožnit výměnu zkušeností mezi školami – návštěva přírodní zahrady MŠ 

Moskevská 
 Využívání výpočetní techniky (internet) při zjišťování aktuálních informací a stavu 

prostředí, stavu ovzduší. 
 Ovlivňování citové stránky dětí – učit děti citlivému přístupu k přírodě, okolní krajině, 

vnímání krásy přírody, estetické kvality okolního prostředí a vztahy k prostředí 
vyjadřovat např. kresbou, úvahami nad současnými problémy a jejich řešením, apod. 

 Působení na děti ve smyslu oceňování zdraví a chápání vlivů prostředí na vlastní 
zdraví i na zdraví ostatních lidí. 

EV je součástí ŠVP Svítání a následně i TVP  tříd. Nabídku aktivit a činností  upravujeme a 
pozměňujeme dle věku dětí. 
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Organizace environmentální výchovy v průběhu školního roku:  
 
PODZIM:  
 
Dílčí cíle:  
- Poznávat místo školky a její nejbližší okolí.  
- Poznávat živou a neživou přírodu v nejbližším okolí.  
- Učit se chránit prostředí kolem sebe.  
- Vést děti k dodržování pravidel bezpečného chování na školní zahradě a k jejich dodržování.  
- Znát, co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou) i 
neovlivnitelné – vítr, déšť, záplavy, teplo, sucho, mrazy).  
- Vědět, co může ohrožovat zdravé životní prostředí.  
- Mít poznatky o planetě Zemi, vesmíru apod. (například o koloběhu vody, střídání denních i 
ročních období a jejich příčinách, některých planetách).  
- Všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, zvládat drobné 
úklidové práce, nakládat vhodným způsobem s odpady, chápat význam třídění odpadu.  
- Chránit přírodu v okolí, živé tvory.  
- Učit se dbát o svoje zdraví a bezpečí svoje i druhých.  
- Učit se chránit přírodu, vážit si života ve všech jeho formách.  
- Dodržovat pravidla chování v přírodě.  
- Učit se pozorovat důsledky špatného chování lidí v přírodě.  
- Zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění a změn ve svém okolí (např. v přírodě), 
přizpůsobit oblečení – rozlišení pocitu chladu a tepla.  
 
Činnosti a aktivity:  
- Poznávání charakteristických znaků podzimního počasí.  
- Pozorujeme sklizeň ovoce a zeleniny – ochutnávka.  
- Vycházky do lesa – správné chování.  
- Rozlišujeme listnaté stromy a jejich plody.  
- Sběr přírodnin.  
- Rozlišujeme strom a keř.  
- Tvořivé činnosti v písku.  
- Pozorování  živočichů na zahradě MŠ – šneci, brouci, motýli, ptáci, zajíci.  
- Péče o rostliny na školní zahradě – zalévání (Květiny v truhlíkách, túje, okrasné záhony). 
- Zahájení sběru papíru, víček.  
- Recyklace papíru a plastu.  
- Poznáváme ovoce a zeleninu – kde se pěstuje, jak se sklízí.  
- Učíme se, jak se zelenina a ovoce zpracovávají – uskladnění, zavařování, využití.  
- Společné „Štrůdlování“ – učíme se péct jablečný závin.  
- Pozorování třídění odpadu v okolí školy – kontejnery.  
- Globus – pozorování, vyprávění.  
- Práce s encyklopediemi – pozorování vesmíru a planet.  
- Polodenní výlet do Čabárny– záchranná stanice – lesní zvířata.  
- Sběr přírodnin a vytváření přírodních obrázků.  
- Vyrábíme zvířátka z přírodnin.  
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- Navlékáme korálky pro maminku – jeřabiny.  
- Společně si vaříme šípkový čaj.  
- Třídění odpadu.  
- Společné pouštění draků – využíváme povětrnostní podmínky pro zábavu.  
- Pozorujeme zkracování dne.   
- Pozorujeme změny v přírodě – zabarvení listů a jejich opadávání.  
- Rozeznáváme stromy jehličnaté a listnaté.  
- Přiřazujeme plody k lesním stromům.  
- Pozorujeme ptáky, prohlížíme si encyklopedie ptáků a lesních zvířat.  
- Proč někteří ptáci odlétají na jih.  
- Učíme se rozlišovat materiály – dřevo, kov, plast, sklo, papír, látka.  
- Určujeme materiály u různých věcí ve svém okolí.   
 
 
ZIMA: 
 
Dílčí cíle:  
- Uvědomovat si, že jak svět přírody, tak i svět lidí je na různých částech naší planety 
různorodý a pestrý a ne vždy šťastný.  
- Poznávat, že časem se vše vyvíjí a proměňuje – změny v přírodě, ubíhání času při čekání na 
Vánoce.  
- Vést děti k pozorování přírody, uvědomit si, že příroda a počasí se během roku mění.  
- Mít povědomí o existenci planety Země, jako součásti vesmíru.  
- Mít poznatky o planetě Zemi, vesmíru apod. (například o koloběhu vody, střídání denních i 
ročních období a jejich příčinách, některých planetách).  
Znát, co je škodlivé a nebezpečné – různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou.  
- Znát, co je v přírodě neovlivnitelné – vítr, déšť, záplavy, teplo, sucho, mrazy.  
- Vědět, co může ohrožovat zdravé životní prostředí.  
- Uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním 
působit na životní prostředí – podporovat či narušovat zdraví, přírodní prostředí i společnou 
pohodu.  
- Osvojovat si poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o 
okolí mateřské školy.  
 
Činnosti a aktivity:  
- Pečujeme o zvířata v zimě – vyrábíme jednoduchá ptačí krmítka a zavěšujeme je na školní 
zahradě i v lese.  
- Jak se žije kaprům – vycházky ke kádím s kapry.  
- Zdobíme na zahradě vánoční stromy pro zvířátka – mrkev, jablka, piškoty, jeřabiny, kaštany, 
žaludy.  
- Pozorujeme sněžení, led, rampouchy – pokusy s ledem a sněhem.  
Třídění odpadu.  
- Pozorujeme zimní počasí – sněžení, metelice, chumelenice, náledí.  
- Doplňujeme ptačí krmítka – známe potraviny, které ptáčkům ubližují.  
- Nosíme potravu zajícům na zahradě MŠ.  
- Rozlišujeme a poznáváme stopy ve sněhu – zvířátka a ptáci v lese.    
- Pečujeme o krmítka na školní zahradě.  
- Snažíme se odhrabávat sníh s chodníků plastovými lopatkami.  
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 JARO: 
 
Dílčí cíle:  
- Zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění a změn ve svém okolí (např. v přírodě), 
přizpůsobit oblečení – rozlišení pocitu chladu a tepla.  
- Vést děti k pozorování přírody, uvědomit si, že příroda a počasí se během roku mění.  
- Uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním 
působit na životní prostředí (podporovat či narušovat zdraví, přírodní prostředí i společenskou 
pohodu).  
- Všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, zvládat drobné 
úklidové práce, nakládat vhodným způsobem s odpady, chápat význam třídění odpadu.  
- Osvojovat si poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o 
okolí mateřské školy.  
- Být citlivý k přírodě.  
- Rozvíjet schopnosti vážit si života ve všech jeho formách.  
- Spoluvytvářet zdravé a bezpečné prostředí, snažit se chránit před jeho nebezpečnými vlivy.  
 
Činnosti a aktivity:  
- Pozorujeme změny v přírodě – charakteristické znaky jarního počasí.  
- Rovnodennost – vysvětlení, encyklopedie, mapy.  
- Pozorujeme první pupeny na keřích a stromech – vycházky do lesa.  
- Pozorujeme první jarní květiny – sněženka, bledule, petrklíč.  
- Učíme se rozlišovat zvířata podle zvuku hlasu.  
- V encyklopediích vyhledáváme ptáky, kteří se k nám brzy vrátí.  
- Sázíme semínka rostlin a pozorujeme, jak klíčí – na školní zahradě a v truhlících.  
- Sázíme květin do truhlíků.  
- Pozorujeme zvířátka v lese – ježek, veverka.  
- Učíme se pojmenovat mláďata lesních zvířat.  
- Třídění odpadu.  
- Péče o rostliny v truhlících.  
- Pozorujeme na školní zahradě rozkvetlý keř šeříku a zlatice.  
- Poznáváme květy šeříku a zlatice podle vůně.  
- Zaléváme kytičky v truhlících na školní zahradě.  
- Pozorujeme  bylinky –  jitrocel, řebříček.  
- Pozorujeme zvířata ze statku  – kozy, králíci.  
- Čím se živí zvířata na statku, jak o ně pečujeme.  
- Jaký máme užitek z hospodářských zvířat.  
- Učíme se pojmenovávat domácí zvířata a jejich mláďata.  
- Poznáváme exotická zvířata – výlet do ZOO Zájezd, návštěva ekologické stanice AVES 
Čabárna  
- Vysvětlujeme si rozdíly mezi savcem a ptákem – pozorování, encyklopedie, obrazový 
materiál.   
- Pozorujeme charakteristické znaky letního počasí.  
- Oteplení přizpůsobujeme i naše oblečení – práce s obrazovým materiálem.  
- Pozorujeme prodlužování dne a zkracování večera.  
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- Učíme se poznávat květiny na zahrádkách i na louce.  
- Pozorujeme život včel.  
- Zapojení dětí do celosvětové akce „Země slaví svátek – Den Země“ (písničky, povídání na 
téma 
  Příroda, ekologie, pohádka) 
- Čím je hmyz užitečný – prohlížení encyklopedií a pozorování rozkvetlých ovocných stromů 
na zahrádkách v okolí školy.  
- Pozorujeme jarní práci na zahrádkách – okopávání, sázení a pletí.  
- Jak se chráníme před klíšťaty?  
 
 
 
LÉTO: 
 
Dílčí cíle:  
- Mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se v praxi 
setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či vysvětleno (poznatky 
o přírodě živé i neživé, o přírodních jevech a dějích, o lidech a jejich životě, o kultuře či 
technice).  
- Mít povědomí o existenci planety Země, jako součásti vesmíru.  
- Přizpůsobovat své chování tak, aby jeho důsledky nepoškodily zdraví těch společenství, v 
nichž žije.  
- Mít poznatky o planetě Zemi, vesmíru apod. (například o koloběhu vody, střídání denních i 
ročních období a jejich příčinách, některých planetách).  
- Vědět, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne, vyvíjí se a proměňuje.  
- Běžně proměnlivé okolnosti v mateřské škole vnímat jako samozřejmé a přirozeně se tomu 
dění přizpůsobovat.  
 
Činnosti a aktivity:  
- Třídění odpadu.   
- Ukazujeme si na mapě naše největší řeky a hory.  
- Pořádáme výstavku pohlednic a fotografií z různých koutů naší země i světa – kde jsme již 
byli a co jsme tam viděli.  
- Pozorujeme prodlužování dne – slunce brzy vychází a později zapadá.  
- Co to je bouřka, co to je duha – vlastní zážitky a encyklopedie.  
- Co to je nedostatek vláhy – vysychání půdy.  
- Co to jsou přívalové deště a záplavy – vlastní zkušenosti dětí.  
- Jak zabráníme znečišťování vod – práce s obrazovým materiálem a vlastní zkušenosti dětí.  
- Hry s vodou – odpařování.  
- Pozorujeme stíny během dne, pohyb slunce po obloze – východ a západ.  
- Otužujeme se vodou a vzduchem na školní zahradě – mlhoviště.  
- Stále pozorujeme letní počasí, život drobného hmyzu v trávě a letní květiny.  
 
 
 
 
 


