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      Školní vzdělávací program je tvořen průběžně. Aktualizace ŠVP byla chválena na 

pedagogické radě 30. 8. 2022 s platností od 1. 9. 2022.   

Rodičům a zřizovateli byl tento dokument předložen s možností připomínek, které 

budou akceptovány pro další aktualizaci. 

 

                                           

Aktualizovala: Mgr. et Mgr. Taťána Metelková , Ph.D., zástupkyně ředitele pro MŠ    

 

Rodičům ŠVP předložen:  31. 8. 2022 
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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE  

 
     Název školy :                    Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefcova 1092 

     Adresa 1. MŠ:   Mateřská škola, Mrštíkova 752, 500 09 Hradec Králové 

     Adresa 2. MŠ:                   Mateřská škola Štefcova 1128, 500 09 Hradec Králové 

      

     Telefonní číslo 1. MŠ :     606 776 972 

     Telefonní číslo 2. MŠ:      725 129 960, 601 574 523 

     Zřizovatel :   Statutární město Hradec Králové, 

                                  odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže, Třída ČSA                                    

                                  408, Hradec Králové 

      

     Ředitel školy :    Mgr. Eduard Hlávka 

     Vedoucí učitelka MŠ :     Mgr. Taťána Metelková, Ph.D., tel. 725 781 552     

Vedoucí stravování:         Zuzana Bůžková – školní jídelna ZŠ Štefcova, sj@stefcova.cz,  

                                                tel. 606 776 996 

      

     Provoz obou MŠ:             celodenní, doba provozu 6.15 – 16.45 hod. 

      

     Kapacita 1. MŠ:   50 dětí 

     Kapacita 2. MŠ:   108 dětí 

      

     Počet tříd :                        1. MŠ: 1. třída – Sluníčko  

                                                            2. třída – Obláček   

                                                2. MŠ: 3. třída – Červánek  

                                                            4. třída – Studánka  

                                                            5. třída – Hvězdička  

                                                            6. třída – Větrník  

    

 

Počet pedagogických pracovníků:     1. MŠ: 4 

             2. MŠ: 8 

 

 

Počet nepedagogických pracovníků: 1. MŠ: 2 

             2. MŠ: 4 

                          

     

Počet asistentů pedagoga: 1                           

     

 

Název školního vzdělávacího programu: Svět kolem nás 

     

                                                                                             
 

 

 

 

mailto:sj@stefcova.cz


5 
 

II. PREZENTACE MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

Obecná charakteristika  
 

       Naše mateřská škola byla vybudována jako první z mateřských škol ve čtvrti Malšovice 

v Hradci Králové v roce 1963. Kapacita MŠ Mrštíkova činí 50 a MŠ Štefcova 108 dětí.  

  Obě pracoviště MŠ se nacházejí v klidné sídlištní oblasti Malšovic vedle ZŠ Štefcova. 

V blízkosti máme veřejné dětské hřiště s mlhovištěm, park, jízdárnu, les, zahrádkářskou 

kolonii, řeku Orlici, lesní hradiště, knihovnu i historické centrum města. V těsné blízkosti MŠ 

je autobusová zastávka.   

  Budovu MŠ Mrštíkova obklopuje rozsáhlá zahrada vybavená pítkem, pískovištěm, stoly 

a lavicemi a mnoha herními prvky pro děti. Nechybí ani travnatý kopeček určený hlavně 

k zimnímu bobování a ekologická stezka zahrnující vrbovou chýši a tunel, vodní, ovocnou, 

zeleninovou a květinovou zahrádku, bylinkovou spirálu, keltský stromový kalendář, 

ještěrkoviště, zvonkohru a kompostér. Vše bylo doplněno informačními tabulkami a 

orientačním plánem stezky. Na výsadbě a údržbě zahrady se podílejí děti.      

  Jednopodlažní budova MŠ je projektována na dvě třídy umístěné v patře. Ke každé třídě 

přísluší herna, která slouží zároveň jako ložnice a sklad hraček, sociální zařízení. V patře je i 

kabinet pomůcek a výdejna stravy. Stravu dováží  správní zaměstnanec školy z kuchyně ZŠ 

Štefcova.  

  V přízemí jsou šatny pro děti a zaměstnance, pracovna zástupkyně MŠ, kuchyňka, 

sociální zařízení, výtvarná dílna, místnost s technickým zázemím, prádelna a další sklady.  

  MŠ Štefcova má zahradu oddělenou od zahrady MŠ Mrštíkova slepou ulicí. Na jejím 

pozemku je umístěno hřiště s umělým povrchem, malé lanové centrum, dřevěný víceúčelový 

hrad, víceúčelová loď, pingpongový stůl, domky se zahradním herním vybavením, pergola 

s dřevěnou sedací sestavou, pítko a další herní prvky pro děti. Dětem slouží také pískoviště 

opatřené ochrannou sítí a kopec se skluzavkou využívaný též v zimě k sáňkování a bobování. 

Dřevěná rotunda slouží jako výukové a výchovné ekologické centrum, které bylo doplněno 

třemi interaktivními tabulemi a hmyzím hotelem. Pro ekologickou výchovu slouží i záhony a 

čtverečkové zahrádky pro pěstování květin, jahod, bylin, zeleniny a ovocných keřů.  

  V jednopodlažní budově jsou dvě třídy v patře a dvě třídy v přízemí.  Součástí tříd jsou 

herny sloužící také jako tělocvičny a ložnice, odkud vedou dveře do dětských šaten a šaten 

pedagogů. Z dětských šaten se vchází do dětských sociálních zařízení. 

   Ke každé třídě přísluší sklady hraček a výtvarných pomůcek. U třídy Hvězdička je 

výdejna stravy pro obě třídy v patře a umývárna nádobí.  U třídy Větrník se nachází koutek pro 

logopedické aktivity, prádelna a sušárna. Ke třídě Červánek v přízemí přísluší výdejna stravy 

pro dvě dolní třídy a umývárna nádobí. Ke třídě Studánka náleží koutek pro logopedické 

aktivity. Stravu dováží správní zaměstnanec školy z kuchyně ZŠ Štefcova. 
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III. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 
 

        Věcné podmínky 
 

        Prostředí mateřské školy je moderní a prosvětlené. Všechny vnitřní i venkovní prostory 

splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů (týkajících se např. čistoty, 

teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení, hlučnosti, světla a stínu, alergizujících či jedovatých látek 

a rostlin). 

Mateřská škola má dostatečně velké prostory a takové prostorové uspořádání, které 

vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Děti v naší MŠ se rády 

podílejí svými výtvory na výzdobě a úpravě interiéru budovy. Prostředí je upraveno tak, aby 

dětské práce byly přístupné dětem i jejich rodičům.  

       Třídy a herny jsou vybaveny moderními hracími a odpočinkovými koutky, skříňkami 

k uložení hraček a stavebnic, stolky a židličkami s parametry, které jsou přizpůsobeny 

antropometrickým požadavkům, žaluziemi a audiovizuální technikou. Ve všech třídách jsou 

interaktivní tabule. Podstatnou část hraček, výtvarného materiálu a herních doplňků mají děti 

uloženou na dosah a mohou si je samostatně brát. Jsou stanovena pravidla pro jejich využívání i 

ukládání. Třídy jsou průběžně vybavovány novými hračkami, didaktickými hrami, knihami, 

demonstračními obrázky, pomůckami pro dramatickou, hudební a výtvarnou výchovu. 

         Herny slouží i jako tělocvičny a ložnice. Pro pohybové aktivity jsou ve třídách švédské 

lavičky a bedny, žebřiny, skluzavky, obloukové žebříky, průlezové látkové tunely, sestavovací 

lávky, kužele s tyčemi, molitanové sestavy, prohazovadla, lana, míče, kruhy, obruče, 

trampolínky, sestava pro dětskou atletiku a další cvičební náčiní. 

       Pracovnice mají k dispozici pro účely školy kopírky, fotoaparáty, počítače s tiskárnami, 

notebooky s připojením na internet.  

       Ve třídách Větrník a Studánka byly vybudovány logopedické koutky vybavené 

notebookem, logopedickým zrcadlem, moderními didaktickými pomůcky a odbornou 

literaturou. Probíhá zde pravidelná individuální logopedická péče. 

 

Životospráva dětí 
           

Dětem je poskytována pestrá a vyvážená strava podle stravovacích norem a vyhlášek. Je 

zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována předepsaná technologie přípravy pokrmů a 

nápojů. Svačiny a nápoje připravují pracovnice výdejny v MŠ, obědy se převážejí 

v termoportech autodopravou. Mezi jednotlivými pokrmy je dodržován 2,5 - 3hodinový 

interval. Strava je podávána hromadně, děti mají dle potřeby a chuti možnost přídavku stravy, 

po celý den mají k dispozici mísy s čerstvým ovocem a zeleninou. 

         Pitný režim je zajištěn po celý den podle potřeby dětí. Snažíme se zajistit u dětí 

pravidelný rytmus a řád a zároveň činnosti v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální 

situaci.          

Pobyt venku je přizpůsobován stavu ovzduší a počasí. V letních měsících jsou děti 

převážnou část dne venku. Plníme individuální přání rodičů v oblékání dětí. Pro pohybové 

aktivity využíváme i bazén, tělocvičnu a sportovní areál ZŠ Štefcova. 

         Po obědě děti odpočívají na lehátkách. Respektujeme potřebu spánku dětí, které tento 

druh odpočinku vyžadují. Ve třídách předškoláků po krátkém odpočinku probíhají nespavé 

aktivity (klidné relaxační činnosti, zájmové činnosti, individuální logopedická cvičení, výtvarné 

činnosti, pěvecké chvilky, stolní hry, děti řeší testy, hlavolamy, prohlížejí knihy a časopisy 

apod.). 
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Psychosociální podmínky 
      

Jde nám o to, aby se děti cítily v naší mateřské škole spokojeně a bezpečně. Proto dětem 

s obtížnou adaptabilitou a jejich rodičům nabízíme postupné zvykání na nové prostředí a nové 

situace. Nabízíme individuální adaptační program. V rámci možností učitelky navozují pohodu 

a přirozený přístup k jednotlivým dětem. Snažíme se respektovat individuální tempo při 

různých činnostech.    

      Pravidla chování ve skupině tvoříme společně. Vedeme děti ke kamarádství, vzájemné 

pomoci, k ochotě podílet se na společných činnostech. Širokou nabídkou činností a dostatkem 

podnětů chceme rozvíjet osobnost dětí podle jejich možností a schopností. Vedeme děti, aby se 

nebály vyjádřit svůj názor, aby projevovaly empatii vůči okolí. Častým povzbuzováním a 

pochvalou se snažíme docílit, aby si děti věřily, aby měly radost ze svých dílčích úspěchů. 

Speciální podporu se snažíme dát nesmělým a nesamostatným dětem. Sledujeme vzájemné 

vztahy mezi dětmi, snažíme se předcházet konfliktům, při projevech násilí objektivně hodnotit 

situaci za pomoci ostatních dětí (prevence šikany).    

 

Organizace vzdělávání  
      

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy stanovuje ředitel ZŠ a MŠ po dohodě se 

zřizovatelem školy, jsou dány směrnicí a zveřejněny úřední deskou a na webu MŠ 
Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na 

jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby.  

 

V MŠ Mrštíkova jsou ve třídě Sluníčko a ve třídě Obláček 2,5 až 4 leté děti. Ráno se 

scházejí od 6.15 hodin. V 7.30 probíhají spontánní činnosti a hry podle přání dětí, učitelky 

vystupují jako poradci, partneři dětí, snaží se nenásilně zapojit všechny děti, respektují 

odmítnutí hry dítětem. Zároveň probíhají záměrné didakticky zacílené činnosti ve skupinách či 

individuální, komunitní kruh, pravidelně jsou zařazovány řízené zdravotně preventivní 

pohybové aktivity, jazykové chvilky, smyslové hry, oslavy narozenin dětí atd. Všechny děti 

společně svačí v pravidelném čase kolem deváté hodiny. Od 9.30 do 11.30 hodin probíhá pobyt 

venku. Do 12.15 hodin děti obědvají a provádějí hygienu. Po poslechu pohádky děti odpočívají 

do 14:00 hodin. Následuje hygiena a odpolední svačina, poté se věnují odpoledním zájmovým 

činnostem, tvořivým hrám, učitelky využívají prostoru pro individuální navazování kontaktu 

s dětmi. Aktivity probíhají dle počasí buď ve třídě nebo na zahradě. Děti se rozcházejí do 16.45 

hodin, kdy končí provoz MŠ: 

       

V MŠ Štefcova jsou ve třídách Červenek a Studánka 4 - 5leté děti, ve třídách Větrník a 

Hvězdička 5 – 6,5letí předškoláci a děti s odkladem školní docházky.  

       Děti se ráno scházejí od 6.15 hodin.  Režim dne je podobný jako v mladších odděleních, 

samozřejmě je přizpůsobený věku starších dětí. Ve školním řádu je stanoveno, aby rodiče 

vodili děti do MŠ do 8.30 hodin.  

      V ranním a dopoledním bloku činností probíhají spontánní činnosti ve skupinách či 

individuálně, hry podle přání dětí, komunitní kruh, zdravotně preventivní pohybové aktivity, po 

dopolední svačině jsou zařazeny záměrné didakticky zaměřené činnosti jazykové, vědomostní, 

výtvarné, pracovní aktivity, hudebně vzdělávací a taneční činnosti, výlety, exkurze. Na pobyt 

venku a je vymezen časový prostor od 9.45 do 11.45 hodin. Oběd a hygiena probíhá do 12.15 

hod. Mladší děti v dolních třídách odpočívají do 13.50 hodin, starší v patře mají odpočinek na 

lehátku zkrácený a po něm jsou dětem nabídnuty klidové aktivity. Pozornost je věnována 

logopedické péči pod vedením logopedických preventistek – kvalifikovaných učitelek MŠ, děti 

navštěvují pěvecký sbor Kosáček, věnují se aktivitám podporující školní připravenost. 
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Probíhají i nadstandardní zájmové aktivity (hra na flétnu, atletika, plavání, výuka anglického 

jazyka).  

Po svačině probíhají skupinové a individuální didakticky zaměřené činnosti, činnosti 

podle zájmu a potřeby dětí ve třídě nebo na zahradě. Provoz také v této MŠ končí v 16.45 

hodin. 

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

preventivní pohybové aktivity. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu 

vyvážený, a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu. 

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

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

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

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

potřebám a možnostem dětí. 

Snažíme se, aby přechod mezi jednotlivými činnostmi nebyl násilný. Všechny činnosti 

u malých dětí směřují k adaptaci dětí na prostředí bez svých nejbližších, na přijímání pravidel 

dětského kolektivu, na získávání a upevňování hygienických, stravovacích a základních 

společenských návyků. U předškolních dětí se zaměřujeme na kvalitní přípravu dětí na vstup do 

základní školy a na samostatnost.  

 

Řízení mateřské školy 
       

Naše mateřská škola je součástí ZŠ Štefcova. Mezi ředitelem ZŠ a zástupkyní pro MŠ  

probíhá neustálý kontakt v podobě pravidelných pracovních schůzek. Ředitel ZŠ přistupuje 

k práci zaměstnanců MŠ s respektem a snahou reagovat na problémy, potřeby a požadavky. 

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny. Je vytvořen funkční 

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

            Ze strany ředitele ZŠ i zástupkyně pro MŠ je preferován demokratický způsob vedení 

s důrazem na respektování práv a povinností všech zaměstnanců MŠ. Ředitel školy 

vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje jejich 

vzájemnou spolupráci. Všichni zaměstnanci mají možnost spolupodílet se na rozhodování o 

chodu MŠ. Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče. 

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a 

samosprávy, se základní školou i jinými organizacemi v místě mateřské školy, s odborníky 

poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů 

dětí (školní psycholog, pracovníci pedagogicko - psychologické poradny apod.). 

 

      Formy spolupráce se základní školou, školní družinou, školní jídelnou 
 

Zaměstnanci MŠ a ZŠ Štefcova úzce spolupracují a účastní se společných akcí, např.: 

 poskytování hřiště ZŠ ke sportovním aktivitám MŠ, k uskutečnění soutěže mezi 

hradeckými MŠ „Atletické hrátky“  

 plavecký výcvik a uskutečnění soutěže mezi hradeckými MŠ „Plavecké štafety“ 

v bazénu ZŠ 

 využití tělocvičny ZŠ ke všeobecné sportovní přípravě předškoláků a k uskutečnění 

soutěže mezi hradeckými MŠ „Čertovské hrátky“  

 beseda učitelek 1. tříd ZŠ a vedení ZŠ s rodiči předškolních dětí před zápisem do ZŠ 

 návštěva předškoláků v 1. třídách ZŠ – ukázka výuky 

 Klub Broučků pro předškoláky v ZŠ vedený učitelkami 1. tříd ZŠ – pravidelně 1x týdně 

 návštěva školní družiny a účast na divadelním představení dramatického kroužku dětí  
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 návštěva školní družiny – seznámení s prostředím 

 návštěva školní jídelny – seznámení s prostředím 

 Dny otevřených dveří – MŠ, ZŠ 

 práce v keramické dílně ZŠ 

 společné kulturní akce učitelů ZŠ a MŠ 

 poskytnutí Ekologické stezky a výukové rotundy v MŠ pro výuku ekologie a prvouky 

žáků 1. stupně ZŠ 

 spolupráce pěveckého sboru ZŠ a MŠ 

 

Personální a pedagogické zajištění 
      

V MŠ Mrštíkova pracují čtyři plně kvalifikované učitelky a dvě provozní pracovnice., 

v MŠ Štefcova pracuje osm kvalifikovaných učitelek a o řádný provoz mateřské školy se 

starají dvě uklízečky a dvě pracovnice ve výdejně stravy. Pro obě budovy je k dispozici 

školník, který zajišťuje i rozvoz stravy. 

Celý pracovní tým funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených 

pravidel, řídí se bezpečnostními i jinými pravidly, se kterými je seznámen na začátku roku na 

pedagogické radě a provozní poradě. Všem jsou vymezeny pracovní povinnosti v pracovních 

náplních, rozděleny pravomoci a úkoly. V obou MŠ panuje přátelské ovzduší, vedení školy 

vyžaduje vzájemnou domluvu a korektní jednání mezi jednotlivými pracovníky. 

Pro zvyšování kvalifikace se pedagogičtí pracovníci účastní doškolovacích seminářů a 

povinných školení. Služby učitelů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při 

všech činnostech zajištěna optimální pedagogická péče o děti. Zaměstnanci jednají, chovají se a 

pracují profesionálním způsobem (v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a 

metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí). 

 

Spoluúčast rodičů a formy spolupráce mateřské školy a rodiny 
      

Snažíme se, aby ve vztazích mezi zaměstnanci školy a rodiči panovala oboustranná 

důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Učitelé sledují 

konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět. Rodiče mají 

možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, podle svého zájmu 

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

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

mateřské školy, při řešení vzniklých problémů apod. 

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

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

a vzdělávání. 

Zaměstnanci školy chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených 

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

informacemi. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě. 

Příklady oblastí spolupráce MŠ s rodinou: 

 využití společných schůzek s rodiči k řešení problémů školy, k možnosti vyjádření 

požadavků, připomínek, návrhů na zlepšení ze strany rodičů, k besedám, k účasti na 

anketách, k seznámení rodičů se školním vzdělávacím programem, s akcemi, na kterých 

se mohou spolupodílet i účastnit se jich 

 individuální konzultační schůzky rodičů s učiteli a s vedoucí učitelkou MŠ dle potřeby 

(poradenství v jednotném působení MŠ a rodičů na dítě, řešení kritických situací 
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v rodině s dopadem na dítě, individuální problém dítěte, doporučení vyšetření dítěte 

v PPP, SPC, logopedické poradně apod.) 

 sponzorská finanční pomoc škole na základě vzájemné smlouvy  

 Dny otevřených dveří – pro nové rodiče před zápisem dětí do mateřské školy, pro 

stávající rodiče ukázky práce s dětmi 

 adaptační klub pro nejmenší děti Plamínek 

 informace pro rodiče na úřední desce, na nástěnkách, na webových stránkách školy, 

jejichž prostřednictvím se dozvídají o životě mateřské školy, o akcích, které 

připravujeme nebo které proběhly 

 výstavy dětských prací – dávají rodičům možnost posoudit, jak dítě zvládá výtvarné a 

pracovní dovednosti, jak prožívá pobyt v MŠ 

 besedy rodičů (např. s učitelkami 1. tříd ZŠ – o školní zralosti, o přípravě k zápisu, 

s vedením základní školy, se zástupci dětských zájmových organizací a základních 

uměleckých škol, s logopedy, pracovníky PPP a SPC atd.)  

 dotazníky a ankety pro rodiče k získání zpětné vazby 

 prodejní výstavky knih a pracovních sešitů v MŠ podle nabídek 

 společné akce s rodiči – hravá odpoledne, pracovní dílny, vánoční besídky pro rodiče, 

společné výlety, víkendové akce,  

 umožnění odborného vyšetření řeči, zraku, doporučení logopedie – seznámení a diskuse 

nad problémy 

 nabídka nadstandardních zájmových činností – prohlubování zájmů a schopností dětí 

v estetické a pohybové oblasti 

 dobrovolná pomoc rodičů  

 

Opatření k zajištění bezpečnosti a zdraví dětí   
    

MŠ má písemně zpracovány Bezpečnostní opatření při práci s dětmi v MŠ, všichni 

pracovníci jsou s nimi pravidelně seznamováni a podpisem stvrzují jejich znalost. Za 

bezpečnost dětí odpovídají pedagogové od okamžiku převzetí dítěte do doby jeho předání 

zákonnému zástupci nebo jím písemně pověřené osobě. 

Na začátku i v průběhu roku jsou děti poučeny o rizikách, která provázejí jejich pobyt 

v MŠ v kolektivu dětí. Učitelé stanovují spolu s dětmi pravidla vzájemného bezpečného 

chování, varují děti před možnými úrazy přiměřenou formou. V průběhu vzdělávacích činností 

učitelé dbají na klidnou hru dětí, nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné hračky a předměty. 

Ostré pomůcky uklízejí z dosahu dětí. Při závažném důvodu odchodu ze třídy zajistí dohled nad 

dětmi jinou pracovnicí. Zvýšenou pozornost věnují dětem při cvičení na nářadí, předcházejí 

rizikovým situacím. Při pobytu dětí na školní zahradě je prováděna kontrola k odstranění 

nevhodných předmětů v terénu. 

Při vycházkách učitelé dbají na bezpečnou chůzi dětí po chodníku, na správné 

přecházení vozovky. Jsou povinni užívat výstražných vestiček pro první a poslední dvojici dětí 

a výstražných terčíků. Jeden učitel odpovídá při pobytu dětí mimo území MŠ za bezpečnost 

nejvýše dvaceti dětí starších tří let. 

Učitelé oblékají děti přiměřeně počasí, dbají na usušení mokrých oděvů. Při větrném 

počasí a velkém slunci kontrolují, zda mají děti pokrývku hlavy. Při specifických činnostech 

(plavání, sáňkování, bruslení) a akcích mimo MŠ se snažíme zajišťovat bezpečnost dětí oběma 

pedagogy třídy (popř. další zletilou osobou). 

Lyžařský kurz probíhá ve spolupráci s lyžařskou školou, je uzavřeno pojištění pro tento 

druh sportovní aktivity.  
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Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazu. Zaměstnanci jsou povinni poskytnout 

první pomoc při jakémkoliv úrazu, v případě potřeby přivolat lékařskou pomoc. Úrazy jsou 

zaznamenávány do Knihy úrazů. Vždy jsou informováni zákonní zástupci dítěte. Zástupkyně 

pro MŠ informuje ředitele školy o každém závažnějším úrazu. 
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IV. VZDĚLÁVACÍ ČINNOST  
    

Specifika činnosti mateřské školy 
     

Mateřská škola zajišťuje všestrannou výchovně vzdělávací péči dětem zpravidla od 3 do 

6 let, nejdříve však od 2 let. Navazuje na rodinnou výchovu a v součinnosti s ní se snaží 

pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho 

aktivnímu rozvoji a učení. Smysluplně obohacuje denní program dítěte v průběhu jeho 

předškolních let, poskytuje dětem elementární poznatky jako základ jejich pozdějšího 

vzdělávání a vytváří u dětí potřebné dovednosti a návyky. 

 

Koncepce naší výchovně vzdělávací práce 
  

Filosofií naší mateřské školy je cestou přirozené výchovy podporovat osobnostní rozvoj 

dítěte ve všech oblastech, uspokojovat jeho přirozené individuální potřeby, vzbuzovat důvěru 

ve vlastní síly, probouzet aktivní zájem dítěte o okolní svět, pěstovat snahu pomoci vytvářet 

zdravé životní prostředí, chránit svoje zdraví a zdraví svých kamarádů, učit děti úctě člověka 

k člověku. Vzdělávání se snažíme maximálně přizpůsobovat vývojovým fyziologickým, 

kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny a dbát na to, aby 

tato vývojová specifika byla při vzdělávání dětí v plné míře respektována. 

V dnešním světě ztrácejí děti pocit bezpečí a rovnováhy dopadem každodenních 

negativních vlivů.  Naším cílem je pomoci dětem vracet šťastné dětství vytvářením dobrých 

vztahů k sobě navzájem, k přírodě, k naší planetě. 

 

Prioritní cíle vzdělávání 
 

Při práci vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, 

sledujeme jeho rámcové výchovně vzdělávací cíle: pomoci dětem v jejich rozvoji a učení, 

osvojit si základy hodnot, na nichž je založena naše společnost, pomoci dětem stát se 

samostatnými osobnostmi schopnými se projevit a působit na své okolí.  

Z těchto cílů vycházejí prioritní cíle v působení na děti v naší MŠ: 

1. Poskytnout všem dětem širokou škálu podnětů a poznatků k všestrannému rozvoji, dát jim 

základy k celoživotnímu vzdělávání. 

2. Vést děti k ochraně životního prostředí, ke zdravému životnímu stylu. 

3. Pěstovat u dětí samostatnost a sebedůvěru. 

4. Vytvářet u dětí schopnost etického chování a jednání na bázi vzájemné spolupráce, úcty a 

důvěry. 

5. Učit děti vážit si maličkostí, vytvářet u nich základy estetického cítění. 

6. Pomáhat problémovým dětem zvýšeným individuálním přístupem. 

7. Dát prostor talentovaným dětem. 

 

Klíčové kompetence 

 
Plněním výše uvedených cílů chceme děti dovést k těmto klíčovým kompetencím: 

 

 kompetence k učení  
soustředěné pozorování, zkoumání, objevování, experimentování, všímání si souvislostí, 

získání elementárních poznatků o lidské společnosti, o přírodě, o světě techniky, o proměnách 
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světa, užívání jednoduchých pojmů, symbolů a znaků, uplatňování zkušeností v praktických 

podmínkách a dalším učení, aktivní zájem o poznávání, kladení otázek, hledání odpovědí, 

soustředění na činnost, záměrná paměť, dokončení zadaného úkolu, postup podle instrukcí, 

odhadování svých sil, hodnocení svých pokroků, ocenění výkonů druhých 

 

 kompetence k řešení problémů 
zájem o dění i problémy v bezprostředním okolí, samostatné řešení problémů, na které stačí 

(na základě nápodoby či opakování), řešení problémů na základě bezprostřední zkušenosti 

(cesta pokusu a omylu, vymýšlení možností a variant, uplatňování svých nápadů, využívání 

fantazie a představivosti), zvládání myšlenkových úkolů pomocí logiky, matematických a 

empirických postupů, zpřesnění početní představy, užívání číselných a matematických pojmů, 

přijetí své chyby, rozlišení řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční 

nejsou, odstranění strachu z chyby při pozitivním ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 

 

 komunikativní kompetence 
osvojení řeči, vhodná formulace vět, samostatné vyjádření své myšlenky, sdělení, otázky i 

odpovědi, porozumění slyšenému, slovní reakce, smysluplný dialog, formulace svých myšlenek 

ve větách a souvětích, vyjadřování svých prožitků, pocitů a nálad prostředky řečovými, 

výtvarnými, hudebními, dramatickými aj., komunikace gesty, ovládání analyticko-syntetických 

činností předcházejících čtení a psaní, rozšiřování a aktivní užívání slovní zásoby, práce 

s informacemi, práce na počítači, vytvoření elementárních předpokladů k učení cizímu jazyku, 

využívání běžných informativních a komunikativních prostředků (knihy, časopisy, 

encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) 

 

 sociální a personální kompetence 
vyjádření svého názoru, uvědomění si odpovědnosti za své jednání, projev citlivosti a 

ohleduplnosti k druhým, pomoc slabším, rozpoznání nevhodného chování, vnímání 

nespravedlnosti, ubližování, agresivity a lhostejnosti, respektování pravidel kolektivu, 

respektování potřeb kamarádů, nápodoba prosociálního chování, plnění svých povinností, 

odmítnutí nechtěné komunikace, obezřetnost při setkání s  neznámými lidmi, bránění se 

projevům násilí a agresivity, uplatnění základních společenských návyků a pravidel 

společenského styku, schopnost respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy 

 

 činnostní a občanské kompetence 

zdokonalování schopnosti činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat, dbát na 

osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, rozdělení rolí při hře, odhadovat rizika svých nápadů, 

úcta k práci druhých, ochrana majetku, pracovitost a podnikavost, rozpoznání kladných lidských 

hodnot, hájení svých práv, ovlivňování prostředí svou pomocí, odpovědnost za svoje jednání, 

rozpoznání a využívání vlastní silné stránky, poznávání svých slabých stránek, schopnost měnit 

cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem, smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, 

spoluvytváření pravidel společného soužití mezi vrstevníky, porozumění jejich smyslu a 

pochopení potřebu je zachovávat, uvědomovat si svá práva i práva druhých, hájit je a respektovat 
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Charakteristika školního vzdělávacího programu 

 
Název školního vzdělávacího programu (ŠVP) „Svět kolem nás“ napovídá, že 

nechceme být lhostejní ke světu, který nás obklopuje, a alespoň malým dílem chceme přispět 

k jeho lepší podobě. ŠVP je stále otevřený, je tedy možné jej doplňovat, obměňovat, 

neosvědčené vypouštět, reagovat na změny.  

Při tvorbě ŠVP uplatňujeme integrovaný přístup. Vzdělávání probíhá na základě 

integrovaných bloků, které nerozlišují složky, ale které nabízejí dítěti vzdělávací obsah 

v přirozených souvislostech. Realizace integrovaných bloků poskytuje dítěti širokou škálu 

různých aktivit a nabízí mu hlubší prožitek. Dítě tak nezískává jen izolované poznatky a 

jednoduché dovednosti, získaná zkušenost je komplexnější a stává se pro dítě snáze 

uchopitelnou a prakticky využitelnou.  

Integrované bloky svým obsahem vzájemně navazují, doplňují se, prolínají a přecházejí 

jeden do druhého. Jednotlivé prvky vzdělávacího obsahu se v různých integrovaných blocích 

opakují a děti se tak s nimi setkávají v nových souvislostech a učí se vidět věci z různých 

pohledů. Právě to významně přispívá k tomu, že si dítě může vytvářet globální a reálný pohled 

na současný svět i jeho dění a získané poznatky i dovednosti může lépe využívat v běžném 

životě a v dalším učení.  

ŠVP je zpracovaný do jedenácti integrovaných bloků, je společný pro obě mateřské 

školy. Tím podporujeme větší spolupráci a soužití v rámci tříd na jedné škole i mezi školami 

navzájem. Ke každému integrovanému bloku náleží jeho charakteristika, soubor dílčích cílů a 

očekávaných výstupů. Při stanovení dílčích cílů jsme vycházeli z pěti oblastí RVP PV: Dítě a 

jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět.  

Učitelé každé třídy tvoří k daným integrovaným blokům vlastní třídní vzdělávací 

program s nabídkou konkrétních cílů a činností. Rozpracovávají ho a upravují podle 

konkrétních podmínek ve třídě. TVP tvoří tematické části (podtémata), s nimiž se pracuje 

časově neomezeně v rámci integrovaného bloku. Třídní plány akceptují věkové zvláštnosti dětí, 

individuální i skupinové potřeby. Pedagogům je ponechávána ve vytváření tematických celků 

svoboda, ale každý učitel má zodpovědnost za jejich systematické, promyšlené a ucelené 

zpracování. Učitelé mají možnost tvořivého přístupu a uplatnění vlastních nápadů.  

     Motto MŠ - „Když žijí děti obklopeny láskou, naučí se milovat svět kolem sebe“ - děti 

inspiruje, aby lásku a krásu okolo sebe vnímaly všemi smysly, ale zaznamenaly i to, co škodí 

nám všem, a na základě toho rozlišovaly dobro a zlo.  Zaměřujeme se tedy hlavně na 

estetickou, etickou, enviromentální výchovu a pohybovou výchovu. Vycházíme z podmínek 

naší mateřské školy. Poznáváme přírodu ve všech jejích formách, vedeme děti k ochraně 

životního prostředí, k šetrnému přístupu k okolnímu světu, ke zlepšování prostředí třídy a celé 

mateřské školy.  

 

Formy, metody a oblasti vzdělávání 

 
Pro naplnění předpokladů a možností optimálního rozvoje osobnosti každého dítěte se 

snažíme uplatňovat odpovídající metody a formy práce. Využíváme aktivity spontánní i řízené, 

vzájemně provázané a vyvážené, v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem předškolního 

dítěte. Specifickou formou je didakticky zacílená činnost, která je učitelem přímo nebo nepřímo 

motivovaná, která je dítěti nabízena a v níž je zastoupeno spontánní a záměrné učení. Tyto 

činnosti probíhají zpravidla v menší skupině či individuálně. 

Vycházíme z motivace a aktivace dětí, vše probíhá formou hry a tvořivých činností. 

Pozornost je věnována oblasti pohybové (hrubé a jemné motorice i grafomotorice), oblasti 
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poznávací, jazykové, estetické (tvoří ji složka hudební, literární, dramatická a výtvarná, 

smyslové vnímání), sebeobsluze, oblasti praktických činností a etické výchově.   

Využíváme prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny 

na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost 

dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. 

Uplatňujeme i situační učení, založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti 

srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a 

poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje, a lépe tak chápalo jejich smysl. Významnou roli 

v procesu učení v naší mateřské škole sehrává i spontánní sociální učení, založené na principu 

přirozené nápodoby.  

Didaktický styl vzdělávání dětí v mateřské škole je založen na principu vzdělávací 

nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte. Učitel je průvodcem dítěte na jeho cestě 

za poznáním, probouzí v něm aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. 
 

Individuální přístup 

 
Individuální přístup k dítěti umožňuje, aby se děti vyvíjely svým vlastním tempem, 

využívaly styl učení, který jim nejlépe vyhovuje. Učitelky plánují činnosti do center aktivit pro 

menší skupiny dětí, ale i společné činnosti pro celou třídu. 

Podle potřeby učitelky vypracují individuální vzdělávací plán pro děti integrované a pro 

děti s odkladem školní docházky 

 

Centra aktivit ve třídě 
 

 DOMÁCNOST 

 KONSTRUKTIVNÍ ČINNOSTI 

 MANIPULAČNÍ A STOLNÍ HRY 

 VÝTVARNÉ ČINNOSTI 

 POKUSY A OBJEVY 

 KNIHOVNA 

 DÍLNA 

 DRAMATICKÉ HRY 

 

Centra aktivit venku 
 

 PÍSEK A VODA 

 DOMÁCNOST 

 PROLÉZAČKY 

 LANOVÉ CENTRUM 

 HMATOVÝ CHODNÍK 

 EKOLOGICKÉ CENTRUM 

 PĚSTITELSKÉ KOUTKY 

 POKUSY A OBJEVY 

 DOPRAVNÍ VÝCHOVA 

 

 

 

 



16 
 

Vzdělávací obsah Školního vzdělávacího programu s názvem  
 

„Svět kolem nás“ 
 

Integrované bloky 

 

1. září:  POJĎ SI S NÁMI HRÁT A SVĚT POZNÁVAT             

 

2. říjen:  PODZIM ČARUJE 

 

3. listopad: JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ  

 

4. prosinec: ČAS SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ 

 

5. leden:         CO PŘINESLA PANÍ ZIMA 

 

6. únor:  TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE 

 

7. březen: KDYŽ SLUNÍČKO ZLATÝM PRSTEM ZAŤUKÁ 

 

8. duben: BAREVNÝ SVĚT 

 

9. květen: CO TO VONÍ? 

 

10.  červen: CESTA KOLEM SVĚTA 

 

11.  červenec a srpen: SLÁVA NAZDAR VÝLETU  
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1. integrovaný blok:  POJĎ SI S NÁMI HRÁT A SVĚT POZNÁVAT 

 

Charakteristika integrovaného bloku 

 
Navazujeme dětská přátelství. Seznamujeme se s prostředím školy, vybavením, s nejbližším 

okolím. Učíme se dělit o hračky, chovat se k nim šetrně a ukládat je na své místo. 

Seznamujeme se se svou značkou. Vnímáme základní pravidla společenského chování ve 

skupině. Učíme se zdravit, poprosit, poděkovat. Seznamujeme se s klasickými a moderními 

pohádkami. Správným chováním v přírodě pomáháme vytvářet zdravé a bezpečné prostředí. 

Seznamujeme se s živou i neživou přírodou – život v lese, písek, kámen a jejich vlastnosti. 

 

Dílčí cíle: 

 
 usnadnění vstupu do MŠ přípravou pohodového prostředí 

 pomoc dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí 

 vedení dětí k navazování kontaktů mezi sebou 

 rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky 

 rozvoj lokomoce, koordinace pohybu a orientace v prostoru 

 vnímání a rozlišování pomocí smyslů 

 navazování kontaktu s dospělým, respektování dospělého 

 poznávání pravidel společenského soužití 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

 rozvoj receptivních jazykových dovedností (vnímání, naslouchání) 

 rozvoj představivosti a fantazie, získávání relativní citové samostatnosti 

 posilování prosociálního chování v dětské herní skupině 

 rozvoj dramatické a kulturně estetické dovednosti  

 vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije 

 vedení k pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a 

zlepšovat, ale také poškozovat a ničit 

 

Očekávané výstupy: 

 
 adaptace na prostředí MŠ, odloučit se na určitou dobu od rodičů a svých blízkých, být 

aktivní bez jejich podpory, orientovat se bezpečně v okolí školy 

 navazovat dětská přátelství 

 zvládat jemnou motoriku s drobnými pomůckami, náčiním, výtvarným materiálem 

 napodobit vědomě jednoduchý pohyb podle vzoru 

 zvládat jednoduchou sebeobsluhu, postarat se o hračky, udržovat pořádek 

 vnímat smysly,  

 porozumět slyšenému, sledovat děj, zvládat jednoduché dramatické úlohy 

 vyjádřit představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, dramatických, 

výtvarných, pohybových, hudebních) 

 vnímat řád přírody, člověka jako jeho součást, spoluvytvářet zdravé prostředí 

 

Nabídka činností: 

 
 aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy 
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 jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, 

úklidu, úpravy prostředí  

 vycházky do okolí MŠ 

 spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty 

 motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností 

 hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině 

 činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu 

 cvičení organizačních dovedností 

 aktivity podporující sbližování dětí 

 aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství) 

 spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě 

 divadelní představení v MŠ 

 zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační 

cvičení), rozvoj pohybových schopností 

 smyslové a psychomotorické hry 

 konstruktivní činnosti, grafomotorika 

 výtvarné a pracovní činnosti na dané téma s využitím tvořivosti a fantazie 

 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti 

 samostatný slovní projev na určité téma 

 přednes, recitace a dramatizace 

 

Návrhy témat pro Třídní vzdělávací programy: 

 
 Pojď, budeme si hrát, To jsem já a to jsi ty (navazování přátelství) 

 Domečku (Boudo, budko), kdo v tobě bydlí? (seznámení s prostředím, lidmi kolem) 

 Paleček a jeho kamarádi, Lesní království sovy Houkalky, Pohádky z mechu a kapradí (les) 

 Vlaštovičko leť, už je na tě čas (příchod podzimu, změny v přírodě) 

 

Časový rozsah: ZÁŘÍ 

 

Věková skupina: 2,5 – 6,5 let 
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2. integrovaný blok:  PODZIM ČARUJE 

 

Charakteristika integrovaného bloku 

 
Poznáváme, jak je důležité pro naše zdraví ovoce a zelenina, které činnosti jsou 

předpokladem dobré úrody, rozlišujeme různé druhy ovoce a zeleniny podle vzhledu, chuti, 

vůně, možnosti jejich zpracování. Seznamujeme se s prací na zahradě a na poli. Seznamujeme 

se s významem správné životosprávy na naše zdraví. Učíme se chápat prostorové pojmy. 

Společně vyrábíme draky a připravujeme drakiádu v MŠ. Poznáváme vliv počasí na přírodu i 

na člověka. Využíváme přírodniny k tvořivosti. Hrajeme si na duchy, rozlišujeme bytosti 

pozemské od nadpřirozených. 

 

Dílčí cíle: 

 
 osvojení si návyků k podpoře osobní pohody a zdraví 

 zlepšení koordinace pohybu, zvyšování rozsahu pohybu 

 zpřesňování smyslového vnímání, rozvoj logického myšlení 

 rozvoj paměti, pozornosti a fantazie 

 rozvoj řečových schopností a produktivních jazykových dovedností (vyjadřování, 

výslovnost, vytváření pojmů) a tvořivého sebevyjádření 

 zvyšování vnímavosti proměn přírody a posloupnosti ročních období 

 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám 

 rozvoj psychické a fyzické zdatnosti 

 rozvoj kooperativních dovedností 

 

Očekávané výstupy: 

 
 rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí 

 sladit pohyb s rytmem 

 vědomě pozorovat, všímat si změn, soustředit se na činnost, udržet pozornost 

 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči 

 vyjadřovat myšlenky, pocity 

 vést rozhovor, neskákat do řeči 

 naučit se zpaměti říkanky, písně, krátké texty  

 zvládat jednoduché práce na zahradě 

 spolupracovat s ostatními, radovat se s nimi 

 porozumět, že vše kolem se vyvíjí, že změny jsou přirozené 

 

Nabídka činností: 

 
 činnosti vedoucí k poznávání a třídění ovoce a zeleniny, poznávání ovoce a zeleniny dle 

chuti a vůně 

 Bramboriáda, hry s bramborami, vaření a pečení s brambor 

 výroba draků, Drakiáda 

 výroba masek duchů, slavnost Strašidelná zahrada 

 sběr kaštanů a žaludů 

 četba a vyprávění na téma „strašidla v pohádkách“ 
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 činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení  se  

na jejich tvorbě 

 hry a činnosti vedoucí k ohleduplnosti k druhému, k ochotě se rozdělit a půjčit hračku,  k 

pomoci a spolupráci, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor  

 divadelní představení v MŠ 

 zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační 

cvičení), rozvoj pohybových schopností 

 smyslové a psychomotorické hry 

 konstruktivní činnosti, grafomotorika 

 výtvarné a pracovní činnosti na dané téma s využitím tvořivosti a fantazie 

 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti 

 samostatný slovní projev na určité téma 

 přednes, recitace a dramatizace 

 

Návrhy témat pro Třídní vzdělávací programy: 

 
 Šel zahradník do zahrady, Zeleninové království (zelenina, podzimní práce na zahradě) 

 Kam se schoval červík Pepík, Foukej, foukej větříčku (ovoce a jeho zpracování) 

 Není drak jako drak, Dračí toulání (podzimní hry a zábavy, Drakiáda) 

 To je zlaté posvícení (tradice a zvyky na podzim) 

 Strašidla a bubáci dělají si legraci (nadpřirozené bytosti v pohádkách, Dýňobraní) 

 

Časový rozsah: ŘÍJEN 

 

Věková skupina: 2,5 – 6,5 let 
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3. integrovaný blok: JEN  SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA                                                                                                                   

SVĚTĚ 

 

Charakteristika integrovaného bloku 
 

Rozlišujeme jehličnaté a listnaté stromy. Poznáváme tvary listů, listy lisujeme. Třídíme 

přírodniny a využíváme je k tvoření. Rozlišujeme podzimní barvy v přírodě, pozorujeme 

změny v ní. Sledujeme vliv počasí na naše zdraví. Pěstujeme vztah k živé i neživé přírodě. 

Pozorujeme proměny lesa a jeho obyvatele. Učíme se sebeobsluze při oblékání a svlékání, 

navzájem si pomáhat. Získáváme správné hygienické a zdravotní návyky, dbáme na dodržování 

správné životosprávy.  

 

Dílčí cíle: 

 
 posilování vědomí vlastního těla 

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

 posilování přirozených citů (zvídavost, radost, zájem) 

 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základu zdravého životního stylu 

 vytváření pozitivního vztahu k učení, podporování zájmu o učení 

 vytváření povědomí o mezilidských morálních vztazích 

 rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání 

 rozvoj sebevědomí dítěte 

 získávání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat svoji vlastní situaci 

 vytváření povědomí o sounáležitosti se světem, s lidmi, se živou a neživou přírodou 

 

Očekávané výstupy: 

 
 posílit správné držení těla 

 zlepšit koordinaci ruky a oka 

 získat povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé 

výživy 

 rozpoznat podstatné znaky a vlastnosti předmětů, shody a rozdíly 

 chápat základní číselné a matematické pojmy a souvislosti, porovnávat, uspořádávat a třídit 

soubory podle určitého pravidla, jednoho či více znaků 

 mít důvěru ve své vlastní síly 

 chovat se s ohleduplně, umět povzbudit kamaráda 

 umět se těšit z přírodních krás 

 snažit se chránit přírodu a živé tvory 

 

Nabídka činností: 

 
 výlety do lesa 

 poslouchání zvuků lesních zvířat, poznání zvířat žijících v lese 

 konkrétní operace s přírodním materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, 

porovnávání, vytváření skupin), hry s přírodninami 
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 přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn 

v přírodě (živá i neživá příroda, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, 

podnebí, počasí, ovzduší, roční období) 

 koláže a jiné výrobky z listí, hrabání listí na zahradě 

 divadelní představení v MŠ 

 zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační 

cvičení), rozvoj pohybových schopností 

 smyslové a psychomotorické hry 

 konstruktivní činnosti, grafomotorika 

 výtvarné a pracovní činnosti na dané téma s využitím tvořivosti a fantazie 

 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti 

 samostatný slovní projev na určité téma 

 přednes, recitace a dramatizace 

 

Návrhy témat pro Třídní vzdělávací programy: 

 
 Barevný týden, Proměnlivost podzimu (barvy podzimu) 

 Na svatého Martina kouřívá se z komína (tradice a zvyky) 

 Podzimníček a jeho království (podzim v přírodě, příprava zvířat na zimu) 

 

Časový rozsah: LISTOPAD 

 

Věková skupina: 2,5 – 6,5 let 
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4. integrovaný blok:  ČAS SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ 

 

Charakteristika integrovaného bloku 

 
Učíme se  nebát se. Prožíváme adventní čas, aktivně  se  připravujeme na Vánoce 

v mateřské škole i doma,  pečeme cukroví, vyrábíme vánoční přání a ozdoby. Na příkladech 

starých tradic a zvyků přibližujeme smysl Vánoc. Zpíváme společně s rodiči koledy a zimní 

písně, společně tvoříme. Prožíváme pospolu mikulášskou a vánoční nadílku v MŠ – děláme si 

navzájem radost. Zdobíme pro zvířátka stromeček v lese.  

 

Dílčí cíle: 
 

 osvojení si věku a jedinci přiměřených praktických dovedností 

 rozvoj vnímání všemi smysly 

 rozvoj schopnosti vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině, ke svému okolí 

 rozvoj kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební, dramatické, slovesné 

 rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání, 

 rozvoj schopnosti ovládat své emoce 

 rozvoj zručnosti, tvořivosti a fantazie při výrobě dárků a ozdob 

 rozvoj společenského a estetického vkusu 

 rozvoj řečových schopností (výslovnost, výraz řeči) 

 rozvoj záměrné paměti a pozornosti 

 

Očekávané výstupy: 
 

 pohybovat se a orientovat se ve skupině dětí, zvládat překážky 

 zacházet s grafickým a výtvarným materiálem (nůžkami, papírem, barvami, lepidlem, 

modelovací hmotou, těstem na vánoční cukroví) 

 rozlišovat vůně, chutě, zrakem i hmatem rozlišovat tvary 

 umět se soustředit na činnost, udržet pozornost 

 těšit se z hezkých a příjemných zážitků, ze setkání s uměním 

 vyjádřit své prožitky různými prostředky 

 poznávat, že udělat druhému radost je štěstí 

 být citlivý ve vztahu k druhému 

 

Nabídka činností: 

 
 Mikulášská nadílka, Čertovské rejdování 

 výroba vánočních přání, ozdob a dárků 

 čtení a povídání o Adventu 

 seznamování s vánočními tradicemi a zvyky 

 vánoční posezení s rodiči a tvořivé dílny 

 rozsvěcení vánočního stromu  

 společné zpívání s rodiči 

 adventní výlety (adventní programy na zámku, vánoční ZOO) 

 zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační 

cvičení), rozvoj pohybových schopností 
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 smyslové a psychomotorické hry 

 konstruktivní činnosti, grafomotorika 

 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti 

 samostatný slovní projev na určité téma 

 přednes, recitace a dramatizace 

 

Návrhy témat pro Třídní vzdělávací programy: 

 
 S čerty nejsou žerty, Čertoviny  

 Advent ve školce (tradice a zvyky u nás i ve světě) 

 Vánoce, vánoce, přicházejí 

 

Časový rozsah: PROSINEC 

 

Věková skupina: 2,5 – 6,5 let 
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5. integrovaný blok:  CO PŘINESLA PANÍ ZIMA 

 

Charakteristika integrovaného programu 

 
Poznáváme vlastnosti sněhu a ledu, účinky mrazu v přírodě. Poznáváme přeměnu 

skupenství vody. Seznamujeme se se zimními sporty. Uvědomujeme si rizika úrazů v zimním 

prostředí a učíme se jim předcházet. Poznáváme nebezpečí přírodních živlů. Blíže se 

seznamujeme se svým tělem. Pečujeme o zvířata a ptáky v zimě, rozlišujeme stěhovavé ptáky. 

Seznamujeme se s životem oblastí věčného sněhu a ledu. 

 

Dílčí cíle: 

 
 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

 osvojení si věku a individuálním možnostem přiměřených praktických dovedností 

 osvojení si poznatků a dovedností  k podpoře zdraví a bezpečnosti 

 vytváření zdravých životních návyků a postojů 

 osvojení si základních dovedností předcházejících čtení a psaní 

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

 rozvoj tvořivého sebevyjadřování 

 rozvoj záměrné paměti a pozornosti 

 získávání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 

 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

 

Očekávané výstupy: 

 
 zvládat pohyb ve ztížených podmínkách (ve sněhu, na ledu) 

 zacházet se sněhem (vytváření stavby, koule, koulování) 

 zdokonalovat manipulaci s náčiním (různé druhy míčků, drátěnky, raketky atd.) 

 zvládat jednoduché úklidové práce, péči o své věci  

 pojmenovat části těla, jejich funkci 

 znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem 

 chovat se tak, aby nebylo ohroženo zdraví a bezpečí své ani druhých 

 mít povědomí o významu aktivního pohybu 

 poznat některá písmena a číslice, slova, rozlišovat obrazové symboly, chápat číselnou řadu 

 soustředit se na činnost, udržet pozornost, vyvinout volní úsilí 

 postupovat podle pokynů a instrukcí 

 snažit se nalézat nová řešení 

 respektovat vyjasněná a pochopená pravidla 

 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (chránit přírodu, živé tvory) 

 

Nabídka činností: 

 
 tradice a pranostiky Nového roku, oslava Tří králů 

 činnosti na vnímání opakování, cyklu ročních období 

 pozorování skupenství vody, pokusy se sněhem a ledem 

 zimní radovánky (bruslení, klouzání, bobování, lyžování, koulování, stavby ze sněhu) 
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 lyžařský kurz – Medvědova lyžařská akademie 

 cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště 

záporných emocí, např. hněvu, zlosti, úzkosti) 

 dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých 

situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zloba, údiv, vážnost apod.) 

 divadelní představení v MŠ 

 zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační 

cvičení), rozvoj pohybových schopností 

 smyslové a psychomotorické hry 

 konstruktivní činnosti, grafomotorika 

 výtvarné a pracovní činnosti na dané téma s využitím tvořivosti a fantazie 

 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti 

 samostatný slovní projev na určité téma 

 přednes, recitace a dramatizace 

 

Návrhy témat pro Třídní vzdělávací programy: 

 
 Na Nový rok o slepičí krok, Na Tři  krále o krok dále (tradice a zvyky, časový cyklus)   

 Ledové království, Zima ve městě (zima, sníh a mráz, počasí, nebezpečí v zimě) 

 Zima u krmelce (zima v přírodě, péče o přírodu a živé tvory) 

 My se zimy nebojíme,  V zimě na horách (zimní hry a sporty, nebezpečí) 

 

Časový rozsah: LEDEN 

 

Věková skupina: 2,5 – 6,5 let 
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6. integrovaný blok:  TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE  

 

Charakteristika integrovaného bloku 

 
Seznamujeme se s druhy pracovních činností, s jejich specifikou, poznáváme různá 

povolání. Poznáváme a třídíme materiály, z nichž jsou vyrobeny předměty, určujeme vlastnosti 

s využitím všech smyslů. Seznamujeme se s technikou, se stroji, s přístroji, s pracovním 

nářadím a náčiním, rozvíjíme manipulační zručnost při jejich praktickém využívání. 

Seznamujeme se s potravinami, s pokrmy, s nádobím, s předměty denní potřeby. Poznáváme a 

učíme se rozlišovat hudební nástroje podle vzhledu i zvuku. Pořádáme karneval a Masopust. 

 

Dílčí cíle: 

 
 vědomé ovládání pohybového aparátu, rozvoj jemné motoriky 

 osvojení si věku a individuálním schopnostem přiměřených pracovních dovedností 

 posilování přirozených citů (radost z objevování, zvídavost, zájem) 

 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) 

 vytváření základů pro práci s informacemi 

 uvědomování si vlastní identity, získávání sebedůvěry 

 vytváření prosociálních postojů 

 posilování dovednosti vyjádřit dojmy, pocity, prožitky 

 

Očekávané výstupy: 

 
 umět sladit pohyb s hudbou a rytmem 

 zvládat překážky, využívat různé náčiní 

 zacházet s předměty denní potřeby, s nástroji, materiálem, zvládat jejich obsluhu 

 řešit problémy, úkoly, situace 

 chápat elementární časové pojmy, orientovat v čase 

 zaujímat vlastní postoje, obhajovat vlastní názor 

 uvědomovat si své možnosti a limity 

 spolupracovat s ostatními 

 získat elementární povědomí o širším přírodním, kulturním a technickém prostředí, o jejich 

rozmanitosti 

 hodnotit své zážitky, těšit se z nich 

 

Nabídka činností: 

 
 Karnevalový týden, tradice a zvyky Masopustu 

 teoretické i praktické seznamování se s různými profesemi   

 besedy na téma povolání  

 manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, 

materiálem 

 činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují, a jejich praktickým používáním 

 záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich 

vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuk), jejich charakteristických 

znaků a funkcí 
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 konstruktivní hry se stavebnicemi 

 zimní sporty a hry na sněhu a ledu 

 péče o ptáky a lesní zvířata v zimě 

 činnosti vedoucí k péči o zdraví, výchova ke zdravému životnímu stylu 

 divadelní představení v MŠ 

 zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační 

cvičení), rozvoj pohybových schopností 

 smyslové a psychomotorické hry 

 konstruktivní činnosti, grafomotorika 

 výtvarné a pracovní činnosti na dané téma s využitím tvořivosti a fantazie 

 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti 

 samostatný slovní projev na určité téma 

 přednes, recitace a dramatizace 

 

Návrhy témat pro Třídní vzdělávací programy: 

 
 Polámal se mraveneček, Ve zdravém těle zdravý duch! (zdraví a nemoc) 

 Bez práce nejsou koláče, Kdo je kdo (profese a povolání, nářadí, materiály) 

 My jsme malí muzikanti (hudební nástroje, karneval, Masopust) 

 

Časový rozsah: ÚNOR 

 

Věková skupina: 2,5 – 6,5 let 
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7. integrovaný blok:  KDYŽ SLUNÍČKO ZLATÝM PRSTEM ZAŤUKÁ 

 

Charakteristika integrovaného bloku 
 

Sledujeme probouzení jarní přírody, vliv slunce a tepla na ni. Poznáváme základní 

podmínky, které rostliny potřebují ke svému růstu. Pojmenováváme první jarní květiny a keře. 

Učíme se poznávat život včely a její význam pro přírodu i člověka. Sledujeme počasí, příchod 

jara. Pozorujeme a zkoušíme pracovní činnosti na jarní zahradě. Poznáváme domácí zvířata, 

pojmenováváme zvířecí rodinky, seznamujeme se s jejich užitkem pro člověka.  

 

Dílčí cíle: 

 
 rozvoj smyslového vnímání, představivosti a fantazie 

 rozvoj logického myšlení 

 rozvoj kultivovaného jazykového projevu, výslovnosti, souvislého vyjádření myšlenky 

 sledování textu a rozvoj schopnosti porozumění 

 rozvoj tvořivosti 

 rozvoj kooperativních dovedností, vzájemné komunikaci mezi dětmi 

 posilování úcty k životu ve všech jeho formách 

 vytváření povědomí o růstu, proměnlivosti a vývoji 

 posilování sounáležitosti se světem, s přírodou 

 vytváření základů estetického vztahu ke světu, k životu 

 

 Očekávané výstupy: 

 
 rozlišovat pomocí všech smyslů 

 koordinovat polohy a pohyby těla 

 sladit pohyb s hudbou, vyjádřit hudbou pocit 

 formulovat otázky, hodnotit slovní výkony, popsat situaci 

 chápat slovní vtip a humor 

 vést jednoduché úvahy, nacházet vzájemné souvislosti, využívat zkušenosti 

 chovat se empaticky ve vztahu k bližnímu 

 umět požádat druhého o pomoc 

 těšit se z přírodních krás 

 řídit se domluvenými pravidly 

 respektovat práva druhého, uplatňovat své individuální potřeby 

 pochopit, že se vše vyvíjí 

 

Nabídka činností: 

 
 příprava k zápisu do základní školy, návštěva 1. tříd, beseda s rodiči budoucích školáků 

 pozorování, pojmenovávání jarních květin, výroba herbáře 

 práce s encyklopedií 

 pozorování probouzení přírody 

 Sluníčkový den- Cesta za slunečním paprskem s vědomostními a dovednostními úkoly 

 tradice Velikonoc, výroba přáníček, zdobení kraslic 
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 týden Knihy, exkurze do knihovny, práce s knihou, rozhovor na téma Moje nejoblíbenější 

kniha 

 společné velikonoční tvoření s rodiči 

 divadelní představení v MŠ 

 zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační 

cvičení), rozvoj pohybových schopností 

 smyslové a psychomotorické hry 

 konstruktivní činnosti, grafomotorika 

 výtvarné a pracovní činnosti na dané téma s využitím tvořivosti a fantazie 

 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti 

 samostatný slovní projev na určité téma 

 přednes, recitace a dramatizace 

 

Návrhy témat pro Třídní vzdělávací programy: 

 
 Semínko se probudilo, Kytičko, vstávej! (probouzení přírody, změny v přírodě, jarní květiny) 

 Máme rádi zvířata (mláďata, zvířecí rodinky) 

 Včelí království (život včel a drobného hmyzu, význam pro přírodu a člověka) 

 Hody, hody doprovody, Jak šlo vejce na vandr (velikonoční tradice) 

 Kniha – přítel člověka (práce s knihou, tajemství knih) 

 

Časový rozsah: BŘEZEN 

 

Věková skupina: 2,5 – 6,5 let 
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8. integrovaný blok:  BAREVNÝ SVĚT 

 

Charakteristika integrovaného bloku 

 
Seznamujeme se s dopravními prostředky, místem jejich pohybu, poznáváme dopravní 

značky, hodnotíme dopravní situace, seznamujeme se s dopravní signalizací, učíme se chovat 

bezpečně. Uvědomujeme si vliv škodlivin v ovzduší na životní prostředí a zdraví všech lidí. 

Slavíme Den Země, pomáháme čistit okolí MŠ. Třídíme odpad. Vnímáme barvy kolem sebe. 

Pořádáme Čarodějnický rej na zahradě MŠ. 

 

Dílčí cíle: 

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

vytváření zdravých životních návyků a postojů 

 rozvoj záměrné pozornosti a paměti 

 získávání elementárních poznatků o znakových systémech, pozitivního vztahu k učení 

 rozvoj schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat situaci 

 vytváření prosociálních postojů, vnímání a přijímání hodnot společenství v něm uznávané 

 poznávání pravidel společenského soužití, porozumění základním projevům neverbální 

komunikace 

 osvojování poznatků o přírodním, kulturním a technickém prostředí 

 
Očekávané výstupy: 

 

 sluchově rozlišovat zvuky a tóny, rozlišovat barvy (na semaforu a dopravních značkách) a 

jiné specifické znaky předmětů 

 mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí 

 vědomě si všímat věcí kolem sebe 

 chápat prostorové vztahy (vpravo, vlevo, nahoře, dole, před, za, mezi) 

 postupovat podle instrukcí, nacházet společné znaky 

 přijímat zdůvodněné povinnosti 

 respektovat právo druhého, řešit konflikty dohodou, přijímat a uzavírat kompromisy 

 pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat 

 respektovat rozdílné vlastnosti vrstevníků 

 chovat se přiměřeně a bezpečně doma, v MŠ i na veřejnosti 

 vnímat kulturní a umělecké podněty, vyjadřovat se pomocí výtvarných technik, hudebních 

a dramatických činností 

 

Nabídka činností: 

 
 hry, pozorování, diskuse vedoucí k poznávání, rozlišování a třídění dopravních prostředků a 

zvuků dopravy, poznání, co nám doprava nabízí 

 grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen 

 práce s knihou, encyklopedií 

 cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní, praktický 

nácvik bezpečného chování v některých dalších situacích, které mohou nastat 
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 hry v přírodě, v lese, u vody, výlety vlakem, autobusem. Vším si zdokonalíme pohybové 

schopnosti, osobní růst a další poznávání ze společných zážitků. 

 oslava Dne Země 

 hry s víčky od PET lahví, činnosti spojené s třídění odpadu 

 pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, 

louka, rybník apod.) 

 ekologicky motivované herní aktivity (ekohry) 

 smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní 

činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, 

školní zahradu a blízké okolí 

 divadelní představení v MŠ 

 zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační 

cvičení), rozvoj pohybových schopností 

 smyslové a psychomotorické hry, konstruktivní činnosti, grafomotorika 

 výtvarné a pracovní činnosti na dané téma s využitím tvořivosti a fantazie 

 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti 

 samostatný slovní projev na určité téma, přednes, recitace a dramatizace 

 

Návrhy témat pro Třídní vzdělávací programy: 

 
 Půjdu k zápisu do školy (příprava na zápis, seznámení s prostředím školy) 

 Planeta země (planety, vesmír, péče o životní prostředí, oslava Dne Země) 

 Jedeme, plujeme a létáme, Červená, žlutá, zelená… (dopravní prostředky, bezpečnost 

v dopravě) 

 Skřítek Pořádníček uklízí les (péče o přírodu, co do přírody nepatří, třídění odpadu) 

 Pohádkové čarodějky (čarodějnice a jiné bytosti v pohádkách, Čarodějnický rej) 

 

Časový rozsah: DUBEN 

 

Věková skupina: 2,5 – 6,5 let 
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9. integrovaný blok:  CO TO VONÍ? 

 

Charakteristika integrovaného bloku 

 
Posilujeme citovou vazbu k matce, pomáháme doma i v MŠ. Nacvičujeme písně a básně a 

vyrábíme dárky Dni matek. Poznáváme, jak je důležité rodinné zázemí, učíme se vážit si 

domova a všech členů rodiny. Dozvídáme se o narození, vývoji člověka, poznáváme tajemství 

života. Pozorujeme kvetoucí přírodu a stáváme se její součástí. Podnikáme výlety do přírody a 

učíme se pokoře vůči ní. Pozorujeme a zkoumáme hmyz a luční květiny. Nesbíráme, co je 

jedovaté. Poznáváme město, ve kterém žijeme, jeho významné budovy a památky. 

 

Dílčí cíle: 
 

 osvojení si poznatků o pohybových činnostech 

 posilování koordinace ruky a oka 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních a produktivních 

(vnímání, porozumění poslechu, výslovnost, kultivovaný přednes, recitace) 

 rozvoj a kultivace hudebních a tanečních dovedností 

 posilování citových vztahů k rodině, prožívání citů 

 osvojení dovedností předcházejících čtení a psaní 

 rozvoj smyslového vnímání 

 rozvoj sociální citlivosti, posilování prosociálního chování v rodině 

 vytváření pozitivního vztahu k místu, ve kterém dítě žije 

 pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit, ale i ničit 

 

Očekávané výstupy: 
 

 umět se pohybovat v různém prostředí, kultivovat pohyb 

 umět zacházet s drobnými pomůckami, s grafickým a výtvarným materiálem, nůžkami, 

barvami, papírem, modelovací hmotou, s hudebními nástroji 

 udržovat osobní hygienu, umět stolovat, připravit prostředí, zorganizovat hru, oblékat se, 

svlékat, obouvat se, uklidit si věci, zvládat jednoduché úklidové práce 

 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo, intonaci řeči 

 naučit se nazpaměť říkanky, písně, pohádky, sledovat a vyprávět příběh 

 rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 

 respektovat členy rodiny, dodržovat pravidla vzájemného soužití 

 orientovat se bezpečně ve známém prostředí 

 rozlišovat aktivity, které okolnímu prostředí škodí a prospívají, všímat si nepořádku a škod 
 

Nabídka činností: 

 
 činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina (funkce 

rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat), mateřská 

škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi) 

 hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých 

 četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením 
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 přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních  

i technických objektů, vycházky do okolí, výlety 

 aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy 

obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů) 

 poznávání města a zajímavých míst historické části města Hradce Králové 

 sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé 

 poznávací hry k uvědomění si vlastního těla, smyslů, činnosti zaměřené k poznávání 

lidského těla a jeho částí 

 činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních 

návyků 

 divadelní představení v MŠ 

 zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační 

cvičení), rozvoj pohybových schopností 

 smyslové a psychomotorické hry, konstruktivní činnosti, grafomotorika 

 výtvarné a pracovní činnosti na dané téma s využitím tvořivosti a fantazie 

 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti 

 přednes, recitace a dramatizace 

 škola v přírodě 

 oslava Dne matek 

 

Návrhy témat pro Třídní vzdělávací programy: 

 
 Kytička pro maminku (oslava Dne matek, moje maminka) 

 U nás doma (rodina, vzájemné vztahy) 

 Narodil se človíček (vznik života, lidské tělo) 

 Co najdeme na louce?, Ferda mravenec a jeho kamarádi (život na louce, luční květiny) 

 

Časový rozsah: KVĚTEN 

 

Věková skupina: 2,5 – 6,5 let 
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10. integrovaný blok:  CESTA KOLEM SVĚTA 

 

Charakteristika integrovaného bloku 

 
Poznáváme naši vlast, hlavní město i další zajímavá města naší vlasti. Dozvídáme se o 

vzniku života na Zemi a jeho vývoji. Seznamujeme se s jinými částmi světa, jejich 

zajímavostmi, se způsobem života jejich obyvatel. Povídáme si o exotických krajinách a 

zvířatech, vyhledáváme je v encyklopediích a atlasech. Seznamujeme se s výskytem vody 

v přírodě, její různou podobou (potok, rybník, řeka, moře, oceán) a životem v ní. Loučíme se 

s dětmi, které odcházejí do školy. 

 

Dílčí cíle: 

 
 rozvoj pohybových dovedností (dýchání, koordinace a rozsah pohybu) 

 rozvoj psychické a fyzické zdatnosti 

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

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

 vytváření základů pro práci s informacemi 

 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností 

 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, poznávání rozdílnosti 

 rozvoj tolerance, respektu 

 rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou, planetou Země 

 

Očekávané výstupy: 

 
 zvládat pohyb při překonávání překážek, házení a chytání míče, manipulaci s náčiním, 

koordinovanou lokomoci, prostorovou orientaci, sladit pohyb s rytmem 

 být zdatný, zvládat větší fyzickou zátěž (delší vycházka, turistika) 

 řešit problémy, úkoly, problémové situace, nalézat nová řešení 

 vyjadřovat svou fantazii a představivost v tvořivých činnostech i ve slovních výpovědích, 

vymýšlení příběhů, dokončení příběhů 

 chápat elementární matematické souvislosti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, 

určovat pořadí 

 orientovat se v čase, v prostoru, v rovině, ovládat časové pojmy v souvislosti s denními 

činnostmi 

 porovnávat množství, rozlišovat obrazné symboly – piktogramy, dopravní značky apod. 

 poznat některá čísla, písmena 

 mít se rád, mít sebedůvěru ve své schopnosti, zařadit se mezi své vrstevníky, spolupracovat 

 vnímat, že svět má svůj řád, že se stále vyvíjí, mít povědomí o planetě zemi, o vesmíru, 

vzniku života na Zemi, poznávání ekosystémů 

 mít povědomí o životě v jiných světadílech, zemích, respektovat odlišnost pleti, způsobu 

života 

 

Nabídka činností: 

 
 oslava Dne dětí 

 Putování s kapičkou – poznávání skupenství a formy vody, koloběh vody 
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 Pasování školáků, Bublinková party na zahradě MŠ 

 Indiánské odpoledne, Cesta kolem světa – akce pro rodiče a děti 

 nocování v MŠ 

 poznávání naší vlasti, získávání základních znalostí o světě 

 činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností; záměrné pozorování, čím se lidé 

mezi sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti dané 

pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem) a v čem jsou si podobní 

 práce s atlasem 

 třídní výlety na zajímavá místa 

 divadelní nebo kouzelnické představení v MŠ 

 zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační 

cvičení), rozvoj pohybových schopností 

 smyslové a psychomotorické hry 

 konstruktivní činnosti, grafomotorika 

 výtvarné a pracovní činnosti na dané téma s využitím tvořivosti a fantazie 

 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti 

 samostatný slovní projev na určité téma 

 přednes, recitace a dramatizace 

 

Návrhy témat pro Třídní vzdělávací programy: 

 
 Pohádkové vandrování (seznamování s životem v cizích zemích) 

 Putování s kapičkou (koloběh vody, skupenství vody, sladkovodní a mořští živočichové) 

 Za zvířátky do ZOO (exotická zvířata, rozmanitost životních podmínek) 

 Okolo Hradce… (poznáváme svoje město) 

 

Časový rozsah: ČERVEN 

 

Věková skupina: 2,5 – 6,5 let 
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11. integrovaný blok:  SLÁVA NAZDAR VÝLETU 

 

Charakteristika integrovaného bloku 

 
Provoz mateřské školy v době letních prázdnin je omezen. Naši mateřskou školu 

navštěvují i děti z jiných mateřských škol spádové oblasti, které jsou uzavřeny. 

Navazování nových dětských přátelství. Pomáháme novým kamarádům seznámit se 

s prostředím školy, vybavením a s nejbližším okolím. Učíme se dělit o hračky. Opakujeme 

pravidla společenského chování ve skupině. Rozvíjíme poznatky o oblastech v ČR (řeky, 

pohoří, města, hrady a zámky). Prohlubujeme znalosti o jiných zemích světa. Opakujeme 

znalosti o dopravních prostředcích, místu jejich pohybu, dopravní značky a signalizaci, 

hodnotíme dopravní situace, učíme se chovat bezpečně. Učíme se rozlišovat zdraví a životu 

nebezpečné situace.  

 

Dílčí cíle: 

 
 rozvoj pohybových dovedností (využití pobytu ve venkovním prostředí) 

 rozvoj pohybových schopností (rychlost, síla, obratnost) 

 posilování prosociálního chování v kolektivu dětí 

 vytváření pozitivního vztahu k místu, ve kterém dítě žije 

 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí 

 rozvoj pocitu sounáležitosti s přírodou 

 rozvoj schopnosti rozpoznat nebezpečí 

 rozvoj schopnosti vyhledávat informace a pracovat s nimi 

 

Očekávané výstupy: 

 
 zvládat koordinovaný pohyb při pohybu ve venkovním prostředí, základy míčových her, 

překonávání lanových překážek, prostorovou orientaci 

 zvládat větší fyzickou zátěž (delší vycházka) 

 řešit problémové situace spojené s cestováním 

 umět vyprávět o zajímavých místech, o zážitcích  

 orientovat se v čase, v prostoru, v rovině, ovládat časové pojmy v souvislosti s denními 

činnostmi 

 zařadit se mezi své vrstevníky, spolupracovat, pomáhat, být tolerantní 

 

Nabídka činností: 

 
 příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových 

činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, 

nezdravých návyků a závislostí 

 společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, 

příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, 

sdělování slyšeného druhým apod.) 

 komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv 
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 poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních 

pohádek a příběhů 

 zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační 

cvičení), rozvoj pohybových schopností 

 smyslové a psychomotorické hry 

 konstruktivní činnosti, grafomotorika 

 výtvarné a pracovní činnosti na dané téma s využitím tvořivosti a fantazie 

 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti 

 přednes, recitace a dramatizace 

 

Návrhy témat pro Třídní vzdělávací programy: 

 
 Hurá, prázdniny! (výlety, cestování, nebezpečí) 

 Prstem po mapě (poznávání zajímavých míst a lidí, orientace v přírodě) 

 

Časový rozsah: ČERVENEC A SRPEN 

 

Věková skupina: 2,5 – 6,5 let 
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V. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 

POTŘEBAMI A DĚTÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 
 

Plán vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

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

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba jejich naplňování 

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

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

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

 ŠVP vychází z respektování individuálních potřeb a možností dítěte, umožňuje tedy i vzdělávání 

dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo 

k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí 

podpůrných opatření dle § 16 školského zákona. Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 

prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování plánu pedagogické podpory (PLPP) a pro 

děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu 

individuálního vzdělávacího plánu (IVP). PLPP zpracovává škola samostatně, IVP zpracovává 

škola na základě doporučení ŠPZ. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů 

stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

Důležitou podmínkou úspěšnosti předškolního vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami je nejen volba vhodných vzdělávacích metod a prostředků, které jsou v souladu se 

stanovenými podpůrnými opatřeními, ale i uplatňování vysoce profesionálních postojů 

pedagogů i ostatních pracovníků, kteří se na péči o dítě a jeho vzdělávání podílejí. Je nutné 

vytvořit podmínky pro jejich pozitivní přijetí. K tomu je třeba navázat úzkou spolupráci s rodiči 

všech dětí, citlivě s nimi komunikovat a předávat potřebné informace.  

Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami se snažíme vytvořit optimální podmínky 

k rozvoji jejich osobnosti: 

1. stanovením pravidel a průběhu tvorby, realizace a vyhodnocování plánů pedagogické 

podpory nebo individuálních vzdělávacích plánů – zodpovídají třídní učitelé, 

2. pravidelným hodnocením osobnostního rozvoje - zodpovídají třídní učitelé, 

3. stanovením náplně předmětů speciálně pedagogické péče, 

4. kvalifikací učitelů „speciální pedagog“  

5. kvalifikací učitelů „asistent logopedické péče“  

6. spoluprací s pracovníky SPC a PPP, klinickými logopedy, školním psychologem. 

 

Plán vzdělávání dětí mimořádně nadaných 
 

Mateřská škola se snaží v ŠVP vytvářet a při jeho realizaci uplatňovat podmínky k co 

největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti, tzn. i 

dítěte nadaného. Vzdělávání mimořádně nadaných dětí probíhá takovým způsobem, aby byl 

stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve 

škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet. Mateřská škola je povinna zajistit 

realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních 

vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.  

Výchovně vzdělávací činnost pro děti nadané podléhá vyhlášce č. 27/2016 Sb., o 

vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů 

mimořádně nadaných. Na základě této vyhlášky bude u dětí, které se budou jevit jako nadané, 

využíván zvýšený individuální přístup a nabízeny činnosti k podpoře rozvoje osobnosti a 

nadání. 
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Plán vzdělávání dětí mladších tří let 
 

Pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let byla v mateřské 

škole přijata opatření týkajících se hygienických, bezpečnostních, prostorových i materiálních 

podmínek, včetně přizpůsobení organizace vzdělávání. 

Vzdělávání dětí mladších tří let má svá specifika z hlediska fyzického, psychického i 

sociálního vývoje. Všestranný rozvoj těchto dětí je zajišťován důrazem na zvýšené smyslové 

vnímání, vhodnou volbou činností, výběrem hraček, respektováním individuálních potřeb, 

kratší dobou řízených činností, upřednostněním spontánních činností, respektováním doby 

odpočinku, pozvolnou a šetrnou adaptací se zaměřením na socializaci a prohlubování základů 

sebe obslužných činností, individuálním přístupem k dítěti a úzkou spoluprací s rodinou. 

Učitelé se v této oblasti dále vzdělávají.  

Z důvodu možné výchovy a vzdělávání dětí mladších tří let je objekt mateřské školy 

začleněn do kategorie činností podle požárního nebezpečí, a tím je dodržována platná 

legislativa. 

       K adaptaci dětí v mateřské škole slouží Adaptační program pro nově nastupující děti (viz 

příloha) a klub pro rodiče a děti Plamínek. 
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VI. DÍLČÍ PROJEKTY 

 
1. Doplňkové činnosti 

 
Výlety 

 

 návštěvy solné jeskyně (celoročně) 

 adventní výlety (programy na zámku, vánoční ZOO, Peklo Čertovina apod.) 

 výlety do skanzenu v Krňovicích – seznamování s řemesly, ekofarmou  

 třídní výlety (červen) – hrady a zámky s programem pro děti, Perníková chaloupka (Ráby 

pod Kuňkou), ZOO Dvůr Králové nad Labem, plavba lodí po Labi aj. 

 výlet vlakem  

 

Samostatné projekty 

 

 divadelní představení a hudební programy v MŠ 

 přírodovědně vzdělávací programy  

 Bramboriáda (září – říjen) 

 To je zlaté posvícení (říjen) 

 oslava Haloweena (říjen) – Strašidelná zahrada 

 Drakiáda (říjen) 

 beseda s Městskou policií (dopravní kázeň, prevence – podzim, jaro) 

 dopravní hřiště (Třebeš) 

 beseda se včelařem 

 kurz bruslení (listopad – únor) 

 Mikulášská návštěva ve školce 

 lyžařský kurz (leden – únor) 

 karneval, Masopust (únor) 

 zimní olympiáda – týden zimních sportů (únor) 

 Velikonoční týden 

 účast ve výtvarných soutěžích  

 účast v pěveckých soutěžích 

 Sluníčkový den – oslava příchodu jara (březen) 

 Den Země – čištění lesa se skřítkem Pořádníčkem, třídění odpadu (duben) 

 Čarodějnický rej na zahradě MŠ (duben) 

 Oslava Dne dětí 

 Škola v přírodě 

 přenocování v MŠ  

 

Akce pro rodiče s dětmi 

 

 pracovní dílny s rodiči po celý rok 

 Strašidelná zahrada 

 zpívání pod vánočním stromečkem 

 vánoční besídky s programem tříd pro rodiče a širší veřejnost (prosinec) 

 beseda učitelek 1. tříd ZŠ a ředitelství ZŠ s rodiči předškoláků v MŠ (březen) 

 Den otevřených dveří (březen - duben) 
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 Čarodějný rej na zahradě MŠ (duben) 

 Srdíčkové odpoledne s rodiči na zahradě MŠ – oslava Dne matek (květen) 

 Indiánské odpoledne (červen) 

 vystoupení pěveckého sboru Kosáček a Kuřátka pro rodiče a veřejnost 

 Pasování na školáky (červen) 

 společné vysazování semen a sazenic, údržba zahrady 

 společné opékaní na zahradě MŠ 

 společné sportovní akce 

 

Různé 

 

 Fotografování dětí 

 Logopedická depistáž 

 Zraková prevence PROZRAK 

 Zubní prevence 

 Společné koncerty se sborem Jitro 

 

Exkurze 

 

 návštěvy divadel, výstav, koncertů podle nabídky – po celý rok 

 návštěvy Ekocentra SEVER (podle nabídky) 

 návštěva Planetária 

 exkurze v knihovně Malšovice a v knihovně města (celoročně) 

 návštěva Dopravního podniku HK 

 návštěva veterinární stanice 

 návštěva předškoláků v 1. třídách ZŠ – ukázka výuky, prostředí ZŠ (jaro) 

 návštěva školní jídelny – exkurze, seznámení s prostředím (duben) 

 exkurze do přírodovědného kabinetu ZŠ 

 návštěva školní družiny, pohádka hraná dramatickým kroužkem (červen) 

 návštěva Galerie moderního umění a Hudebního divadla dětem 

 

2. Doplňkové programy 

 
V jednotlivých třídách jsou všem dětem v průběhu dne (předškolákům především 

v rámci nespavých aktivit) nabízeny dle jejich doplňkové programy, které vedou kvalifikovaní 

učitelé naší MŠ.  

 Šikuláček – rozšiřující pracovní a výtvarnou výchova, seznámení s méně tradičními 

technikami.  

 Keramické tvoření – seznámení s prací s keramickou hlínou.  

 Veselé pískání – základy hry na flétnu.  

 Atletické hrátky - všestranný pohybový rozvoj.  

 Předplavecká výuka - základní plavecké dovednosti.  

 Angličtina hrou – základy anglického jazyka hravou formou.  

 Logopedické hrátky – rozvoj komunikačních dovedností, jemné a hrubé motoriky, 

grafomotoriky. Vedou asistentky logopedické prevence. 

 Lerngymnastika – cvičení na propojení levé a pravé mozkové hemisféry, rozvoj 

koncentrace pozornosti, prevence hyperaktivity.  
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 Pěvecký sbor Kosáček a Kuřátka – práce s hlasem, základy sborového zpěvu hravou 

formou.  

 Taneční hrátky s písničkou - rozšiřující hudební a pohybová výchova pro nejmladší 

 Ekologie a pěstitelství – zásady práce na zahradě, seznámení se sezónními pracemi, 

environmentální výchova. 

 Hýbánky – rozšiřující pohybová a hudební výchova pro děti ve věku 4 – 5 let. 

  
Roční plány nadstandardních zájmových aktivit viz příloha.     

 
3. Soutěže hradeckých mateřských škol 

 

Naše mateřská škola pořádá pro děti ostatních mateřských škol sportovní soutěže družstev 

předškoláků. Cílem je učit děti soutěžit v duchu fair – play, spolupracovat, podpořit kamarády, 

přijímat porážku i vítězství. Oceňovány jsou všichni účastníci.  

 Čertovské hrátky – prosinec – veselé hrátky desetičlenných týmů, u kterých nechybí 

návštěva čerta s Mikulášem – tělocvična ZŠ Štefcova 

 Plavecké štafety – květen – využití plaveckých dovedností osvojených při plaveckém 

kurzu – bazén ZŠ Štefcova 

 Atletické hrátky – červen – čtyřboj šestičlenných družstev – běh na 50 m a 200 m, skok 

daleký, hod tenisovým míčkem – atletické hřiště ZŠ Štefcova 

 

Dále se účastníme turnajů pro mateřské školy Hradce Králové: 

 Fotbalový turnaj 

 Hokejbalový turnaj 

 Dopoledne pohybových her 
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VIII.  AUTOEVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 
Autoevaluace MŠ představuje proces průběžného vyhodnocování podmínek, průběhu a 

výsledků vzdělávání, jehož cílem je zkvalitnění práce MŠ ve všech oblastech.  

 

 

Sledované oblasti:  Písemné zpracování a časový plán         odpovědnost 

 

Plnění cílů ŠVP                      výroční zpráva                        zástupkyně pro MŠ                                                                                                                   

 

Plnění cílů TVP             průběžné v třídní knize                              třídní učitelé 

                                               měsíční hodnocení integr. bloků         třídní učitelé   

  

Kvalita podmínek MŠ            výroční zpráva                                          zástupkyně pro MŠ 

                                               dotazník pro učitele (leden)                    zástupkyně pro MŠ 

 

Realizace integr. bloků          hospitační záznamy (dle plánu)         zástupkyně pro MŠ 

  

Práce pedagogů  hospitační záznamy (dle plánu)        zástupkyně pro MŠ 

             

Sebereflexe   autoevaluační dotazník učitelů                  zástupkyně pro MŠ 

                                               (leden) 

 

Vybavenost MŠ                     dotazník pro všechny pracovníky                  zástupkyně pro MŠ                                                      

                                                (září)         

 

Diagnostika dítěte                  záznamy o dětech (2x ročně)          třídní učitelé 

  

Pololetní hodnocení třídy písemně      třídní učitelé 

 

Hodnocení akcí  umístění na webové stránky (průběžně)     třídní učitelé 

                                               písemné zhodnocení  (červen) 

 

 

Kontrola písemné 

dokumentace                           1x měsíčně                                                 zástupkyně pro MŠ     

                                                              

Hodnocení práce   provozní porady 

provozních                              písemné zachycení                                    zástupkyně pro MŠ 

 

Práce na úsecích    písemné zachycení            zástupkyně pro MŠ                                
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Metody evaluace v praxi 

 
Pozorování, rozhovory s dětmi, s rodiči, třídní schůzky, konzultace s odborníky, 

záznamové archy dětí, diskuse, rozbory činností, analýza prací a výtvorů dítěte – vedení 

portfolia dítěte , sociometrické metody (rozbor chování a jednání ve skupině, vztahy, postavení 

dítěte v kolektivu apod.), rodinná anamnéza, analýza vlastní pedagogické aktivity, pedagogické 

porady, provozní porady, hospitace, pohospitační rozhovory, kontroly a orientační vstupy, 

ankety, dotazníky, apod. 

 Sebrané informace jsou analyzovány a učitel je zohledňuje při tvorbě TVP, individuální 

práci s dítětem, popř. plánu pedagogické podpory. 

 Záznamové archy dítěte jsou vyplňovány 2x ročně a uchovány po celou dobu docházky 

dítěte do MŠ, využití diagnostické metody iSophi. 

 Portfolio dítěte (pracovní a grafomotorické listy a vybrané výtvory) jsou uchovávány po 

dobu 1 školního roku a poté předány zákonnému zástupci dítěte. 

 

 

Kritéria hodnocení učitelek 

 
 přístup k dětem, umění dítěti naslouchat, vcítit se do jeho potřeb 

 kvalitní zpracování podtémat k integrovaným blokům 

 spolupráce s rodinou, každodenní poskytnutí informací o dětech 

 kvalitní provádění vzdělávací práce, poučení se z chyb 

 profesionální přístup a takt při jednání s rodiči, diskrétnost, rozvážnost 

 tvořivost a její přenášení na děti 

 zapojení do modernizace a zvelebování prostředí 

 důslednost v požadavcích na dítě, pravidelný rytmus a řád, dodržování režimu dne 

 flexibilita, pohotová reakce na aktuální situaci 

 podpora sebedůvěry dítěte pochvalou, povzbuzením 

 vytváření zdravého a podnětného prostředí pro děti 

 kolegiální chování, ochota spolupráce s kolegyní na třídě, se všemi zaměstnanci 

 přenášení kladného přístupu k životu, k prostředí kolem sebe, k lidem, na děti a 

spoluzaměstnance 

 další vzdělávání (účast na seminářích, studium odborné literatury a tisku, využití práce na 

počítači, atd.) 

 poskytování správného vzoru pro děti svým chováním a jednáním 

 

 

Kritéria hodnocení provozních pracovnic 

 
 plnění pracovních povinností, pomoc i nad rámec svých povinností 

 vstřícnost a ochota spolupráce s ostatními zaměstnanci 

 respektování pokynů ředitele školy a vedoucí MŠ 

 aktivita při zlepšování estetické stránky prostředí školy 

 vytváření zdravého, čistého a příjemného prostředí 

 dobrý vztah k dětem i k rodičům 
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PŘÍLOHY – Doplňkové programy 

 
 Atletické hrátky 

 

 Předplavecká výuka 
 

 Šikuláček 

 

 Keramické tvoření 
 

 Angličtina hrou 
 

 Lerngymnastika 
 

 Ekologie a pěstitelství 
 

 Logopedické hrátky 
 

 Veselé pískání  
 

 Pěvecký sbor Kosáček 
 

 Pěvecký sbor Kuřátka 
 

 Taneční hrátky s písničkou 
 

 Hýbánky 
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Atletické hrátky  
 

Září 

 

 seznámení s bezpečností a pravidly organizace a chování na hřišti a v tělocvičně 

 rozvoj rychlosti a vytrvalosti formou pohybových her 

 starty z poloh 

 odrazová průprava, skoky z místa 

 

Říjen 

 

 rozvoj rychlosti, síly a vytrvalosti formou pohybových her 

 štafetové hry, nácvik štafetové předávky 

 technika hodu míčkem, hody z místa do dálky 

 technika skoku dalekého 

 

Listopad 

 

 rozvoj rychlosti, síly a obratnosti formou pohybových her 

 překážkové dráhy 

 rozvoj reakční rychlosti 

 štafetové hry 

 

Prosinec 

 

 rozvoj rychlosti, síly a obratnosti formou pohybových her 

 rozvoj odrazových schopností 

 hody na cíl 

 Čertovské hrátky – soutěž MŠ 

 

Leden 

 

 rozvoj rychlosti, síly a obratnosti formou pohybových her 

 rozvoj odrazových schopností a koordinace – využití nářadí 

 hry na rozvoj vytrvalosti 

 cvičení s využitím sněhu 

 

Únor 

 

 rozvoj rychlosti, síly a obratnosti formou pohybových her 

 cvičení s využitím laviček  

 obratnost a zpevňovací cviky na žíněnkách 

 technika hodu míčkem 

 

Březen 

 

 rozvoj rychlosti, síly a obratnosti formou pohybových her 

 rozvoj odrazových schopností s využitím duchny 

 vertikální odrazy, překážkové dráhy s využitím nářadí 
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Duben 

 

 rozvoj rychlosti a vytrvalosti formou pohybových her 

 technika stratů – polovysoký a nízký start 

 technika skoku dalekého 

 hody na cíl, hod vysokodaleký 

 

Květen 

 

 rozvoj pohybových schopností formou pohybových her 

 technika nízkého startu – využití startovních bloku 

 technika štafetové předávky 

 odrazová průprava 

 příprava na Atletické hrátky – soutěž MŠ 

 

Červen 

 

 rozvoj pohybových schopností formou pohybových her 

 hody do dálky 

 Atletické hrátky – soutěž MŠ 

 víceboje  
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Předplavecká výuka  
 

Září 

 

 seznámení s bezpečností, pravidly organizace plavecké výuky, provozem plaveckého 

bazénu 

 prověrka plaveckých dovedností, rozřazení do skupin (začátečníci, pokročilí) 

 hry ve vodě, základní plavecké dovednosti 

 

Říjen 

 

 hry ve vodě, rozvoj základních plaveckých dovedností  

 vznášení v poloze na prsa (hvězda, šipka, hříbek) 

 splývání v poloze na prsa 

 nácvik techniky (kraul, znak – nohy) 

 

Listopad 

 

 hry ve vodě 

 rozvoj základních plaveckých dovedností, potopení v mělké vodě  

 vznášení v poloze na prsa (hvězda, šipka, hříbek, kombinace poloh) 

 splývání v poloze na prsa 

 vznášení v poloze na znak 

 zdokonalování techniky (kraul, znak – nohy) 

 

Prosinec 

 

 hry ve vodě, štafetové hry 

 rozvoj základních plaveckých dovedností, potopení v mělké vodě  

 zdokonalování techniky (kraul, znak – nohy) 

 nácvik techniky (prsa – nohy) - pokročilí 

 skoky do vody 

 

Leden 

 

 hry ve vodě, štafetové hry 

 rozvoj základních plaveckých dovedností, potopení v mělké vodě  

 zdokonalování techniky (kraul, prsa, znak – nohy) 

 nácvik techniky (prsa – ruce) - pokročilí 

 skoky a pády do vody 

 

Únor 

 

 hry ve vodě, štafetové hry, orientace ve vodě 

 potopení v hluboké vodě, lovení předmětů 

 rozvoj základních plaveckých dovedností  

 zdokonalování techniky (kraul, prsa, znak – nohy) 

 nácvik techniky (prsa – souhra) – pokročilí 
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Březen 

 

 hry ve vodě, plavecké dýchání 

 potopení v hluboké vodě, lovení předmětů 

 rozvoj základních plaveckých dovedností  

 zdokonalování techniky (kraul, prsa, znak – nohy) 

 nácvik techniky (prsa – ruce) – začátečníci 

 nácvik techniky (prsa – souhra) – pokročilí 

 skoky a pády do vody, orientace ve vodě 

 

Duben 

 

 hry ve vodě, orientační hry 

 potopení v hluboké vodě, lovení předmětů 

 plavecké dýchání, plavecká poloha 

 zdokonalování techniky (kraul, prsa, znak – nohy) 

 nácvik techniky (prsa – ruce, kraul – ruce, vrtule)  

 nácvik techniky (prsa – souhra)  

 skoky a pády do vody 

 

Květen 

 

 hry ve vodě, štafetové hry 

 rozvoj základních plaveckých dovedností  

 zdokonalování techniky (kraul, prsa, znak) 

 skok do vody 

 příprava na plavecké závody, Plavecká štafeta – soutěž MŠ 

 

Červen 

 

 hry ve vodě, štafetové hry 

 zdokonalování techniky (kraul, prsa, znak) 

 plavání pod vodou - pokročilí 

 skok do vody 
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Šikuláček 

 
Září 

  

 Houby + píseň k tématu „Hádaly se houby“ 

 

Říjen 

 

 Výroba podzimní dekorace z přírodnin - lepení 

 Podzimní krajina – obtisky listů, barvy podzimu 

 Ježek – využití zapouštění barvy do klovatiny 

 

Listopad 

 

 Podzimní strašidýlka  

 Zvířátka – sova, využití přírodních materiálů. 

 Seznámení s keramickou hlínou – válení, vykrajování. 

 

Prosinec 

 

 Veselé čepice a rukavice + říkanka 

 Vánoční kapr + poslech vánočních koled 

 Vánoční dekorace – tradiční vánoční ozdoby z přírodních matriálů 

 

Leden 

 

 Sněhulák + říkanka 

 Budka s ptáčky 

 Hrátky s vodovými barvami a solí 

 

Únor 

 

 Tučňáci, Eskymák  

 Zamrzlé okno  

 Dešťová hůlka  

 

Březen 

 

 Velikonoční vejce – netradiční techniky 

 Ovečka – motání bavlnky 

 Ptáčci – výroba girlandy  

 

Duben 

 

 Malování na kamínky 

 Dopravní prostředky – tvoření z papíru, lepení. 

 Čarodějnické koště  
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Květen 

 

 Korálky pro maminku 

 Výroba přání   

 Rozkvetlý strom  

 

Červen 

 

 Výroba akvária -  mořský svět  

 Tvoření z papírových ruliček - Žabka  

 Zakončení, předání drobných odměn 
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Keramické tvoření  
 

Září 

 

 seznámení s hlínou a glazurou 

 seznámení s prostředím keramické dílny a pece 

 

Říjen 

 

 Houba 

 Tvoření houby.  

 První glazování. 

 

Listopad 

 

 Kapřík nebo anděl – adventní talířek na svíčky  

 Vyválení plátu a vykrajování podle šablony, zdobení barevnými sklíčky 

 

Prosinec 

 

 Čertík – postavička  

 Modelování postavičky rukama, burelování (ukázka práce učitelky), detaily glazované 

dětmi. 

 Účast na vánoční výstavě v ZŠ 

 

Leden 

 

 Ovečka– dekorace k Velikonocům.  

 Tvarování ovce z kuličky. Tvarování kudrlinek.  

 Glazování. 

 

Únor 

 

 Sluníčko na zeď  

 Vyválení plátu hlíny válečkem, vyřezávání pomocí nožíku. 

 Zdobení malováním špičkou do hlíny a vykrajováním, burelování a glazování. 

 

Březen 

 

 Beruška 

 Vyválení plátu válečkem. Mačkání novin a posazení plátu na novinovou kuličku.  

 Zdobení přilepováním kousků hlíny – puntíky, tykadla, oči.  

 Glazování.  

 

Duben 

 

 Ptáček 

 Vykrajování z plátu hlíny dle šablony, modelovánía a lepení.  

 Glazování. 
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Květen 

 

 Kouzelný pytlík na pastelky 

 Vyválení plátu s krajkou, tvarování do podoby pytlíku.  

 Zdobení glazurou. 

 

Červen 

 

 Ukončení a rozloučení keramického kroužku s malou odměnou. 

 Výstava výrobků. 
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Angličtina hrou  

 

Září - Říjen (September - October) 

 

Základní studie (core studies) 

 Greetings and rules (e.g. good morning, hello, how are you)  

 What is your name? My name is... 

 Halloween (e.g. ghost, witch, spider, pumpkin) 

 Emotions- I am happy, I feel sad  

Čísla (numbers) 

 Can you count to 6? ( numbers 1-6)  

Řikanky a písničky (rhymes and songs) 

 123 all my friends are here with me, Rolly Polly 

Aktivity a hry (activities and games) 

 Motion movement - sit down, stand up, make a circle 

 Skeleton Dance  

 

Listopad (November) 

 

Základní studie (core studies) 

 Self knowing- I am a girl/boy; I can do it! 

 Colours- red, pink, yellow, purple, green, blue, brown, black, white, grey  

 What is in the bag? What is it? It is a…I don´t know... 

 Weather– Sun, clouds, rain, snow, thunder, etc. 

 Finger family – thumb, index finger, etc. 

Čísla (numbers) 

 Numbers 1-10 

Řikanky a písničky (rhymes and songs) 

 Little Little Spider Up the Tree, Rain Rain Go Away 

Aktivity a hry (activities and games) 

 Motion movement continued 

 

Prosinec (December) 

 

Základní studie (core studies) 

 Toys- car, plane, doll, ball, bike, train 

 What is in the box? Where is...“ex. my hat?“ (e.g. on, over, under, in front, behind) 

 Holiday traditions - Christmas tree, ornaments, presents 

Čísla (numbers) 

 Numbers 1-24; Counting the stars 

Řikanky a písničky (rhymes and songs) 

 Twinkle Twinkle Little Star,  

 Jingle Bells 

 We Wish You a Merry Christmas  

Aktivity a hry (activities and games) 

 Games with parachute 
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Leden (January) 

 

Základní studie (core studies) 

 Body– head, eyes, ears, mouth, nose, hand, finger, arm, leg 

 Toys continued... 

 Seasons– winter, spring, summer, autumn (fall) 

Říkanky a písničky (rhymes and songs) 

 Head, Shoulders, Knees and Toes 

 One Little Finger 

Aktivity a hry (activities and games) 

 Magnetize, Chinese whispers 

 Simon Says (e.g. touch your nose, clap your hands, jump up and down, etc.) 

 

Únor (February) 

 

Základní studie (core studies) 

 Clothes- shirt, pants, shoes, socks, jacket, hat, gloves, scarf 

Říkanky a písničky (rhymes and songs)  

 Two Little Chicky Birds 

 1-2-3- There Was a Bird On Me. 

 Let‘s Do the Pinnocchio, If You Are Happy and You Know it Clap Your Hands 

Aktivity a hry (activities and games) 

 Searching for a Treasure 

 I am Wearing?, Find a pair 

 

Březen (March) 

 

Základní studie (core studies) 

 Animals– dog, cat, mouse, cow, horse, goat, duck, pig, bird, rabbit, turtle, butterfly 

 Easter (e.g. bunnies, chickens, colored eggs, baskets) 

Čísla (numbers) 

 Easter counting ( ducks, eggs ) 

Říkanky a písničky (rhymes and songs) 

 Old McDonald had a farm 

 Easter Bunny is fat, Easter Eggs 

Aktivity a hry (activities and games) 

 Solar Game 

 Mr.Stork Lost His Hat, Action song 

 

Duben (April) 

 

Základní studie (core studies) 

 Colors continued (e.g. color of the Sun, sky, apple) 

 Weather conditions- sunny, rainy, cloudy, foggy, frosty, snowy, etc. 

 Growth of plants- seeds, trees 

Říkanky a písničky (rhymes and songs) 

 Baa Baa Black Sheep 

Aktivity a hry (activities and games) 

 Wind the Bobbin up 
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 What is the Time, Mr.Wolf? 

 Study the growth of plants activity 

 

Květen (May) 

 

Základní studie (core studies) 

 My family- mom, dad, sister, brother, grandpa, grandma, etc. 

 Food and drinks–tea, milk, juice, water, ice-cream, bread, cake, fish, orange, etc. 

Říkanky a písničky (rhymes and songs) 

 I can Sing a Rainbow 

 ABC Song, Shapes Song 

Aktivity a hry (activities and games) 

 I like, I don‘t like. 

 Find  a pair 

 

Červen (June) 

 

Základní studie (core studies) 

 Taste-Smell-Hear-See-Touch 

 Forms of a transport- bus, bike, airplane 

 Jungle animals- elephant, giraffe, monkey, crocodile, snake, etc. 

Čísla (numbers) 

 Ten Little Indians 

Říkanky a písničky (rhymes and songs) 

 The Wheels on the Bus 

 Walking in the jungle 

Aktivity a hry (activities and games) 

 What cant the animals do 

 Sort everything! 
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Lerngymnastika  
 

Říjen 

 

 Seznámení se cvičebními technikami a dodržení pitného režimu 

 Cvik - Budíček 

 Křížový tanec – s hudbou, Chůze po tvaru ležaté osmičky  

 Kresba čmáranice 

 Pohybová říkanka - Koblížek 

 

Listopad 

 

 Cviky – Hromosvod, Houpací kůň 

 Energetické zívání, Rovnovážné knoflíky 

 Kresba motanice a kruhů 

 Pohybová říkanka - Medvídek 

 

Prosinec 

 

 Cviky – Sova, Špičky uší, Světelný vypínač 

 Cvičení na uvolnění šíje 

 Kresba ležaté osmičky 

 Pohybová říkanka - Čertík 

 

Leden 

 

 Cvičení na posílení imunity 

 Nervosvalová koordinace a lepší nálada 

 Relaxace těla a mysli, Dechová cvičení 

 Opakování kreseb 

 Pohybová říkanka – Teplo, zima 

 

Únor 

 

 Dobré ráno, zas jsem tady 

 Cvičení se stuhou - grafomotorika 

 Cvik – Myslící čepice, Kutálení šíje – rolování zátylku 

 Kresba ve vzduchu – zrcadlové písmo 

 Pohybová říkanka – Ptáček 

 

 

Březen 

 

 Cvičení proti jarní únavě 

 Cviky – Břišní dýchání, Jízda na horském kole, Pumpování 

 Kresba abecední osmičky 

 Pohybová říkanka - Matlafousek 
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Duben 

 

 Cviky – Gravitační kluzák, Aktivizace paží 

 Cvičení pro aktivní odpočinek prstů 

 Kresba dvojité čmáranice 

 Kresba obou rukou – zrcadlové písmo 

 Pohybová říkanka - Kocourek 

 

Květen  

 

 Cviky – Křížové pohyby – s hudbou 

 Cvičení pro lymfatický systém a dobrou náladu 

 Cvičení na intelektuální výkon 

 Cvik – Buďme nad věcí, Kresba motýlí osmičky 

 Pohybová říkanka – Leze brouček 

 

Červen 

 

 Cvičení na propojování mozkových hemisfér 

 Cvik – Námořnický uzel 

 Cviky – Kobra, Gorila, Tygr, Lev, Slon  

 Relaxace těla a mysli 

 Kresba osmičky (ležatá, abecední, motýlí) 

 Pohybová říkanka – Ukaž prsty sluníčku. Ukaž nožku sluníčku. 
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Ekologie a pěstitelství  
 

Září – Říjen 

 

 Seznámení s bezpečností, pravidly, organizace  

 Vytrhávání plevele, sklízení vypěstované zeleniny, ovoce 

 Založení „čtverečkové zahrádky“ na ekologické zahradě 

 Sázení rostlin na ekologické zahradě (stromky, česnek, cibuloviny) 

 Rytí záhonků 

 Vycházka do lesa - Podzimníčci 

 

Listopad – Prosinec 

 

 Hrabání listí (do tvarů - kupy, spirály, bludiště) 

 Sbírání klacíků a šišek 

 Růžičky z listí  

 Vycházky do okolí školky. 

 Pozorování listnatých a jehličnatých stromů. 

 Zdobení vánočních stromečků 

 

Leden – Únor 

 

 Krmítka - Krmení ptáků  

 Vyrábění šišek se semínky  

 Vycházka k rybníku – pozorování kachen, ryb 

 Shrnování sněhu 

 Stavění ze sněhu  

 Pozorování počasí 

 

Březen  

 

 Hrabání suché trávy 

 Setí semínek ve třídě do kelímků (hrášek, řeřicha, obilí) 

 Sázení odnožů květin a bylin (macešky aj.) 

 Úprava ekologické zahrady 

 Vycházka do lesíka - Jarníčci 

 

Duben 

 

 Seznámení s jednotlivým nářadím, pojmenování, na co je používáme 

 Příprava záhonů 

 Rytí a okopávání záhonů 

 Setí semínek – ukázka a každé dítě zasévá (ředkvičky, petrželka, pažitka, mrkev aj.) 

 Co potřebují rostliny k růstu, proč je pro nás zelenina důležitá 

 Sázení sazeniček – jahody, salát, okurky, cukety, dýně aj.) 

 Úprava ekologické zahrady 

 

 



61 
 

Květen – Červen 

 

 Okopávání, vytrhávání, zalévání 

 Sklízení ovoce a zeleniny 

 Zametání písku a údržba pískoviště 

 Vycházky do okolí školky – pozorování přírody 

 Ekologická zahrada 
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Logopedické hrátky  
 

Září 

 

 Skupinové pohybové chvilky – hra na tělo (Hlava, ramena, kolena), taneček 

 Fonační cvičení – nácvik měkkého hlasového začátku („Jak se jmenuješ“- zpěvná 

metoda) 

 Dechová cvičení – sedící poloha, poloha vleže – nácvik hlubokého nádechu a výdechu 

do bříška 

 Jemná motorika – grafické listy (krouživý pohyb – klubíčka) 

 Individuální rozhovory s dětmi – zjišťování slovní zásoby, slovních nedostatků 

 

Říjen 

 

 Skupinové pohybové chvilky – rozvoj hrubé motoriky (tanečky, hry na tělo), posílení 

sebeobsluhy, cvičení ruce, nohy -kruhy různých velikostí 

 Jemná motorika – pracovní listy (kroužení), modelování, lepení, špetkový úchop 

 Dechová cvičení – nádech a výdech do bříška (opakování, důraz na správné provedení) 

 Prstová cvičení – „ Zdravení prstů“,  

 Fonační cvičení – hlasové hrátky - hluboký, vysoký tón (motivace: medvěd, medvědice, 

medvídě…), ukolébavka pro medvídka - nácvik měkkého hlasového začátku  

 Oromotorická cvičení – nácvik hybnosti jazyka (obr. materiál) 

 Individuální práce před zrcadlem - procvičování a upevňování správné výslovnosti 

(záznamy do logopedického deníku) 

 Individuální dechová cvičení (pomůcky – motýlek, opička) 

 

Listopad 

 

 Skupinové pohybové chvilky – rozvoj hrubé motoriky (sebeobsluha), orientace 

v prostoru 

 Oromotorická cvičení – nácvik hybnosti mluvidel (obrazový materiál, nápodoba) 

 Prstová cvičení – Palečku, co jsi včera dělal?, opakování (Zdravení prstů)  

 Jemná motorika – pracovní listy dle TVP (linie) 

 Fonační cvičení – píseň – Listopad, memorování, zeslabování – zesilování zvuku 

(motivace: vítr- fíí, fáá, fúú), hluboký nádech, prodlužování výdechu s fonací 

 Sluchová cvičení – rytmizace, počáteční písmeno ve slovech 

 Rozvoj slovní zásoby – procvičování slovních komplexů (poděkování, pozdravení, 

omluva) 

 Individuální práce před zrcadlem - procvičování a upevňování správné výslovnosti 

(záznam do logopedického deníku) 

 Individuální dechová cvičení (foukání do peříčka, listu) 

 

Prosinec 

 

 Skupinové pohybové chvilky- pohyb v rytmu říkanek (pomalé - rychlé tempo), rozvoj 

hrubé motoriky (sebeobsluha), výstupy na žebřiny, chůze po lavičce 

 Skupinová oromotorická cvičení – rozvoj hybnosti mluvidel a jazyka (libovolný výběr 

obrázků – nápodoba) 
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 Jemná motorika - pracovní listy v návaznosti na TVP, lepení, modelování (koulení, 

válení) 

 Fonační cvičení – tematické písně v návaznosti na TVP, básně (rytmizace), opakování 

měkkých hlasových začátků (plynulé pojmenovávání obrázků začínajících na 

samohlásky – zleva doprava) 

 Sluchová cvičení – počáteční písmeno ve slovech, memorování – opakování slyšeného 

 Dechová cvičení – hluboký nádech – přidávání slov do vět na jeden nádech, krátké 

básničky na jeden nádech 

 Individuální práce před zrcadlem – procvičování a upevňování výslovnosti, odezírání, 

společné hodnocení úspěchů (v případě nutnosti doporučení logopedické poradny 

rodičům) 

 

Leden 

 

 Skupinové pohybové chvilky – učení nápodobou, hod a chytání míče, hrubá motorika 

(sebeobsluha)  

 Jemná motorika - grafomotorické pracovní listy – návaznost na TVP, špetkový úchop, 

prstová cvičení s motivací básniček, jemná motorika (zapínání zipů), stříhání, lepení 

 Sluchová cvičení – kostkové sluchové pexeso (poznávání stejného zvuku), opakování 

počátečního písmene ve slově, hra na ozvěnu - opakování a vytleskávání slyšeného 

 Fonační cvičení- posilování smyslu pro rým a rytmus (obrazový materiál), rozvoj slovní 

zásoby (rychlé vybavení vět – při zadání slova- dítě vymyslí větu) 

 Dechová cvičení – krátký a dlouhý výdechový proud (foukání na prsty) 

 Individuální práce před zrcadlem – procvičování a upevňování výslovnosti (záznam do 

logopedického deníku) 

 

Únor 

 

 Skupinové pohybové chvilky – orientace v prostoru, překážkové dráhy (rovnováha, 

seskoky, plazení…) 

 Oromotorická cvičení – opakování a procvičení hybnosti jazyka, mluvidel, nafukování 

tváří (za doprovodu říkadel) 

 Grafomotorická cvičení – námětové pracovní listy, jemná motorika – lepení, stříhání, 

modelování 

 Sluchová cvičení – opakování slyšeného, rytmizace, udržení pozornosti u čteného 

příběhu, výkladu 

 Fonační cvičení – procvičení síly hlasu – potichu, nahlas, šeptání (motivace: uspáváme 

a budíme oblíbenou hračku) 

 Rozvoj slovní zásoby – samostatný řečový projev, schopnost převyprávět slyšené a 

podle obrázků, porozumění otázkám 

 Dechová cvičení – ovládání síly nádechu a výdechu - motivace peříčko na dlani – 

prudký výdech (sfouknutí peříčka), slabý výdech (zachvění peříčka na dlani) 

 Individuální práce před zrcadlem – upevňování správné výslovnosti, využití PC 

programů  

(záznam do logopedického deníku) 
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Březen 

 

 Skupinové pohybové chvilky – dětský aerobik v doprovodu hudby, orientace v prostoru, 

běh na hřišti 

 Grafomotorická cvičení – pracovní listy v návaznosti na TVP, jemná motorika-skládání 

papíru, prstová cvičení v doprovodu říkanky 

 Sluchová cvičení – memorování, přesné rozlišování podobných slov (koza-kosa) 

 Dechová cvičení – nádech nosem s výdechem do bříška – relaxační cvičení, dýchání 

nosem (motivace- květiny na louce), vnímání vůní při pobytu venku 

 Fonační cvičení – hluboké a vysoké tóny (motivace: zvířátka na statku), rozvoj slovní 

zásoby - poznávání zvířátek na obrázku – mláďata – plynulé pojmenovávání zleva 

doprava, náhodný výběr 

 Individuální práce před zrcadlem a didaktickým materiálem (záznam do logopedického 

deníku) 

 

Duben 

 

 Skupinové pohybové chvilky – tanečky, pohyb v rytmu říkadel, Orffových nástrojů, 

reakce na změnu rytmu, orientace v prostoru a na sportovním hřišti 

 Grafomotorická cvičení – pracovní listy (šikmé čáry, linie, kroužení), prstová cvičení 

(říkanky) 

 Oromotorická cvičení – nápodoba, obraz. karty (špulení, nafukování tváří, práce 

s jazykem) 

 Jazykové hrátky – poznat posloupnost příběhu a správně převyprávět (obrazový 

materiál), samostatný přednes 

 Fonační cvičení – zesilování a zeslabování zvuků (auto TŮ, včela BZ, moře Š – 

přibližování a oddalování obrázků) 

 Individuální práce před zrcadlem s využitím PC programu a didaktického materiálu 

(záznam do logopedického deníku) 

 Individuální dechová cvičení – „Pouťová střelnice“ – sfouknutí vybrané krabičky 

s obrázkem 

 

Květen 

 

 Skupinové pohybové chvilky – opakování naučeného, pohybové hry zaměřené na 

rychlou reakci, překážkové dráhy zaměřené na rovnováhu 

 Grafomotorická cvičení – pracovní listy (kopečky), ležatá osmička 

 Jazykové hrátky – dramatizace a samostatný řečový projev 

 Sluchová cvičení – přesné rozlišování podobných slov (opakování), počáteční písmeno 

ve slově 

 Dechová cvičení – ovládání dechové síly a směru (foukání dopředu, do stran), vnímání 

vůní při pobytu venku 

 Individuální práce před zrcadlem s využitím didaktického a obr. materiálu (záznam do 

logopedického deníku) 

 

Červen 

 

 Skupinové pohybové chvilky – zaměření se na cvičení na čerstvém vzduchu, pohybové 

hry v přírodě, školní výlety 
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 Grafomotorická cvičení – pracovní listy navazující na TVP, osvojení si špetkového 

úchopu 

 Jazykové hrátky – dítě tvoří věty při zadání dvou slov (květina + květináč = Maminka 

přesadila květinu do květináče), samostatný řečový projev 

 Oromotorická cvičení – pohotové zapojení mimiky na vymyšlený vyprávěný příběh 

 Sluchová cvičení – poznávání zvuků v interiéru a exteriéru, rytmizace a chůze v rytmu 

 Individuální práce před zrcadlem – zhodnocení na co se zaměřit, společné úspěchy a 

neúspěchy (záznam do logopedického deníku) 

 

 

Plán logopedické prevence 

 

Září (dále dle potřeby leden, březen, individuálně 

  

 Ve spolupráci s rodiči podchycení a sledování dětí navštěvujících logopeda.  

 U dětí bez logopedické péče probíhá depistáž v průběhu září a října.  

 Rodičům dětí s běžnými logopedickými vadami je doporučeno vyhledání logopeda. 

Děti jsou dále sledovány, probíhají konzultace s rodiči a procvičování úkolů 

doporučených logopedem pod vedením asistentek logopeda v MŠ z řad učitelek.  

 U vybraných dětí s vícečetnou dyslálií či jinými vadami řeči organizována po domluvě 

depistáž se speciálním pedagogem z SPC Logáček v Hradci Králové.  

 

Září – červen 

 

 U nově přijatých dětí organizována depistáž dle jejich adaptace.  

 Rodičům je nabídnuta formou aktivní spolupráce s logopedickým asistentem podpora 

zdravého vývoje řeči rozvojem motorické obratnosti, cvičením obratnosti jazyka, rtů, 

tváří, pomocí posilování fonematického sluchu. Spolupráce probíhá formou krátkých 

konzultací s doporučeným cvičením pro rodiče a děti.  

 Individuální práce logopedického asistenta  s dítětem: podpora motorické obratnosti, 

obratnosti jazyka, rtů a tváří, podpora a posilování fonemematického sluchu, rozvoj 

slovní zásoby 

 

Zahájení úpravy artikulace 

 

 Individuální přístup, práce s obrázky, plnění úkolů, procvičování hrubé a jemné 

motoriky bez pomůcek a s pomůckami, procvičování grafomotoriky, zrakového 

vnímání, paměti, pozornosti, myšlení, orientace v čase a prostoru, rozvíjení řeči, slovní 

zásob 

 Po celý rok probíhá aktivní spolupráce mezi jednotlivými logopedickými asistenty a 

ostatními učiteli v MŠ s cílem hledat nové možnosti preventivní logopedické péče, 

výměna zkušeností  a vzájemná podpora. 
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Veselé pískání  
 

Září 

 

 Poznej svoji flétnu 

 Nácvik správného dýchání 

 Nota paní Foukalky 

 

Říjen 

 

 První opravdové hraní – hraní na celou flétnu 

 Dechová cvičení 

 

Listopad 

 

 Náš opravdový tón – Honzík 

 První písnička s Honzíkem 

 

Prosinec 

 

 Dechová cvičení 

 Rytmická cvičení 

 Další nový tón – Amálka 

 

Leden 

 

 Dlouhá Amálka 

 První písnička Amálky a Honzíka 

 

Únor 

 

 Dechová cvičení 

 Rytmická cvičení 

 Hra na ptáčky 

 Nová písnička – Prší, prší 

 

Březen 

 

 Nácvik rozlišení dlouhých a krátkých not 

 Hran dlouhých a krátkých not 

 Nový kamarád Gustík 

 

Duben 

 

 Píseň – Pekař peče housky 

 Hou, hou, krávy jdou 
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Květen 

 

 Dechová a rytmická cvičení 

 Opakování naučených písní 

 

Červen 

 

 Dračí písnička 

 Paci, paci, pacičky 

 Hudební kvíz 

 Nová nota Cecilka 
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Pěvecký sbor Kosáček 
 

Září 

 

 seznámení s pojmy pěvecký sbor, sbormistr 

 seznámení s průběhem pěvecké zkoušky, vytvoření pravidel malého zpěváčka 

 rozdělení pěvecké zkoušky - rozezpívání, nácvik písní, hlasové a pohybové hry, 

relaxační chvilky 

 hudební projekt: „Paní máma Trdlice“ - pásmo lidových písní (To je zlaté posvícení, 

Měla babka, Pekla vdolky, Já jsem muzikant) 

 nácvik písní na společný koncert s KHDS Jitro 

 

Říjen 

 

 rozvoj paměti pomocí textů, učíme se poslouchat paní sbormistryni 

 společná radost z nově naučené písně 

 hudební projekt: „Veselé písničky mezi barevným listím" (Jak počítají koťata,                  

Kočičí bratři, Za pár mňouků, Kočkování) 

 nácvik písní na společný koncert s KHDS Jitro - M. Raichl: Podzimní směs lidových 

písní, E. Hradecký: Husa 

 podzimní koncert ve Filharmonii s KHDS Jitro - vystoupení s přípravným oddělením 

Světlušky 

 

Listopad 

 

 nácvik jednohlasé písně nápodobou 

 nácvik hlavních zásad správného pěveckého postoje 

 hudební projekt: „Strašidlácké běsnění“ (My jsme malá strašidla, Máme doma obludu, 

Bum, bum, ratata) 

 příprava na vánoční koncert- nácvik písní: Na nebesích nad Betlémem, Cink-cink, směs 

vánočních koled 

 

Prosinec 

 

 nácvik správného dýchání při zpěvu, dechová cvičení 

 hudební projekt: „Staročeské Vánoce" - živý Betlém s písněmi, tancem, básněmi a s 

doprovodem hudebních nástrojů 

 nácvik písní: Půjdem spolu do Betléma, Jak jsi krásné neviňátko, Pásli ovce, Stojí vrba 

košatá 

 nácvik operetky J. Uhlíře a Z. Svěráka: O dvanácti měsíčkách 

 vánoční koncert v Aldisu s KHDS Jitro 

 vystoupení pro rodiče společně s pěveckým sborem Písnička ZŠ a MŠ Štefcova 

 

Leden 

 

 důraz na správnou hygienu dětského hlasu 

 hudební projekt: „Pohádkové taškařice“ (Malovaná pohádka, Dračí trampoty, O 

Červené Karkulce) 

 vystoupení s programem " Tři králové" pro kamarády z ostatních tříd 
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Únor 

 

 rozezpívání před zkouškou a vystoupením 

 cviky uvolňující svaly obličeje a krku 

 opakování dechových cvičení 

 hudební projekt: „Masopustní veselice, veselá je převelice“ (Masopust držíme, Jemine, 

domine, Kalamajka, Medvěd) 

 

Březen 

 

 nácvik opěrných písní, nácvik stupnice 

 hudební projekt: „Jarní kraslice“ (Na jaře, Slepička, Sněženka, Vosa a čmelák,                       

Hody, hody, doprovody) 

 

Duben 

 

 rytmizace v písních a říkadlech, vyťukávání těžké doby v písni 

 hudební projekt: „Ten umí to a ten zas tohle" (Mlynáři, Kalamajka, Ach synku, synku, 

Sedlák, sedlák, Skákal pes,  Až já budu velká) 

 nácvik písní na společný koncert s KHDS Jitro -  slovenská lidová: Vyskočilo slniečko, 

Vezeme písničku, E. Hradecký: Až na Sněžku s partou ježků, P. Jurkovič: Lesní 

studánka 

 

Květen 

 

 pohybové hry s písničkou (Židličkový král, Zlatá brána) 

 hudební projekt: „Májová pohádka“ (Neváhejte, pojďte dál, Já jsem kytka,                         

Hvozdík a kopretina, Chrpa a zvoneček, Bodlák a maceška) 

 Jarní koncert s KHDS Jitro ve Filharmonii Hradec Králové 

 

Červen 

 

 opakování správných zásad zpěváka pěveckého sboru 

 pohybová hra: Na dirigenta 

 hudební projekt: „Pět minut v Africe" (Pět minut v Africe, Tygr, Na velbloudu, Byl 

jeden malý Bambuko, Kolik je na světě moří) 

 nácvik na zahradní koncert, spojený s Pasováním na školáky: Letem světem 
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Pěvecký sbor Kuřátka (děti 3 - 4 roky) 

 
Září 

 

 seznámení s pěveckým postojem 

 upevnění pěveckých návyků a dovedností 

 rozezpívání: Dneska máme krásný den 

 píseň: E. Čepičková: Seznamovací písnička 

 

Říjen 

 

 hudební hra: Zvuky (děti poznávají rozdíl mezi tónem a hlukem) 

 rozezpívání: Kočka leze dírou a Kočka leze dolů 

 píseň: E. Hradecký: To je on 

 nácvik lidových písní k projektu Paní máma Trdlice 

 seznámení s tříčtvrtečním taktem: Měla babka, tanec mazurky 

 

Listopad 

 

 dechová cvičení- prozívnutí, přivonění ke kytičce, sfouknutí svíčky, hra na mašinku 

 hudebně pohybová hra s rytmem: Podzimní 

 nácvik písní k projektu Strašidlácké běsnění 

 

Prosinec 

 

 cvičení na staccato a legato 

 nácvik vánočních písní a koled 

 písně: Na nebesích nad Betlémem, Bude zima bude mráz 

 Vánoční koncert s KHDS Jitro v Aldisu 

 Společné vystoupení pro rodiče s pěveckými sbory Kosáček a Písnička- J. Uhlíř: 

Prosinec, Těšíme se na Ježíška, V. Patejdl: Vánoční píseň 

 

Leden 

 

 cvičení pro správnou výslovnost  

 písně: My tři králové, Sníh 

 seznámení s netradičními staročeskými nástroji- obrázkový materiál, video ukázky 

  cvičení na piano a forte - Myšičko myš, pojď ke mně blíž 

 

Únor 

 

 rytmická cvičení 

 využití rytmických nástrojů z Orffova instrumentáře 

 nácvik písní k projektu Masopust 

 písně: lidová - Vandrovala blecha, Já jsem kovaříček 
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Březen 

 

 práce s říkadly U potoka roste kvítí, Liška šiška, Leze žába do bezu 

 písně: Copak je to za zvíře, Číhaná 

 nácvik písní na Jarní koncert 

 

Duben 

 

 seznámení s jarními svátky- charakteristika Velikonoc, zvyky, ukázky lidových písní 

s tématikou, deklamace velikonočních říkadel a koled 

 písně: Slepička běhá po dvoře, Čim čim, Obr Mydlidub, Pět ježibab, Ptala se Zuzana 

 vystoupení pro rodiče na zahradě MŠ 

 

Květen 

 

 hra na ozvěnu, seznámení s pojmem repetice- lidová píseň Holka modrooká, Hřej 

sluníčko 

 nácvik písní na Jarní koncert s KHDS Jitro ve Filharmonii 

 písně: M. Raichl: Jarní směska lidových písní, P. Jurkovič: Liščí mazurka, Z. Šesták: 

Včelka   

 

Červen 

 

 seznámení s dvojhlasem (kánon), píseň: Přátelství je jako zlatá brána 

 nácvik písní na zahradní slavnost Pasování předškoláků 

 písně: E. Hradecký: Velryba, Blecha, Husa, Cvrček a čmelák (Zpěvník do dětské kapsy)       
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Taneční hrátky s písničkou 
 

Říjen 

 

 Rozcvičení – hry s pěnovým míčkem „Koulelo se koulelo...“   Česání jablíček. 

 Mazurka  – nácvik krok stranou, přísun, otočka.  „Měla babka,čtyři jabka“ 

 

Listopad 

 

 Dupy, dupy, dup, draka bolí zub. 

 Hoky, koky sem – píseň s pohybem. 

 

Prosinec 

 

 Vánoční tanec – střídavé kopy pravou a levou nohou, poskoky, otočky. 

 Píseň „Je prosinec a vrabec prosí.“ (Z. Svěrák) –  Taneční doprovod s fáborky 

 

Leden 

 

 Tanec sněhuláků – tanec s míčky. 

 Volné vyjádření pohybu – na rozlišné hudební skladby. 

 

Únor 

 

 Rozcvičení – hlava, ramena, kolena, palce.  

 Mňam, mňam, Bobík.  

 

Březen 

 

 Ptačí tanec 

 Tanec zahradníků  

 Večerníček  + výroba čepice 

 

Duben 

 

 Kuli, kuli, kuli, ram, sam, sam – hra na tělo. 

 Taneční rozcvička – Bum, bác, tralala. 

 Opakování předešlých písní. 

 

Květen 

 Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko. 

 Šmoulí diskotéka 

 

Červen  

 

 Indiánské léto – Výroba čelenky, Indiánský tanec - seznámení s bubny Djembe.   
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Hýbánky 

Září  

 

 Seznámení se se svým tělem 

 Správné provádění pohybu 

 Mňam, mňam Bobík 

 

Říjen 

 

 The gummy bear song (Gumyméďa) 

 Šmoulové: branej den 

 

Listopad  

 

 Chňapík 

 Pod duben (Lotrando a Zubejda) 

 

Prosinec 

 

 Mrazík remix 

 

Leden  

 

 Pramen zdraví z Posázaví  

 Hajný je lesa pán 

 

Únor  

 

 Buchet je spousta (Kouzla králů) 

 

Březen  

 

 Madagaskar: Já tak rád trsám 

 Madagaskar: Afrocirkus 

 

Duben  

 

 Mimoni: YMCA 

 

Květen  

 

 Trollové: Just sing 

 Trollové: Can’t stop the feeling 

 

Červen  

 

 Odvážná varianta: K Vaši službám, Úděl tvůj  

 Rozloučení, diskotéka 
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Adaptační program pro nově nastupující děti v mateřské škole 

 

Vstup dítěte do mateřské školy je velkou změnou nejen pro samotné dítě, ale i pro celou 

rodinu. Dítě, které se pohybovalo v úzkém kruhu lidí, se najednou dostává do nového prostředí, 

seznamuje se s novými kamarády, dospělými, pravidly vzájemné komunikace a soužití, ale i 

s jiným denním režimem. Každé dítko na tuto změnu reaguje jinak, potřebuje k adaptaci různý 

čas.   

Naším cílem a zároveň i přáním je, aby se děti cítily ve školce co nejpříjemněji, byly 

spokojené a do školky se každý den těšily. Adaptační program by měl pomoci nejen dětem, ale i 

rodičům, co nejlépe se začlenit do našeho prostředí plného empatie, přátelství a porozumění.   

 

I. Adaptace před vstupem do mateřské školy 
 

 Den otevřených dveří – termín zveřejněn na webu MŠ (www.ms.stefcova.cz), v týdeníku 

Radnice, na plakátech na vývěskách MŠ, popř. k doptání u vedoucí MŠ (tel. 725 781 552) 

nebo na ms@stefcova.cz.  

 V tento den jsou pro Vás připravené třídy na pracovišti MŠ Mrštíkova 752, určené menším 

dětem a třídy na pracovišti MŠ Štefcova 1128, určené starším předškolákům. Můžete si 

třídy, herny a zahrady prohlédnout, pohrát si a ptát se na to, co Vás zajímá. 

 

 Informace, dokumenty, fotogalerie a zprávy z akcí na webových stránkách MŠ 
(www.ms.stefcova.cz). Naše paní učitelky dávají na webové stránky fotografie, ale i 

informace o tom co děti zajímavého v mateřské škole prožily. Věnujte společně s Vaším 

dítětem chvilku a prohlédněte si fotografie jednotlivých tříd. Díky tomuto kroku dítěti 

přiblížíte prostředí mateřské školy.  

 

 Setkávání ve školce – Klub pro nejmenší „Plamínek“ 

Ještě před vstupem do MŠ (duben – červen) pořádáme pro malé kamarády a jejich rodiče 

několik setkání a akcí sloužících k hlubšímu poznání školky. Bližší informace a termíny 

budou k dispozici na Dnu otevřených dveří, na webu MŠ (www.ms.stefcova.cz) a na 

plakátech na vývěskách MŠ, popř. k doptání u vedoucí MŠ (tel. 725 781 552) nebo na 

ms@stefcova.cz.  

 

II. Adaptace při vstupu do mateřské školy 
 

Spolupráce mezi pedagogy a rodinou je základem dobře zvládnuté adaptace dítěte. Je proto 

vhodné, přistupovat k učitelkám jako k partnerům, kteří se Vám snaží pomoci.  Většina dětí 

nastupuje do mateřské školky v září.  Nastupuje-li však dítě i během školního roku, pravidla 

adaptace jsou stejná. 

• první týden ve školce  

Doporučujeme, aby dítě navštěvovala školku jen dopoledne. Dítě musí mít přihlášenou 

stravu! Dítě si může rodič (nebo jím pověřená osoba) vyzvednout v průběhu dopoledne a 

oběd si odnést domů v jídlonosiči (výdej cca 11.15 – 11.30) nebo dítě obědvá ve školce a 

rodič si ho vyzvedne po obědě (cca 12:15 – 12:30). 

• celodenní docházka 

Dítě po obědě odpočívá a lze ho vyzvednout po odpolední svačině (14:30 – 16:45). 

U starších dětí, nebo pokud dítě zvládá adaptaci bez problémů, je možné přejít na 

celodenní docházku dříve.  

http://www.ms.stefcova.cz/
mailto:ms@stefcova.cz
http://www.ms.stefcova.cz/
http://www.ms.stefcova.cz/
mailto:ms@stefcova.cz
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Z adaptačního programu vyplývá, že je vhodné si alespoň v prvních čtrnácti dnech domluvit v 

zaměstnání možnost volnější pracovní doby nebo mít k ruce někoho, kdo bude vypomáhat 

s vyzvedáváním ze školky.  

 

Je nutné, aby dítě vědělo kdy (před obědem, po obědě, po svačině…) a kdo dítě z MŠ 

vyzvedne a dodržet domluvu! A to nejen v době adaptace!     

         

Už se těším do školky – Co dětem pomáhá 

 

 malá plyšová hračka (zejména polední odpočinek) 

 fotografie rodiny do šuplíčku - Pokud se dítěti začne stýskat, fotografie mu velice 

pomůže. 

 Dodržovat nejen školkový, ale i domácí režim. – Dodá dítěti jistotu a pocit bezpečí. Pro 

příchod a odchod dodržujte přibližně stejný čas.  

 Vytvořit si svůj loučící rituál, který nebude zbytečně loučení prodlužovat (např. pusa a 

plácnutí)  

 Chodit do školky vždy s časovou rezervou, ať má dítě dost času na úkony, které chce 

zvládat samo (převlékání, přezouvání apod.). 

 Před adaptací nechávat dítě v péči i někoho jiného, třeba tety nebo kamarádky. 

Napomáhá to k rychlejšímu získávání důvěry k novému prostředí a lidem.  

 Školku příliš nechválit, ale zároveň školkou nevyhrožovat. Dítě si samo po čase vytvoří 

svůj vlastní úsudek.   

 Nacvičovat sebeobsluhu: 

- stolování (používání lžíce, pití z hrnečku, pestré stravování), 

- používání WC, smrkání, mytí rukou, utření rukou do ručníku,  

- oblékání – volit oblečení, které si dítě zvládne obléci samo. 

 Podporovat komunikaci s dětmi i s dospělými. 

 Učit vyjádřit své potřeby a pocity.  

 Společně s dítětem tvořit pravidla a trvat na jejich dodržování  

 Učit dítě respektovat Vás a vnímat Vaše doporučení, výzvy, rady či přání.  

 

Komunikujte s pedagogy – jsou tu nejen pro děti, ale i pro Vás!  

Tento adaptační program je jen doporučením. Záleží jen na Vás, zda ho využijete.  

 
 

 


