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1. Identifikační údaje o škole 
 
Předkladatel: 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Lichnov, 

okres Nový Jičín, příspěvková organizace 

IČ:  75027241 

Adresa školy 742 75 Lichnov 360 

Ředitelka: Mgr. Olga Síbrtová 

Kontakt: 556 855 031 

e-mail: skolazavinačzslichnov.cz 

www: zslichnov.cz 

 

Adresa MŠ:  742 75 Lichnov 360 

Vedoucí učitelka:  Bc. Markéta Dejová 

Kontakt:  556 855032 

e-mail: skolkazavináčzslichnov.cz 

 

Zřizovatel:  OÚ Lichnov 

Starosta obce:  Ing. Aleš Mičulka 

Kontakt:                  tel: 556 855 017 

e-mail: obecniurad@tkrlichnov.cz 

  



 

 

2. Charakteristika školy 
 
Mateřská škola je jednopatrová budova, propojena se ZŠ spojovací chodbou. MŠ je 
dvoutřídní, s kapacitou 56 dětí. K 1. 1. 2003 přešla do právní subjektivity pod ZŠ Lichnov. 
V přízemí je umístěna třída, herna, ložnice, sociální zařízení, přípravna jídla, sklad prádla a 
místnost s keramickou pecí. Od školního roku 2015/2016 je zde nově zřízena i malá 
keramická dílna. Dále je zde šatna dětí a úklidová komora. 
V prvním poschodí je umístěna druhá třída s hernou, ložnicí, sociálním zařízením, přípravnou 
jídla a šatnou pro děti, mimoto je zde kabinet, šatna a sociální zařízení pro učitelky a místnost, 
která slouží jako kancelář. 
V mateřské škole pracují 4 kvalifikované učitelky a  2 provozní zaměstnanci. 
Součástí MŠ je zahrada, která je vybavena houpačkami, prolézačkou, skluzavkou, malým 
domečkem pro hry dětí a dvěma pískovišti. Koloběžky, odrážedla a hračky pro hry venku jsou 
uschovány v zahradním domku. Zahrada slouží  k poznávacím činnostem i k rekreaci dětí. 
Vzhledem k tomu, že se škola nachází téměř na okraji obce, poskytují blízké louky a les 
dostatečný prostor pro pohybové aktivity i pro přírodovědná pozorování. 
Vzdělávací proces se řídí Školním vzdělávacím programem, který vychází z Rámcového 
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je volně inspirován programem Začít 
spolu. 
 

  



 

 

3. Podmínky vzdělávání 
 
 
 
3.1 Věcné podmínky 
 
Prostory mateřské školy odpovídají příslušným hygienickým předpisům, jsou větratelné a 
temperované. Okna jsou opatřena žaluziemi k regulaci pronikání slunečního záření. V hernách 
jsou podlahy vybaveny koberci, ve třídách a šatnách je linoleum. Umývárny jsou vybaveny 
umývadly odpovídající věku dětí, teplota vody je regulovaná směšovacím ventilem. 
Umývárny jsou vybaveny sprchovým koutem s vaničkou. Prostorové uspořádání heren 
umožňuje dětem individuální a skupinové hry činnosti.  Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, 
aby s nimi mohli děti volně manipulovat, všechny hry, hračky a pomůcky jsou dětem 
přístupné v otevřených policích. Jsou zdravotně nezávadné a bezpečné. 
Prostory MŠ zdobí výtvory dětí, prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly dětem 
dostupné a mohli si je prohlédnout i rodiče. 
Venkovní prostory jsou dostatečně vybavené a umožňují dětem rozmanité pohybové, 
poznávací i relaxační aktivity 
Vnější a vnitřní prostory splňují hygienické normy dle platných předpisů. 
 
V lednu 2018 se bude inovovat nábytek v třídě Motýlků , který již v mnoha případech 
dosluhuje (botníky v šatnách,  skříně a police ve třídě). Tato problematika bude řešena ve 
spolupráci s vedením školy a zřizovatelem dle finančních možností organizace a obce. 
 
3.2 Životospráva 
 
Dětem je poskytována vyvážená a plnohodnotná strava s vhodnou skladbou jídelníčku. Je 
důsledně dbáno na pitný režim. Každé dítě má svůj vlastní hrníček, děti dostávají denně 
dostatečné množství ovoce a zeleniny. Děti jsou během jídla vedeny k samostatnosti při 
sebeobsluze, k jídlu jsou vhodně motivovány, nikoli nuceny. Jsou dodržovány stanovené 
intervaly mezi jídly, maximální interval je tříhodinový. Denní řád je stanoven pouze rámcově, 
je flexibilní, přizpůsobuje se potřebám dětí a aktuální situaci. Pevně je stanovena pouze doba 
vydávání jídla. Děti dle věku využívají sebeobslužný systém svačin a obědů, nejsou do jídla 
nuceny, ale motivovány. Samy si mohou určit množství jídla, které sní. 
Dětem je dána možnost pohybového vyžití, přitom jsou respektovány jejich individuální 
potřeby. Při pěkném počasí využíváme v co největší míře možnosti pobytu venku na čerstvém 
vzduchu. Vždy 1x týdně se s dětmi cvičí v tělocvičně základní školy. Děti jsou nenásilně 
vedeny ke zdravému životnímu stylu. 
 
3.3 Psychosociální podmínky 
 
Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích vyváženým poměrem 
spontánních a řízených aktivit. Všechny činnosti obsahují prvky tvořivé hry. 



 

 

Všechny děti mají v MŠ rovnocenné postavení, jsou vedeny k samostatnosti, ve třídě je 
přátelská atmosféra. Převažuje pozitivní hodnocení. Při nástupu dětí do MŠ je uplatňován 
přizpůsobený adaptační program. 
Dostatečně chválíme, preferujeme ocenění u dětí i dospělých před výtkou, kritikou či tresty. 
MŠ je otevřena jak rodičům, tak i ostatním partnerům. Děti i dospělí se cítí mateřské škole 
dobře, spokojeně a bezpečně. Respektujeme potřeby dětí, vládne vzájemná důvěra, tolerance, 
ohleduplnost, zdvořilost, vzájemná pomoc a podpora. 
 
3.4 Organizace 
 
Třídy jsou homogenní, kapacita tříd je 28 dětí. Každá třída má upravený režim dne tak, aby 
vyhovoval potřebám dětí různé věkové skupiny. Dbáme na individuální potřeby dětí. Denní 
řád je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí. Po příchod do MŠ 
mají děti dostatek času na spontánní hru. 
Dětem se věnujeme skupinově i individuálně. Poměr spontánních a řízených aktivit je v 
denním programu vyvážený. Poskytujeme dětem dostatek prostoru, aby každý mohl pracovat 
samostatně. Pro realizaci činnosti mají děti k dispozici dostatečné množství materiálů a 
pomůcek. Poskytujeme čas a prostor k experimentování. Doba vymezená pro jednotlivé 
činnosti (spontální hry, komunitní kruh, centra činností, pobyt venku) je orientační, pokud 
děti vyžadují hru nebo činnost déle, ponecháme jim čas na dokončení, popřípadě si činnost a 
hru mohou nechat si ji nechat na pozdější dobu. To platí i v ostatních činnostech. 
Mateřské škola a její program a vzdělávání je inspirován programem Začít spolu. Třídy jsou 
děleny do tzv. koutků. Každý koutek je zaměřen na jiný typ činnosti tak, aby se dítě rozvíjelo 
komplexně. 
Jsme MŠ s celodenním provozem od 6.30 do 16.00 hodin. Příchod dětí do MŠ je do 
8.00 hodin z bezpečnostních důvodů. Pozdější příchod je možný na základě domluvy rodičů 
s učitelkou. Vyzvedávání dětí po obědě od 11.45 – 12.30 hodin. Vyzvedávání dětí po 
odpoledním odpočinku je možné od 14.15 do konce provozu. 
Mateřská škola má přerušený provoz 2x ročně, a to v období Vánoc ( nejvíce 5 pracovních 
dnů) a v době hlavních prázdnin(5 týdnů) podle organizace školního roku. 
 
Do MŠ jsou přijímány i děti mladší 3 let( viz. Vzdělávání dětí od dvou do tří let). 
Zápis probíhá v měsíci květnu po dohodě se zřizovatelem. Dítě může být přijato i v průběhu 
roku, pokud to umožňují podmínky a kapacita mateřské školy. 
 
Organizace dne v MŠ 
 
Každá třída má přizpůsobený režim určité věkové skupině. Veškeré činnosti a aktivity jsou 
voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby dětí tak, aby byly respektovány 
psychohygienické podmínky vzdělávání.  Děti mají dostatek pohybu, řízených i spontálních 
aktivit. 
 
 
 
 



 

 

Třída I. Sluníčka (děti ve věku 3-5 let) 
 
6.30 - 8.00 scházení dětí na třídě, spontánní a zájmové aktivity, hry 

8.00 - 8.30 příprava na skupinovou práci, dokončování ranních aktivit a her 

8.30 - 9.00 hygiena a svačina 

9.00 – 9.30 
komunitní kruh, rozhovory s dětmi, práce ve skupinách, úklid třídy, příprava na 
pobyt venku 

9.30 - 11.15 
pobyt venku, popř. náhradní činnost, spontánní aktivity dětí, hry, příprava na 
oběd 

11.15 –12.00 oběd, hygiena 

12.00- 14.00 relaxace dětí, odpočinek podle individuálních potřeb dětí 

14.00 –14.30 svačinka, hygiena 

14.30 -16.00 spontální hry dětí, čas určený pro vyzvedávání dětí 

 
Třída II. Motýlci (děti předškolního věku) 
 

6.30 - 8.00 
(6.30 - 7.00) 

scházení dětí na třídě Sluníček, spontánní činnosti dětí, hry a aktivity ve 
skupinách, ranní úkoly, příprava aktivit na skupinovou práci. 

8.30 - 9.00 úklid koutků, hygiena, svačinka 

9.00 -10.00 komunitní kruh, rozhovory s dětmi, příprava na činnosti ve skupinách 

 práce ve skupinách, reflexní kruh, příprava na pobyt venku 

10.00 – 11.45 
pobyt venku, popř. náhradní program při nepřízni počasí – hry a spontánní 
aktivity 

11.45 – 12.15 hygiena, oběd 

12.15 – 13.00 klidné a relaxační hry dětí, četba knih 

13.00 – 14.00  relaxace, poslech hudby, individuální činnosti dětí  

14.00 – 14.30  hygiena, odpolední svačinka  

14.30 – 16.00  
činnosti podle volby dětí, předškolní činnosti, zájmové hry, úklid koutků, 
doba určená pro vyzvedávání dětí  



 

 

3.5 Řízení MŠ 
 
Činnost mateřské školy řídí vedoucí učitelka, která je přímo podřízená ředitelce základní 
školy. 
Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovnic MŠ jsou jasně stanoveny v náplních práce.  
Velký důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, respektování profesní 
odlišnosti a vytváření prostředí důvěry, otevřenosti a přátelství. 
Vedoucí učitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců. Pro pedagogické i provozní 
pracovníky jsou zařazeny porady dle potřeb školy. 
Všechny zaměstnankyně se podílí větší či menší měrou na spolupráci s rodiči, dle záměru 
plánovaných akcí. 
MŠ úzce spolupracuje se zřizovatelem, veřejností a ZŠ. 
 
3.6. Personální a pedagogické zajištění 
 
S dětmi pracují čtyři učitelky, všechny splňují požadovanou kvalifikaci.  
Provoz školy zajišťuje školnice a uklízečka. 
Učitelky působí jednotně při výchově a vzdělávání dětí, jsou schopny se vzájemně zastoupit. 
Všechny učitelky se vzdělávají, a to jak formou absolvování různých seminářů, tak 
samostudiem.  
Učitelky mají 31 hodin přímé práce s dětmi. V době nepřímé práce s dětmi připravují 
pomůcky, doplňují dokumentaci a zajišťují doprovod na akcích školy. Dbáme na 
profesionální chování a vystupování pedagogů a vzájemnou spolupráci celého kolektivu MŠ.  
 
3.7. Spoluúčast rodičů 
 
Svojí každodenní prací s dětmi se snažíme o získání důvěry rodičů a jejich ochotě 
spolupracovat s námi. 
Společnými akcemi s rodiči navazujeme atmosféru partnerské spolupráce. (vánoční nadílka, 
besídka pro maminky, maškarní karneval, společný výlet, slavnost k ukončení školního roku). 
Rodiče jsou o všech změnách, akcích včas informováni na nástěnkách a na internetových 
stránkách. Na vyžádání rodiče informujeme o prospívání dítěte, o jeho individuálních 
pokrocích v rozvoji i v učení. Chráníme soukromí rodiny a zachováváme diskrétnost. Rodiče 
jsou zapojováni do spolupráce a jsou vstřícní požadavkům učitelek při plnění cílů v TVP. 
Pomáhají zajistit pro potřeby školy např. Přípravu kostýmů a oblečení na různá vystoupení, 
vypomáhají při pořádání kulturních či společenských akcích pořádaných školou aj. 
 
3.8.  Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
Základní koncepcí RVP PV je respektování individuálních potřeb a možností dětí, a tak je 
východiskem i pro přípravu vzdělávacích plánů pro děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami potřebují poskytnutí podpůrných 
opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu 
uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje škola. Podpůrná opatření se 
podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření 



 

 

prvního stupně uplatňuje škola, i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě 
plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit 
pouze s doporučením PPP či SPC.  
Spolupracujeme s PPP Nový Jičín a SPC Ostrava. Pravidla pro použití podpůrných opatření 
školou stanovuje vyhláška č. 27/20016 Sb. Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání 
jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Vzdělávání je třeba ale přizpůsobovat tak, aby 
maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám a možnostem a byly vytvořeny optimální 
podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci 
mu dosáhnout co největší samostatnosti. Rozvoj takových dětí závisí na citlivosti a 
přiměřenosti působení okolí. Proto je nutné navázat úzkou spolupráci s rodiči takových dětí, 
vhodně a citlivě s nimi komunikovat a předávat potřebné informace. 
 
3.9.   Vzdělávání dětí nadaných 
 
Ve školním roce se na předškolní třídě provádí screening nadání, který zastřešuje speciální 
pedagog. Výsledky šetření jsou konzultovány s rodiči a na základě konzultací se rodič obrací 
na PPP s návrhem vyšetření nadání. 
Dle výsledků je vytvořen rozvojový plán pro dítě s nadáním. 
Vytváříme podmínky k co největšímu potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho 
individuální možnosti, a to jak ve školním vzdělávacím programu, tak při jeho realizaci. To 
platí i pro děti nadané. Vzdělávání nadaných dětí je zaměřeno na rozvíjení různých druhů 
nadání a aby se tato nadání mohla projevit, pokud možno uplatnit a nadále rozvíjet. 
 
3.10. Vzdělávání dětí od dvou do tří let 
 
Při zařazení dětí mladších tří let do mateřské školy je nutné navázat úzkou spolupráci s 
rodinou již v okamžiku přijetí dítěte, domluvit se na průběhu adaptačního období dle 
možností rodiny i školy. 
 
Dvouleté děti v MŠ vyžadují zvýšenou pozornost učitelek, některé ještě nejsou plně 
samostatné a vyžadují dopomoc dospělé osoby. Na vzdělávání těchto dětí se bude podílet 
chůva, která bude přijata při počtu 2 dětí. 
Podmínkou výkonu činnosti chůvy je povinnost splňovat minimální kvalifikační požadavky v 
souladu s kvalifikací pozice „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“, nebo 
„Chůva pro dětské koutky“. 
Období mezi druhým a třetím rokem je v životě dítěte velmi důležitým a významným 
obdobím, ve kterém dochází k intenzivnímu rozvoji řeči, k výraznému osamostatňování a 
expanznímu rozvoji motorických dovedností, především zdokonalování pohybových aktivit. 
Dítě projevuje touhu po poznání, objevování, manipulaci a experimentaci s předměty. Dítě 
stále potřebuje kontakt se svou rodinou. 
 
Předškolní období je zásadní pro utváření celoživotních návyků, respektování pravidel a 
norem. Ve věku dvou let je dítě zpravidla připraveno tyto aspekty rozeznávat a přijímat. Dítě 
ve věku od dvou do tří let má některé potřeby jiné nebo intenzivnější než děti starší. Potřebuje 



 

 

stálý pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeně 
podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče, srozumitelná pravidla. 
 
Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let jsou vyhovující, jestliže: 
Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a 
pomůcek vhodných pro dvouleté děti. 
Ve třídě s věkově homogenním uspořádáním pro dvouleté děti je použito více zavřených, 
dostatečně zabezpečených skříněk k ukládání hraček a pomůcek než ve třídě s věkově 
heterogenním uspořádáním. Tím je zajištěna bezpečnost dětí a předkládání přiměřeného 
množství podnětů pro tyto děti. 
Ve věkově heterogenní třídě jsou pro zajištění bezpečnosti jiným způsobem znepřístupněny 
bezpečnost ohrožující předměty. Ve třídě jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro 
používání a ukládání hraček a pomůcek. 
Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, 
umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění potřeby 
průběžného odpočinku. 
Mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte. 
Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a hygienické 
potřeby.  
Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost, dostatek 
času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek). 
Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními 
potřebami. 
Dítěti je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty. 
Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a 
volby dětí. 
Učitel uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímá. 
V mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné 
důvěře a spolupráci s rodinou.) 
Péče o děti od dvou do tří let musí být organizačně a provozně zajištěna v souladu s platnými 
právními předpisy. 
 

Prostory mateřské školy Lichnov jsou dostatečně velké s ohledem na počet zapsaných dětí od 
tří do sedmi let. Při přijetí dětí mladších tří let do vzdělávání jsou dané prostory v rámci 
možností uspořádány tak, aby vyhovovaly skupinovým i individuálním činnostem těchto dětí 
a přijetí pracovníka odpovídajícího ke vzdělávání těchto dětí, a to chůvy. Prostory třídy a 
toalet jsou vyhovující, je možné dovybavit třídu nižším nábytkem, a to stoly a židličkami, na 
toaletách schůdky. Hračky pro tyto děti jsou ve třídě k dispozici tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost, ale přitom, aby měly přiměřeného množství podnětů pro svůj rozvoj. Ve třídě je 
možné přizpůsobit prostor pro činnost těchto dětí tak, aby nenarušoval vzdělávání starších 
dětí. Tento prostor je možné vybavit dalšími pomůckami podle potřeby (relaxační matrace, 
polštářky, molitanové kostky pěnové hračky a stavebnice) . Je možné upravit pro tyto děti 
denní režim tak, aby odpovídal jejich potřebám, tedy více času pro samotné hraní, dřívější 
pobyt venku, dřívější oběd a odpočinek. 
 



 

 

3.11. Individuální vzdělávání 
 

V mateřské škole Lichnov se může podle zákona 561/2004 sb. a vyhlášky 14/2005 sb.  o 
předškolním vzdělávání vzdělávat dítě individuální formou. 

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové 
nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. 

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za 
přestupek. 

Individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu 
příslušným formulářem, ten nejpozději do konce května odevzdá Vedoucí Mš (pokud se 
bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se 
následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy.  

Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování 
očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro 
předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží 
doporučení pro další postup při vzdělávání. Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou 
osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola. Povinné předškolní 
vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní 
docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky. 

Lhůty pro oznámení: Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku 
nebo po celý školní rok, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 
měsíce před počátkem školního roku. 

Průběh a termíny ověřování schopností a dovedností dítěte - Mateřská škola ověří, jakým 
způsobem je dítě vzděláváno v úrovni osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých 
oblastech uvedených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání a 
případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání dítěte; způsob a termíny 
ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v 
období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku.  
 
Termíny ověřování: 
1. Listopad daného školního roku 
2. Únor daného školního roku (případné OŠD) 
3. Květen daného školního roku – Podle individuální dohody vedoucí učitelky a 
zákonných zástupců 
Náhradní termíny budou dohodnuty po telefonické domluvě s vedoucí učitelkou a ředitelkou 
organizace. 
 
Zákonný zástupce se dostaví s dítětem v určený termín do mateřské školy na tzv.,,Ověřování.“  
V rámci ověřování stráví rodič s dítětem předem určený čas cca 2 hodiny, kdy bude dítě 
zapojeno do činností a aktivit v mateřské škole a v rámci pozorování pověřenou osobou bude 



 

 

stanoveno další vzdělávání dítěte.. Zákonný zástupce předloží portfolio prací dítěte (co s ním 
bylo uděláno), případně fotky apod.  
 
 

4. Organizace vzdělávání 
 
Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3-6,7let. Do mateřské školy mohou být 
přijímány i dětí mladší 3 let, pokud to kapacita mateřské školy dovolí (viz. Vzdělávání dětí od 
dvou do tří let) 
 
Děti jsou vzdělávány podle ŠVP v programu s prvky Začít spolu.  
Třídy jsou homogenní. 
V každé třídě spolupracují 2 kvalifikované učitelky, které se překrývají minimálně 2,5 hodiny 
denně, a to při hlavních vzdělávacích činnostech a při pobytu venku. Tím je také zajištěna 
bezpečnost dětí. 
Prostory tříd jsou děleny do tématických koutků podle typů Gardnerových inteligencí. 
Vzdělávání se uskutečňuje ve formách individuálních a skupinových, párových, minimálně 
pak ve formě frontální. 
 
Zápis do mateřské školy  
Probíhá po dohodě se zřizovatelem v měsíci květnu. Dítě může být přijato i v průběhu roku, 
pokud to umožňují podmínky a kapacita mateřské školy.  
 
Při zápisu do MŠ podají rodiče žádost o předškolním vzdělávání, vyplní evidenční list dítěte a 
doloží potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte. V zákonné lhůtě 30-ti dnů jsou informování 
o přijetí, či nepřijetí dítěte v rámci správního řízení ředitelem organizace.  
 
Zápis do Zš a OŠD 
Zápisy do Základní školy se realizují v měsíci dubnu, přesné datum stanovuje zřizovatel. 
Rodiče mohou žádat o odklad školní docházky v následujícím školním roce. Mateřská škola 
na žádost rodičů vypracovává zprávu o dítěti.  S výsledky zprávy rodiče seznamují mateřskou 
školu. 
 
Adaptační program  
 
při nástupu nově přijatého dítěte uplatňuje mateřská škola Adaptační program. Je to doba 2-3 
týdnů, kdy si dítě zvyká na prostředí mateřské školy, na učitele, na režim třídy, hledá si nové 
sociální vazby v přítomnosti rodiče. Dítě tak získává pocit bezpečí a navštěvuje mateřskou 
školu s radostí. Rodiče a dítě se postupně odpoutávají, až si dítě zvykne být ve třídě  samo s 
dětmi a učitelkou. Adaptační program je individuální pro každé dítě podle potřeby. 
 
Zkušební doba je stanovena nejdéle na dobu 3 měsíců. 
Docházka dítěte v průběhu zkušební doby může být ukončena na základě lékařského 
doporučení, PPP nebo po dohodě vedení školy s rodiči. 



 

 

5. Charakteristika vzdělávacího programu 
 
ŠVP je inspirován alternativním programem Začít spolu. Jsou využívány moderní postupy a 
metody ve výchově a vzdělávání. Inspirujeme se pojetím projektového učení. Jsou požívány 
prvky kooperace a týmové spolupráce mezi dětmi. 
Hlavním pilířem výchovy vzdělávání je komunikace, diskuze a rozhovory. Děti vytváří 
vzdělávací program spolu s učitelkami na základě myšlenkových map. Na ŠVP navazují TVP 
(Třídní vzdělávací programy). TVP si zpracovává každá třída samostatně. 
 
 Tematické celky jsou řazeny podle rozumového vývoje dítěte od témat obecných k tématům 
širším, které se bezprostředně dotýká dítěte (Svět kultury a tradic) až po témata široká 
Vesmír, Svět atd. Učitelky vycházejí při tvorbě svých třídních programů z přání dětí, směřují 
vzdělávání k tématům jim nejbližším a rozvíjejí okruh jejich zájmu. Specifikují je podle 
individuálních podmínek svých tříd.  
 
Při vlastní práci s dětmi se snažíme rozvíjet zejména tyto tři ústřední rámcové vzdělávací cíle: 
 

1. Rozvíjení dítěte a jeho schopností učení  
�  psychomotorický vývoj 
�  rozvoj správné výslovnosti a samostatného řečového projevu 
� rozvoj koncentrace pozornosti 
� rozvoj volních vlastností k dokončení práce 
�  rozvoj schopnosti řešit problémy a uplatňovat své zkušenosti 
�  rozvoj zvídavosti, tvořivosti a fantazie 
 
2. Osvojení si základních hodnot, na kterých je založena naše společnost 
� rozvoj pocitu zodpovědnosti za své zdraví a životní styl  
� rozvoj pocitu spoluodpovědnosti za životní prostředí 
� rozvoj úcty, ohleduplnosti, tolerance a empatie k lidem i přírodě 
�  rozvoj schopnosti vzájemné komunikace a spolupráce 
 
3. Získávání samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 
� rozvíjení sebepřijetí 
� rozvoj sebepoznávání 
� rozvoj samostatně se rozhodnout a za své rozhodnutí zodpovídat 
� rozvoj schopnosti spolupráce s ostatními dětmi i s dospělými lidmi 
 
 
 
6. Vzdělávací obsah 
 
Vzdělávací nabídka naší školy do integrovaných bloků. Tyto bloky jsou rozdílné pro  obě 
třídy, učitelky spolu s dětmi vybírají témata, o kterých si chtějí povídat. Společné stěžejními 



 

 

prvky témat jsou svátky a důležité momenty roku (Vánoce, Velikonoce, Den matek, 
Masopust). 
Učitelky nejsou svázané striktními tématy, ani časovým uspořádáním témat. Kromě 
integrovaných bloků prolínají vzdělávací nabídkou celého školního roku dva environmentálně 
zaměřené projekty tak, aby bylo možno začleňovat po celý školní rok do výuky dění v 
zahradě i v přírodě v souladu s aktuálními přírodními podmínkami. 
Vzdělávací nabídka není podrobně rozpracována u jednotlivých bloků, podrobné zpracování v 
vzdělávací nabídky je uvedeno v třídních vzdělávacích plánech. 
Cíle, záměry a výstupy si stanovují učitelky ve třídních vzdělávacích plánech. 
 

Integrované bloky: 

o Svět kultury a tradic 

o Svět kolem nás  

o Můj svět  

o Byl jednou jeden život 

Integrovaný blok č. 1 – Svět kultury a tradic 

Svatomartinské tradice, Mikuláš (Andělské a čertovské týdny, Mikulášská nadílka), Chystáme 
se na advent (vánoční příběh, koledy, dárky pro babičky a dědečky, přáníčka domů,), 
Půjdeme k zápisu, Velikonoce, Masopust, Planeta země 

Záměr 

Seznamovat děti s kulturními tradicemi v místním regionu i v širší společnosti, rozvíjet 
schopnost chápat kulturu jako nedílnou součást života a uvědomovat si její materiální i 
duchovní hodnoty, v tomto duchu kultivovat vnímání, chování i postoje dětí Umožnit dětem 
prožívat společně slavnostní atmosféru a podílet se na přípravách a společných oslavách 
svátků, významných dnů. Přinášet dětem radost, uspokojení a kladné prožitky ze společných 
příprav a oslav. 

Dílčí vzdělávací cíle 

o Rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální 
(výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)  

o Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat 
o Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a 

prožitky vyjádřit. 
o Vytváření prosociálních postojů (sociální citlivosti, tolerance, respektu, 

přizpůsobivosti) 
o Rozvoj kooperativních dovedností 
o Vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách 
o Vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a 

umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 



 

 

o Rozvoj společenského i estetického vkusu 
o rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností 
o rozvoj schopnosti aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho 

změny 
o vytváření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních postojů ke kultuře a 

umění 
o vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

 

o Očekávané výstupy 

o Projevovat zájem o knížky, poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film,  
o Rozlišovat obrazové symboly, sledovat očima zleva doprava, poznat některá písmena, 
číslice, napsané své jméno. 

o Prožívat a uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky, rozlišovat citové 
projevy, projevovat co cítí, snažit se korigovat své chování a být citlivé ve vztahu k 
ostatním. 

o Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, rozvoj spolupráce. 
o Těšit se z hezkých příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s 

uměním, zachytit a vyjádřit své prožitky. 
o Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat a respektovat stejná práva 

druhým, chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu a odlišnosti jsou přirozené. 
o Spolupracovat s ostatními, dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití a her. 
o Utvořit si základní představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v 

souladu a dle toho se chovat. 
o Vnímat kulturní a umělecké podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem 

literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky. 
o Zachycovat skutečnosti ze svého okolí, vyjadřovat své představy pomocí výtvarných, 

hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat různé techniky a dovednosti. 
o Být schopen souvisle vyprávět zážitek či příběh 

 

 

INTEGROVANÝ BLOK Č. 2 SVĚT KOLEM NÁS 

Charakteristika integrovaného bloku: 

MOJE MĚSTO, VESNICE, DOPRAVA, PLANETA ZEMĚ, CIZÍ KRAJE, SVĚTADÍLY, 
EKOLOGIE.  

Záměr: 

Seznámit děti s prostředím, které je obklopuje. Město, vesnice, technické vymoženosti naší 
doby, řemesla, služby, různé obory lidské činnosti, to vše se dětí bezprostředně dotýká a 



 

 

potřebují tomu porozumět. Ale i vzdálenému okolí, cizím zemím a světadílům, mořím a 
vesmírným dálkám. 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

o Seznámení dítěte s prostředím, ve kterém žije 
o Seznámení se širším okolím – město, vesnice,  
o Seznámení s různými obory lidské činnosti, službami, řemesly 
o Seznámení s možnostmi dopravy, cestováním 
o Budovat u dětí radost z poznávání nových věcí 
o Vytvářet povědomí o planetě Zemi jako o společném domově nás všech, rostlin, zvířat 

i lidí, a o nutnosti o tento společný domov pečovat. 
o Vytvářet povědomí o jiných světadílech, cizích zemích a lidech tam žijících 

Očekávané výstupy: 

o Bezpečně se orientovat ve známém prostředí. 
o Zvládnout běžné praktické činnosi a pravidelně se opakující situace 
o Chovat se bezpečně a přiměřeně doma i na veřejnosti. 
o Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat a mít povědomí o  

            tom, jak se prakticky chránit 
o Vnímat řád světa, jeho rozmanitost a pestrost 
o Vnímání neustálých změn ve svém okolí a schopnost je přijmout a adaptovat se na ně 
o Uvědomování si důležitosti životního prostředí a možnosti jeho stav ovlivňovat. 
o Rozlišování lidských aktivit přírodě prospěšných a naopak škodících 
o Mít povědomí o existenci cizích jazyků a možnosti se jim naučit. 
o Mít povědomí o odlišnostech a zároveň rovnocennosti jiných kultur. 

 

INTEGROVANÝ BLOK Č. 3 MŮJ SVĚT 

(Kdo jsem,co mám rád? zájmy,kamarádi,školka,moje rodina,rodokmen, 
Pravidla, sociální zkušenosti, cizí lidé) 

Záměr  

o Vytvořit ve třídě přátelskou atmosféru  
o Pomoci dětem budovat kamarádské vztahy mezi sebou navzájem. 
o Usnadnit dětem adaptaci na nové prostředí a orientaci v něm, pomoci dětem začlenit 

se do daného společenství v psychické i fyzické pohodě.  
o Seznámit se s jednotlivými dětmi, jejich rodinným prostředím.  
o Rozvíjet v dětech pozitivní city ve vztahu k vlastní osobě a k okolí. 
o Utvářet povědomí vlastní identity o svých možnostech a schopnostech.  
o Učit děti vyjádřit vlastní názor a respektovat názor druhých 

 



 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

o Seznámení se s orientací v novém prostředí 

o Seznámení se jmény svých spolužáků 

o Poznávání základních pravidel společenského chování 

o Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních 

o Seznámení se základy hygieny a sebeobsluhy 

o Rozvíjení komunikačních dovedností a schopností vyjádřit pocity, dojmy a poznatky 

o Kultivace mravního a estetického vnímání 

o Poznávání sebe sama 

o Budování relativní citové samostatnosti 

o Rozvoj schopnosti sebeovládání a řízení svého chování 

o Rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vazby 

o Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě 

 

Očekávané výstupy: 

o Orientovat se v prostředí školy, děti vědí, co kde najdou a co kam patří 

o Oslovovat se vzájemně jménem 

o Zvládat základní pravidla společenského chování  

o Překonat stud při navazování kontaktu s dospělým 

o Zvládat základní hygienická pravidla, sebeobsluhu 

o Pokoušet se řešit slovně obtížné situace 
o Být aktivní bez podpory rodičů 

o Získání relativní citové samostatnosti, 

o Získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti 

o Schopnost se rozhodnout a za svá rozhodnutí nést zodpovědnost 

o Uvědomit si své schopnosti 

o Zvládnout vyjádřit souhlas i nesouhlas 

o Být citlivé ke svému živému i neživému okolí 

o Schopnost respektovat daná pravidla 

o Hovořit s dětmi i dospělými bez zábran a slušnou formou 

 

 



 

 

INTEGROVANÝ BLOK Č.4 BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT 

Lidské tělo, zdravý životní styl, otužování ochrana zdraví, nemoci, počasí 
oblékání, sporty podle období, zdraví, nemoc, u lékaře, nemocnice, péče o 
nemocné 

Záměr 

o Seznamování se základními částmi těla 
o Uvědomování si svého těla – napětí, uvolnění, řízený pohyb 
o Vytváření pozitivního vztahu k sobě i k ostatním, všichni jsme stejně hodnotní 
o Seznamování s potřebností preventivní lékařské péče 
o Seznamování se smysly, rozvíjení smyslového vnímání 
o Seznámení se s předcházením úrazům 
o Uvědomování si potřebnosti péče o tělo 
o Seznamování se zdravou stravou - zelenina 

Dílčí vzdělávací cíle 

o Uvědomění si vlastního těla 
o rozvoj pohybových schopností a koordinace 
o rozvoj smyslového vnímání 
o rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 
o rozvoj sebeobsluhy 
o vytváření povědomí o zdravém životním stylu 

Očekávané výstupy 

o Vyjmenuje základní části lidského těla 
o Vnímá rozdíl mezi napětím a uvolněním 
o zachovává zdravé držení těla 
o zvládá základní pohybové dovednosti 
o orientuje se v prostoru 
o koordinuje pohyby, sladí je v rytmu hudby 
o koordinuje dech s řečí a zpěvem 
o ovládá koordinaci ruky a oka,  
o Uvědomuje si potřebnost preventivní lékařské péče 
o Vyjmenuje pět smyslů, vnímá všemi smysly 
o Uvědomuje si potřebnost vlastní opatrnosti a vzájemné ohleduplnosti jako prevence 

úrazů 
o Má základní hygienické návyky 
o Zvládá čištění zubů, sebeobsluhu na toaletě, umývání rukou po použití toalety a před 

jídlem 

o Neodmítá zdravou stravu 

o Rozlišuje, co mu prospívá a co mu škodí 

o Má pozitivní vztah k sobě i k druhým 



 

 

7. Nadstandartní aktivity 
Nadstandartní aktivity jsou zařazovány v odpoledních hodinách tak, aby nenarušovaly 
vzdělávací nabídku během dne. Dětem je nabízeno v několika aktivitách.  
 
Školička  

Vedoucí: Iva Hosová 
Kdy: každé pondělí 12:30 – 13:15 hod. 
Pro děti předškolního věku. 
 
Záměr: Rozvoj předškolních dovedností po stránce fyzické, psychické sociální 

Cíle: Soustředění po delší časovou dobu, Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání, užívání 
myšlenkových i logických postupů při řešení úkolů 
 
Klíčové kompetence: 

o Soustředit se na činnost po delší časovou dobu, záměrně si pamatovat postupy při 
řešení úkolů a dobrat se k výsledku 

o Umět řešit problém, opakující se situace zvládnout samostatně, zkoušet, řešit, 
vymýšlet a nacházet nové postupy 

o Hovořit ve větách odpovídající věku, slovně reagovat na otázky, odpovědět ve větách, 
rozšiřovat slovní zásobu o nová slova 

o Rozhodovat o své činnosti a její délce, vyjednávat 
o Své činnosti umět řídit, organizovat a vyhodnocovat 
 

Výstupy: 
o Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem, doprovázet pohyb zpěvem 
o Jemná motorika, koordinace ruky a oka-ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout 

jemnou motoriku, upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných 
činnostech, kde se preference ruky uplatňuje, tužku držet správně, tj. dvěma prsty, třetí 
podložený, s uvolněným zápěstím, vést stopu tužky při kresbě 

o Sebeobsluha - zvládnout jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 
o Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči 
o Poznávací schopnosti - záměrně se soustředit a udržet pozornost, rozlišovat vpravo – 

vlevo, prostorové pojmy, řešit úkoly 
o  Sebepojetí, city, vůle - orientovat se ve skupině, vyvinut úsilí a činnost dokončit 
o Komunikace s dospělým - navazovat kontakty, respektovat dospělého, komunikovat s 

ním, rozlišovat vhodnost tykání – vykání 
o Společenská pravidla a návyky - uplatňovat návyky, umět pozdravit, poprosit, 

poděkovat, požádat o pomoc 

 

 



 

 

Angličtina 
 
Vedoucí: Mgr. Renata Dreslerová 
Kdy: Děti se scházejí každé úterý od 12:30 do 13:15 hodin. 
Pro děti od čtyř let. 
 
Záměr: Seznámit děti s pojetím o dalších jazycích hravou formou. 
 
Cíle: Naučit děti základní pozdravy, poděkování, poprosit, číselnou řadu do 20, názvy 
základních potřeb. 

Klíčové kompetence: 

o Má poznatky o světě lidí, o jiné kultuře 
o Zpřesňuje si početní představy v jiném jazyce, užívá číselných pojmů 
o Ovládá základní řeč v jiném jazyce, hovoří ve větách odpovídá na otázky, průběžně 

rozšiřuje slovní zásobu 
o Napodobuje modely chování v jiném jazyce, chápe, že lidé jsou různí 
o Dokáže rozpoznat své silné a slabé stránky, na co stačí, zajímá se o druhé, i o to, co se 

děje kolem něj 
Výstupy: 

o Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem doprovázet pohyb zpěvem 
o  Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motorikuu 
o upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se 

preference ruky uplatňuje 
o tužku držet správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím 
o záměrně se soustředit a udržet pozornost, řešit úkoly 
o orientovat se ve skupině, vyvinut úsilí a činnost dokončit 
o navazovat kontakty, respektovat dospělého, komunikovat s ním 

 

Flétna 
 
Vedoucí: Iva Hosová 
Kdy: Děti se scházejí od 12:30 do 13:15 hodin. 
 
Pro děti od čtyř let.  
 
Záměr: Ovládat dechový proud, předcházet respiračním potížím. 
 
Cíle: Umět ovládat svůj dech, výdech, nádech, umět používat celou kapacitu plic 
 
Klíčové kompetence: 

o Všímá si souvislostí, experimentuje, uplatňuje praktickou zkušenost, soustředí se na 
činnost, dovede postupovat podle instrukcí 



 

 

o Známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně, náročnější s oporou dospělého. 
o Ovládá řeč, dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými 

prostředky 
o Projevuje dětským způsobem citlivost k druhým, domlouvá se a spolupracuje 
o Dokáže rozpoznat své silné a slabé stránky, dbá na své zdraví 

Výstupy: 
 

o zvládá ovládat hudební nástroj 
o dokáže zahrát jednoduchou melodii, písničku 
o zvládne usměrňovat dech 
o rozšiřuje svou kapacitu plic 
o pracuje pod vedením učitele, řídí se instrukcemi 

Keramika 
 
Vedoucí: Bc. Markéta Dejová 
Kdy: Ve středu v odpoledních hodinách od 16:00 
 
Záměr: Seznámit děti s keramickou hlínou, jejím využitím, jak s ní pracovat 
 
Cíle: Procvičovat jemnou motoriku, rozvíjet fantazii a představivost při tvorbě výrobků z 
hlíny, uvolnění těla a mysli 
 
Klíčové kompetence: 

o Experimentuje s hlínou, využívá jednoduchých pojmů, znaků, symbolů. 
o Řeší, zkouší, experimentuje 
o Ovládá řeč, vede dialog ve vhodně formulovaných větách, vyjadřuje své myšlenky, 

pocity. 
o Dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, uplatňuje základní společenské návyky a 

pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a 
uzavírat kompromisy. 

o Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty  
a přizpůsobovat se daným okolnostem. 

Výstupy: 
o Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku 
o upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se 

preference ruky uplatňuje 
o Zvládnout jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 
o správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči 
o  záměrně se soustředit a udržet pozornost 
o vyvinut úsilí a činnost dokončit 
o uplatňovat návyk - umět pozdravit, poprosit, poděkovat, požádat o pomoc 

 
 
 



 

 

Pohybový kroužek 
 
Vedoucí: Bc. Daniela Spěváčková 
Kdy: pravidelně každé úterý od 15:00- 16:00 
 
Záměr: Vést děti hravou formou k rozvoji pohybových dovedností.  
 
Cíle:  

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

o Rozvoj fyzické zdatnosti. 
 
Klíčové Kompetence 

o Kompetence k učení » získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení 
o Kompetence k řešení problémů » problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; 

postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení 
problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá 
při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost 

o Sociální a personální kompetence » samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si 
vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 

 
Výstupy: 

o Zachovávat správné držení těla. 
o Zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci (zvládat překážky, házet a 

chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí) 
o Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou. 
o Vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 
o Ovládat dechové svalstvo 
o Spolupracovat s ostatními. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Projekty: 
 

Naše zahrádka 

Děti se v průběhu celého roku seznamují s praktickými činnostmi v malé školní zahrádce, učí 
se pečovat o rostliny a zodpovídat za ně. Rozvíjejí si tak smysl pro odpovědnost za rostlinu 
svěřenou do péče, prakticky se seznamují s životními potřebami rostlin. Přes zimu pečují o 
rostliny ve třídě, zkoušejí je přesazovat, vysévají semena zeleniny a květin, pikýrují sazenice 
a na jaře je přesazují do záhonu. Při pečování o záhony mohou prakticky pozorovat děje v 
půdě, život různých půdních živočichů, na kvetoucích rostlinách pozorují různé druhy hmyzu. 
V létě pak děti sklízejí plody své práce a spravedlivě se dělí o vypěstované jahody, maliny či 
ostružiny, zpracovávají plodiny do salátů a podobně. 

Děti zároveň pomáhají pečovat o velkou školní zahradu, pomáhají shrabovat jehličí, sbírají 
šišky, pomáhají pečovat o čistotu a pořádek v zahradě. 

 

září Seznámení se zahradou 

říjen Uspávání zahrádky- sklizeň, dýňování, jablíčkování, zeleninové saláty, 
rytí a hnojení 

listopad Výsadba keřů či stromů, svazování jalovců a zdobení 

prosinec Setřásání sněhu z keřů 

leden Péče o rostliny v interiéru školy 

únor Výsev semínek do truhlíku 

březen Výsev semínek do truhlíku, vrbičkování 

duben Výsevy na záhon, průběžné šiškohraní 

květen Výsadba letniček, dýní, rajčat, pozorování kvetení stromů a jahodníků 

červen Obírání jahod, pletí, šiškohraní 

červenec Obírání jahod, pletí,  

srpen Obírání jahod, pletí,  

 



 

 

 

Máme rádi louky, lesy 

Děti v období celého roku pozorují dění v přírodě, experimentují s vodou, přírodninami, 

rozvíjejí kladný vztah ke všem formám života. Učí se poznávat různé ekosystémy a vnímat 

jejich provázanost, vytvářejí si povědomí o tom, že neexistují živočichové užiteční a škodliví, 

ale že každý tvor má v přírodě své nezastupitelné místo. Uvědomují si nutnost péče o čistotu 

životního prostředí, vody i nezbytnost šetrného nakládání s odpady. 

 

září Pozorování zrání divokých plodů, sběr přírodnin, 
chování v lese 

říjen Sběr kaštanů a žaludů pro zvířátka 

Kdo odlétá na zimu za moře? 

listopad Pozorování listů – tvary, barvy 

příprava krmítek 

prosinec Sypeme ptáčkům celou zimu 

leden Kdo se ukládá k zimnímu spánku? 

únor Pozorování změn skupenství vody 

březen Poslové jara (měření trávy?) 

duben Den Země, odpady, ukliďme svět 

květen Pozorování živočichů u rybníka a v potoce 

červen První plody lesů a strání - bezpečnost 

 

 

 



 

 

9. Evaluační systém 

Cílem evaluace je sledovat a posuzovat účinnost vzdělávacího programu, hodnocení každého 
ukončeného tematického bloku – čím celek děti obohatil, zaujal, umožnil dětem dostatečnou 
aktivitu, co nebylo zvládnuto. 
Sledovat a hodnotit individuální pokroky dětí v jejich rozvoji a učení – co se dověděly, 
naučily, co se líbilo. 
 
Evaluace výchovně vzdělávacích činnost 

o evaluace TVP    1 x ročně  vedoucí učitelka, učitelky 
o evaluace ŠVP    1 x ročně  vedoucí učitelka, učitelky 
o vedení záznamových archů dětí  průběžně  učitelky 
o dokumentace školy   1 x měsíčně  vedoucí učitelka 
o evaluace práce pedagogů, školnice 1 x  ročně  individuálně 

 
Evaluace práce pedagogů 

o práce učitelek je vyhodnocována ústně při orientačních vstupech 
o písemně i ústně při hospitacích 
o analýza dokumentace 

 
Kriteria pro hodnocení pedagogů, jejich výchovně vzdělávací činnosti 

o respektování potřeb dítěte 
o vztah k dětem, k rodičům 
o profesionalita, odbornost 
o další vzdělávání 
o plánování, příprava na činnosti 
o prostorové uspořádání třídy, obměňování koutků  
o umístění hraček, nabídka činností  
o vyváženost činností 
o komunikace s rodiči 
o udržování třídy a hraček v pořádku 

 
Evaluace práce školnice 

o dodržování vnitřních norem, pracovního řádu, pracovní doby 
o udržování prostor školy a zahrady v čistotě a pořádku 
o vztah k dětem 
o spolupráce s vedoucí učitelkou, učitelkami 
o dodržování hygienických a bezpečnostních zásad 

 
Metody a prostředky hodnocení 

o rozhovory – každodenní, ústní hodnocení činností 
o diskuse – pedagogické a provozní porady 
o hospitace – rozbory  
o pozorování – plánované, nahodilé  
o třídní a školní dokumentace 
o rozbor vlastní práce  



 

 

 
 
 
 
 


