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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název zařízení, sídlo, právní forma, identifikační číslo 
Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 

793 83 Jindřichov 457 

Škola s právní subjektivitou (příspěvková organizace)  

IČO: 70645469 

IZO: 600 131 866 

IZO mateřské školy: 107621029/02 

Č.j.:605/2013/MŠ/ST 

Telefon, fax: 554641746, 602189011 

E-mail: steuerova@zsjindrichov.cz 

Webová adresa: http://www.zsjindrichov.cz 

Adresa MŠ: 793 83 Jindřichov 506 

Adresa MŠ: 793 99 Vysoká 81 

Zřizovatel zařízení 

Obec: Jindřichov 

právní forma Obec (obecní úřad), IČO: 00296074  

 793 83 Jindřichov č. 58 

 

Ředitelka zařízení, jméno, příjmení, adresa 

Mgr. Zlata Steuerová 

Chářovská 63a, 794 01 Krnov 

telefon: 554 641 746 

Datum zařazení do rejstříku škol 

1. 1. 2003 

Poslední aktualizace v síti škol 

4. 4. 2006 

Vedoucí učitelka MŠ 

Dáša Součková 

Telefon: 554 641 742 

http://www.zsjindrichov.cz/
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2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÝCH ŠKOL 

MŠ Jindřichov 

Mateřská škola Jindřichov je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská 

škola Jindřichov, okres Bruntál od 1. 1. 2003. Je situována ve středu obce v blízkosti 

areálu základní školy. Jedná se o zařízení pavilónového typu, v jehož jedné části jsou 

umístěny třídy nižšího stupně ZŠ.  

Podmínky výchovy a vzdělávání 

A) Materiální podmínky. 

Dvoupodlažní budova pavilónového typu z roku 1981 prošla v roce 2005 rekonstrukcí, 

při které došlo k výměně oken, zavedení plynového topení, renovaci sociálního 

zařízení pro děti v přízemí a některým stavebním úpravám ve třídách, kterými byly 

zároveň ubrány prostory pro uložení materiálu a pomůcek. Byla zrušena kuchyně, 

vybavena výdejna stravy a část budovy připadla nižšímu stupni ZŠ. Další větší zásah, 

který by přispěl k modernizaci zařízení a obnově vybavení nebyl realizován. Škola 

nemá fasádu, nejsou dokončeny úpravy terénu kolem budovy a celkový vzhled 

budovy působí zanedbaně. V současné době je nedostačující také materiální vybavení 

pro výchovně vzdělávací práci. 

Od září 2012 je pod vedením nové ředitelky školy postupně podle požadavků 

a finančních možností doplňován inventář o nové hračky a pomůcky. Naším úkolem 

bude rozšířit zejména nabídku didaktických pomůcek a pro starší děti vytvořit 

pracovní koutek, ve kterém budou mít podmínky pro pozorování a experimentování. 

Rovněž zajistíme prostor, ve kterém budou mít možnost relaxace a soukromí. 

V současné době byly instalovány ribstoly a zakoupeno vybavení do tělesné výchovy, 

naplánována je vybudování nového sociálního zařízení I. a II. patro MŠ, malování 

všech prostor školy a obnovení nátěrů ve třídách. Dosud nevyřešeno zůstává 

vybavení nábytkem, který je původní a nevyhovuje potřebám dětí jednak svou 

přístupností, výškově a zároveň neodpovídá dnešnímu modernímu trendu. Ve 

spolupráci s vedením školy je plánována jeho postupná obměna. Úpravy jsou 

prováděny rovněž na zahradě školy, která je zabezpečena opravenými brankami, 

obnoveny jsou nátěry zahradního vybavení, nově přivezen písek a plocha pískoviště je 

zakryta plachtou. Úpravy terénu zahrady provádí školník pravidelnou údržbou 

travnaté plochy, nově jsou ořezány některé keře a stromy. V tomto školním roce byl 

vytvořen provozní řád školní zahrady, kterou společně užívají zároveň děti školní 

družiny. V průběhu prázdnin a na začátku školního roku prostředí tříd, chodeb i šaten 

doplní učitelky estetickou výzdobou, převážně z prací dětí a informativní nástěnkou 

v každém patře. 



7 

 

B) Psychosociální podmínky a zdravá životospráva. 

 Vytváříme vstřícné, estetické a podnětné prostředí tak, abychom dětem 

zajistili pohodu, spokojenost a bezpečí; 

 děti nejsou stresovány a neurotizovány chvátáním a spěchem, nejsou 

neúměrně zatěžovány; 

 dostatečně dbáme na jejich osobní soukromí, všechny děti mají rovnocenné 

postavení; 

 volnost a osobní svoboda dětí je vyvážená nezbytnou mírou omezení, 

společně s učitelkou ve třídě vytvářejí pravidla chování, která se snaží 

dodržovat, vedou je prosociálním směrem a umožňují vytvářet kolektiv 

dobrých kamarádů; 

 s dětmi nemanipulujeme, využíváme vhodné způsoby motivace, vyvarujeme 

se přemrštěné organizace; 

 děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru; 

 učitelka včas upozorňuje, že bude třeba hru ukončit smluveným signálem; 

 plánování činností vychází ze zájmů a potřeb dětí; 

 děti dostávají jasné a srozumitelné pokyny; 

 pedagogové navozují situace klidu, pohody a relaxace; 

 děti bez obav sdělují své požadavky; 

 vzorem chování je zdvořilé jednání mezi ředitelkou, učitelkami, rodiči 

i provozními zaměstnanci; 

 učitelka klade požadavky, které jsou přiměřené k věku a schopnostem dítěte; 

 děti se účastní kooperativních, skupinových a frontálních činností, do nichž 

jsou zařazovány prvky prožitkového učení; 

 učitelka vede děti tak, aby samy nacházely možnosti řešení a na učitelku se 

obracely, když si neví rady; 

 pedagogický styl nebo způsob jakým jsou děti vedeny je sympatizující, 

podporující, projevuje se přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající 

komunikací pedagoga s dětmi. 
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Životospráva 

 Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, která je dovážena  

z jídelny ZŠ, svačinky připravuje kuchařka z donesených surovin přímo v MŠ; 

 jsou dodržovány optimální intervaly mezi podáváním jídel; 

 děti nejsou do jídla nuceny, snažíme se, aby vše alespoň ochutnaly a naučily 

se zdravému stravování; 

 během dne je zajištěn pitný režim, každé dítě má vlastní hrníček; 

 denní řád je dostatečně pružný s ohledem na individuální potřeby dětí, 

střídáme dobu činnosti a odpočinku; 

 denní rytmus a řád je flexibilní k aktuálním situacím; 

 děti mají dostatek volného pohybu ve třídě i venku; 

 pobyt venku probíhá denně, pouze pokud prší, silně fouká nebo dosahují - li 

teploty pod -10 stupňů C, nahrazujeme pobyt venku činnostmi ve třídě; 

 děti nejsou nuceny ke spánku, mohou dle potřeby jen odpočívat, starším 

dětem je nabízena klidná činnost v prostoru herny či třídy. 

 

Organizace výchovy a vzdělávání 

Celkové uspořádání školy 

Děti MŠ Jindřichov jsou rozděleny do dvou tříd: 

 

1. třída - U sluníčka - děti od 3 do 4 let 

2. třída - U duhy - děti od 4 do 6 let 

Provoz mateřské školy je od 6.15 hodin do 15.45 hodin 

 

Děti z obou tříd se ráno od 6.15 hodin scházejí ve třídě „U Sluníčka“, od 7.30 hodin 

jsou ve svých třídách. Odpolední rozcházení probíhá opět v přízemí do 15.45 hodin. 

Děti přicházejí do 8.00 hodin, MŠ se pak z bezpečnostních důvodů zamyká, pozdější 

příchody je nutné domluvit předem s učitelkou. Po 8.00 hodině bude MŠ rodičům 

otevřena po zazvonění u vstupních dveří. 
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Denní režim 

06:15 – 08:00  Scházení dětí „U sluníčka“, volné hry, individuální rozhovory; 

08:00 – 09:00  komunitní kruh, společné cvičení, pěvecké činnosti, svačina; 

09:00 – 09:45  řízená činnost k danému tématu; 

09:45 – 11:30  pobyt venku; 

11:30 - 12:00  hygiena, oběd, příprava na spánek; 

12:00 – 14:15  poslech pohádky, spánek a odpočinek na lůžku; 

14:15 – 15:45  odpolední svačina, zájmové činnosti. 

 

Scházení dětí v MŠ 

Děti se scházejí v přízemí, s učitelkou se vzájemně hlasitě zdraví, s rodiči je řešen 

aktuální zdravotní stav a případné požadavky, rodiče předávají informace o tom, zda 

dítě půjde po obědě apod.. 

 

Ranní hry 

Během příchodu si hrají kolektivně nebo individuálně dle vlastního výběru. Učitelka 

nabízí hru nenásilnou formou, individuálně s dětmi hovoří a naslouchá jejich 

sdělením. Ke hře jsou využívány koutky, stavebnice na koberci i u stolečků, rozvíjí se 

společná hra starších a mladších dětí. Pokud je dítě nerozhodné a neví s čím si hrát, je 

ostýchavé, pomáhá učitelka s výběrem aktivity, která by ho zaujala. Snažíme se 

vytvářet kamarádské prostředí a kolektiv tmelit. 

 

Ranní kruh 

Po rozchodu do tříd zahajujeme den společným přivítáním v ranním kruhu, kde mají 

možnost sdělit svá přání a zážitky, a seznámíme se s programem dne. Otvíráme zde 

aktuální témata, hodnotíme počasí, nasloucháme, neskáčeme si do řeči a dodržujeme 

zásady správné komunikace. Děti jsou vedeny k respektování mluvčího, zároveň 

mohou komunikaci odmítnout. 

 

Ranní cvičení 

Dopoledne nabízíme dětem ranní cvičení, do nichž zařazujeme zdravotní cviky, 

cvičení na správné držení těla, s míči a náčiním, rytmizaci, hudebně pohybové hry 

apod... 

 

Dopolední svačina 

Při dopolední svačině se děti učí sebeobsluze, čistotě stolování a hygienickým 

návykům před a po jídle.  

 

Řízená výchovná činnost 

Činnosti vycházejí z plánování dle ŠVP PV. Nabídku učitelka promýšlí a obměňuje tak, 

aby se propojovaly všechny výchovně vzdělávací oblasti a odpovídala tématickým 
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celkům. Řízenými činnostmi se snažíme o všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Délku 

řízených činností učitelka přizpůsobuje jejich koncentraci, pozornosti a zájmu. 

 

Pobyt venku 

Před pobytem venku vedeme děti k samostatnosti při oblékání. Délka pobytu je 

individuální (podle počasí). V případě velmi nepříznivého počasí může být zkrácena 

nebo pobyt zcela zrušen, v letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. 

 

Oběd 

Děti si osvojují hygienické a sebeobslužné návyky a kulturu stolování. Samy si chystají 

talíř a lžičku, starší děti si samy nalévají polévku, použité nádobí odnášejí na určené 

místo. Děti, které nezůstávají na odpolední spánek, odcházejí po obědě s rodiči domů 

v době od 12.00 hodin do 12.30 hodin. 

 

Odpočinek  

Po obědě si děti čistí zuby, převlékají se na židličce do pyžama a odcházejí na lehárnu, 

kde si společně poslechnou pohádku nebo četbu na pokračování. Starším dětem 

s menší potřebou spánku nabízíme klidné aktivity. 

 

Odpolední svačina 

Po spaní jsou děti vedeny k tomu, aby si pověsily pyžamo na ramínko a samostatně se 

oblékaly. Průběžně provádí hygienu a svačí. Vedeme starší děti, aby pomáhaly 

mladším. 

 

Odpolední hry, příchod rodičů a rozcházení domů 

Odpolední hry probíhají opět společně s dětmi obou tříd. Učitelka podle potřeby 

dokončuje práci, kterou děti započaly dopoledne. 

 

MŠ Vysoká 
Jednotřídní MŠ ve Vysoké je součástí subjektu Základní škola a Mateřská škola 

Jindřichov, okres Bruntál. Je umístěna v rodinné vilce postavené ve 30. letech  

20. století. Jedná se spíš o MŠ rodinného typu. 

 

Podmínky výchovy a vzdělávání 

A) Materiální podmínky 

Rovněž MŠ ve Vysoké, která se nachází v budově vilového typu, došlo v roce 2010 

k úpravám, které směřovaly ke zlepšení a zlevnění provozu zejména výměnou oken 

a zrekonstruováním kotelny. Vybavení třídy, herny i ostatních prostor je však 

zastaralé a nedostatečné. Snahou vedení školy v následujícím období je prohloubení 
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spolupráce se starostkou obce při zajišťování postupné modernizace prostředí 

a dovybavení odpovídajícími didaktickými pomůckami, které jsou pro kvalitní 

výchovně vzdělávací práci s dětmi nezbytné. V současné době je rovněž nutné 

vymalovat prostory a zajistit estetickou výzdobu školy. Díky snaze Obecního úřadu ve 

Vysoké má Mateřská škola dobře vybavenou školní zahradu, zakryté pískoviště, 

houpačky, nově zabudované průlezky a zahradní domeček na úschovu hraček, 

pozemek je oplocen a jeho pravidelnou údržbu zajišťují pracovníci obce. 

 

B) Psychosociální podmínky a zdravá životospráva 

 Vytváříme vstřícné, estetické a podnětné prostředí tak, abychom dětem 

zajistili pohodu, spokojenost a bezpečí; 

 děti nejsou stresovány a neurotizovány chvátáním a spěchem, nejsou 

neúměrně zatěžovány; 

 dostatečně dbáme na jejich osobní soukromí, všechny děti mají rovnocenné 

postavení; 

 volnost a osobní svoboda dětí je vyvážená nezbytnou mírou omezení, 

společně s učitelkou ve třídě vytvářejí pravidla chování, která se snaží 

dodržovat, vedou je prosociálním směrem a umožňují vytvářet kolektiv 

dobrých kamarádů; 

 s dětmi nemanipulujeme, využíváme vhodné způsoby motivace, vyvarujeme 

se přemrštěné organizace; 

 děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru; 

 učitelka včas upozorňuje, že bude třeba hru ukončit smluveným signálem; 

 plánování činností vychází ze zájmů a potřeb dětí; 

 děti dostávají jasné a srozumitelné pokyny; 

 pedagogové navozují situace klidu, pohody a relaxace; 

 děti bez obav sdělují své požadavky; 

 vzorem chování je zdvořilé jednání mezi ředitelkou, učitelkami, rodiči 

i provozními zaměstnanci; 

 učitelka klade požadavky, které jsou adekvátní k věku a schopnostem dětí; 

 děti se účastní kooperativních, skupinových a frontálních činností, jsou 

zařazovány prvky prožitkového učení; 

 učitelka vede děti tak, aby samy nacházely možnosti řešení a na učitelku se 

obracely, když si neví rady; 

 pedagogický styl nebo způsob jakým jsou děti vedeny je sympatizující, 

podporující, projevuje se přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající 

komunikací pedagoga s dětmi. 
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Životospráva 

 Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, která je dovážena ze 

školní jídelny ZŠ, svačinky připravuje kuchařka z dovezených surovin přímo 

v MŠ; 

 jsou dodržovány optimální intervaly mezi podáváním jídel; 

 děti nejsou do jídla nuceny, snažíme se, aby vše alespoň ochutnaly a naučily 

se zdravému stravování; 

 během dne je zajištěn pitný režim, každé dítě má vlastní hrníček; 

 denní řád je dostatečně pružný s ohledem na individuální potřeby dětí, 

střídáme dobu činnosti a odpočinku; 

 denní rytmus a řád je flexibilní k aktuálním situacím; 

 děti mají dostatek volného pohybu ve třídě i venku; 

 pobyt venku probíhá denně, pouze pokud prší, silně fouká vítr nebo jsou-li 

teploty pod -10 stupňů C, nahrazujeme pobyt venku činnostmi ve třídě; 

 děti nejsou nuceny ke spánku, mohou dle potřeby jen odpočívat, starším 

dětem je nabízena klidná činnost v prostoru herny či třídy. 

 

Organizace výchovy a vzdělávání 

Celkové uspořádání školy 

Děti ve věku od tří do šesti let jsou MŠ Vysoká začleněny do jedné smíšené skupiny ve 

třídě „U dráčka“. 

Provoz MŠ je od 6.30 hodin do 15.00 hodin. 

Se souhlasem rodičů a zastupitelů obce Vysoká děti ráno přebírá provozní pracovnice 

obce, která s nimi provádí individuálně zaměřenou činnost a organizuje ranní hry do 

příchodu pedagogické pracovnice. 

Od 9:00 hodin plní učitelka úkoly, které vyplývají ze ŠVP. 

Denní režim MŠ Vysoká 

06:30 – 09:00  Scházení dětí „U dráčka“, volné hry, individuální rozhovory; 

09:00 – 09:30  komunitní kruh, společné cvičení, pěvecké činnosti, svačina; 

09:30 – 10:00  řízená činnost k danému tématu; 

10:00 – 11:40  pobyt venku; 

11:40 – 12:30  hygiena, oběd, příprava na spánek; 

12:30 – 14:00  poslech pohádky, spánek a odpočinek na lůžku; 

14:00 – 15:00  odpolední svačina, zájmové činnosti. 
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Scházení dětí v MŠ 
Děti se scházejí od 6.30 hodin v přízemí, s pracovnicí MŠ se vzájemně hlasitě zdraví, 

s rodiči konzultuje p. Budínská (pracovnice obecního úřadu Vysoká) aktuální zdravotní 

stav a případné požadavky, rodiče předávají informace o tom, zda dítě půjde po 

obědě apod.. 

 
Ranní hry 
Během příchodu si děti hrají kolektivně nebo individuálně dle vlastního výběru. 

Nenásilnou formou je nabízena hra, probíhají individuální rozhovory. Ke hře jsou 

využívány koutky, stavebnice na koberci i u stolečků, rozvíjí se společná hra starších 

a mladších dětí, jsou zařazovány práce s metodickými listy k tématu a činnosti na 

rozvoj jemné motoriky  

 
Ranní kruh 
Po příchodu pedagogické pracovnice je den zahájen společným přivítáním v ranním 

kruhu, kde děti sdělují svá přání a zážitky a seznámí se s programem. Otvírá se zde 

aktuální téma, děti hodnotí počasí, naslouchají a dodržují zásady správné 

komunikace. Jsou vedeny k respektování mluvčího, zároveň mohou komunikaci 

odmítnout. 
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Ranní cvičení 
Dopoledne probíhá ranní cvičení, kde se učitelka zaměřuje na zdravotní cviky, cvičení 

na správné držení těla, s míči a náčiním, rytmizaci, hudebně pohybové hry, apod.. 

 
Dopolední svačina 
Při dopolední svačině se děti učí sebeobsluze, čistotě stolování a hygienickým 

návykům před a po jídle.  

 
Řízená výchovná činnost 
Činnosti vycházejí z plánování dle ŠVP PV. Nabídku učitelka promýšlí a obměňuje tak, 
aby se propojovaly všechny výchovně vzdělávací oblasti a odpovídala tématickým 
celkům. Řízenými činnostmi se snaží o všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Délku 
řízených činností přizpůsobuje koncentraci, pozornosti a zájmu dětí. 
 
Pobyt venku 
Před pobytem venku vede učitelka děti k samostatnosti při oblékání a k pomoci 
starších mladším. Délka pobytu je individuální (podle počasí). V případě velmi 
nepříznivého počasí může být zkrácena nebo pobyt zcela zrušen, v letních měsících se 
činnosti přesouvají co nejvíce ven. 
 
Oběd 
Děti si osvojují hygienické a sebeobslužné návyky a kulturu stolování. U stolečků je 
obsluhuje učitelka, neboť vzhledem k umístění výdejního okénka si nemohou stravu 
odebírat samy. Použité nádobí odnášejí na určené místo. Děti, které nezůstávají na 
odpolední spánek, odcházejí po obědě s rodiči domů v době od 12.00 hodin do 12.30 
hodin. 
 
Odpočinek a spánek 
Po obědě si děti čistí zuby a odcházejí na lehárnu v prvním patře, kde se převlékají do 
pyžama a oděv se učí věšet na ramínka. Společně poslouchají pohádku nebo četbu na 
pokračování, starším dětem je nabízena klidná činnost v přilehlé místnosti, kde jsou 
pod stálou kontrolou učitelky. 
 
Odpolední svačina 
Po spaní jsou děti vedeny k tomu, aby si urovnaly lůžkoviny, pyžamo pověsili zpět na 
ramínka a samostatně se oblékaly. Odcházejí do přízemí a průběžně provádí hygienu 
a svačí. Jsou vedeny k pomoci starších mladším. 
 
Odpolední hry, příchod rodičů a rozcházení domů 
Odpolední hry probíhají v přízemí, učitelka podle potřeby dokončuje práci, kterou 
děti započaly dopoledne. 
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Formy vzdělávání 

Vzdělávání obou zařízení má charakter hry, zábavy a zajímavých činností. Uskutečňují 
se v průběhu celého dne ve všech činnostech a situacích. 
Konkrétní cíle programu naplňujeme ve spontánních a řízených aktivitách, které 
volíme podle zájmu a volby dětí – individuální, skupinové a frontální 
Snažíme se dětem nepředkládat pouze hotové poznatky, ale rozvíjet poznávání 
založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interakčním učení. Využíváme 
informace, realitu, fantazii, myšlení, citové projevy dětí aj. metodami založenými na 
prožitku, vzoru, na hře, pohybu manipulaci s předměty, experimentu, komunikaci, 
tvoření, fantazii a magičnosti, myšlenkových operacích, poznávání a vnímání všemi 
smysly. 
 
V souladu se ŠVP zařazujeme tyto činnosti a aktivity: 

 ranní kruh; 

 hry výtvarné, hudební, taneční, dramatické, námětové, společenské, 
smyslové, sociální hry, hraní rolí, volné hry s hračkou, předměty, materiály; 

 činnosti pohybové, manipulační, konstruktivní, jednoduché pracovní 
a sebeobslužné činnosti; 

 nadstandardní aktivity výlety a společné akce s dětmi a rodiči. 
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Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

Péče o děti z oslabených rodin a sociokulturně znevýhodněného prostředí: 

 rodičům zdůrazňujeme význam a potřebu pobytu v kolektivu, kde máme 
možnost omezovat negativní působení rodiny; 

 snažíme se doplňovat nebo nahrazovat chybějící nebo nevhodné vlivy 
rodinného prostředí; 

 poskytováním vzorů chování a jednání učíme vhodným způsobům sociální 
komunikaci a vztahům; 

 co nejvíce se snažíme komunikovat s rodiči, působit na ně a v případě potřeby 

poskytujeme odbornou pomoc; 

 k dětem přistupujeme velmi citlivě, posilujeme pocit bezpečí 

Péče o děti s odloženou školní docházkou 

Ve spolupráci s rodiči se snažíme pomoci dětem překonat problémy spojené  
s odkladem školní docházky a na základě výsledků odborných vyšetření vytváříme 
individuální plány a zaměřujeme se na oblasti, ve kterých potřebují odbornou 
pomoc. 

Děti s poruchami učení a chování 

 poruchy učení a chování taktně konzultujeme s rodiči a v případě potřeby 
doporučujeme odborná lékařská vyšetření; 

 v oblasti nápravy vad výslovnosti spolupracujeme s klinickou logopedkou  
a snažíme se zároveň o společné působení s rodiči. 
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Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání: 

I. Zdravotní způsobilost včetně absolvování stanovených očkování – doloženo 

potvrzením lékaře 

II. Děti v posledním roce před nástupem do základního vzdělávání a děti 

s odkladem školní docházky 

III. K zápisu dítěte se dostaví jeden z rodičů s občanským průkazem, s rodným 

listem dítěte a s potvrzením odborného lékaře o povinném očkování dítěte. 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním 
řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění. Správní řízení je zahájeno 
podáním žádosti účastníka řízení (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce 
podpisem schválí souhlas k tomu, aby mateřská škola zpracovávala a evidovala 
osobní údaje ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů v platném znění. Souhlas je poskytnut pro účely vedení povinné dokumentace 
školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění a za účelem 
vydání rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle 
zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění. 

 
Naplněnost tříd je v souladu s vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.  

 

Personální zajištění 

Na MŠ Jindřichov pracují 3 kvalifikované pedagogické pracovnice, které se střídají 

u dětí obou tříd. Učitelky využívají své zaměření při práci s dětmi v běžném režimu 

a zároveň při vedení jednotlivých kroužků. Jedna provozní pracovnice zajišťuje výdej 

stravy, která je dovážena ze ZŠ, a částí svého úvazku vykonává práce spojené 

s úklidem zařízení. 

V MŠ Vysoká pracuje ve smíšené třídě jedna pedagogická pracovnice. Provozní 

pracovnice, zajišťuje výdej stravy a úklid a po dohodě s vedením obce také ranní 

přebírání dětí a hry do příchodu učitelky. 

Řízení mateřské školy 

Mateřská škola Jindřichov a Mateřská škola Vysoká jsou součástí právního subjektu 

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, statutárním orgánem MŠ je ředitelka ZŠ a 

MŠ Jindřichov, Mgr. Zlata Steuerová. 

V zařízeních MŠ pracují 4 pedagogické pracovnice. Jedna z pedagogických pracovnic 

je vedoucí učitelka, která je přímo podřízena ředitelce školy. Všechny pedagogické 

pracovnice jednají v interních vztazích svým jménem i jménem své třídy, v externích 

vztazích jednají jménem školy s rodiči ve věcech týkajících se jejich dětí, na základě 
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zvláštního pověření ředitelkou školy i ve věcech týkajících se ostatních záležitostí 

školy jako celku. Povinnosti, pravomoci a úkoly pracovníků jsou vymezeny  

v pracovních náplních.  

Vedoucí učitelka ve spolupráci s pedagogickým kolektivem a ředitelkou školy 

vypracovává ŠVP a hodnocení školy, umožňuje spoluúčast učitelek na rozhodování 

o zásadních otázkách chodu školy. 

 Na pedagogických radách projednává s učitelkami záležitosti týkající se 

výchovně vzdělávacího procesu a informuje ředitelku o stavu a aktuálních 

potřebách školy; 

 na vedoucí učitelku se rodiče mohou obracet se svými případnými stížnostmi 

a požadavky, v závažnějších případech je řeší s ředitelkou školy; 

 vedoucí učitelka zajišťuje informovanost všech pracovníků o dění v MŠ s cílem 

zkvalitnit informační systém uvnitř i navenek školy; 

 učitelky informují rodiče o dětech a programu školy při denním styku, zároveň 

je o dění ve škole informována veřejnost vedoucí učitelkou prostřednictvím 

webových stránek školy; 

 vedoucí učitelka provádí kontrolní činnost a vyvozuje závěry pro další práci. 

 

ZAMĚŘENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ŘEDITELKY 

 Naplňování ŠVP; 

 personální agenda MŠ; 

 řízení všech pracovníků školy; 

 dodržování platné legislativy, týkající se zabezpečení chodu MŠ. 
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3. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

Školní vzdělávací program „Rok se sluníčkem“ byl v závěru školního roku 2012/2013 

přepracován a vydán pod č.j. 605/2013/ZS/ST. Při tvorbě tohoto pracovního 

materiálu jsme přistupovali s vědomím potřeby určitých změn, které vyplynuly z 

analýzy programu a evaluace jednotlivých částí obsahu. Zároveň jsme vycházeli ze 

závěrů ČŠI, která provedla kontrolní činnost v únoru roku 2013. V souladu s jejím 

doporučením byl rovněž vypracován jednotný ŠVP pro obě mateřské školy s tím, že 

podmínky výchovně vzdělávací práce budou zohledněny při rozpracování bloků 

v třídních vzdělávacích programech na daných školách. 

Náš nový přepracovaný a doplněný ŠVP s názvem „ Kolik je na Zemi cest?“ jsme 

vytvořili tak, aby nabízel širokou škálu možností jak s dětmi pracovat, abychom 

přirozenou formou poznávání, hledání a srovnávání došli k daným klíčovým 

kompetencím. Vzdělávací nabídka je opět určena pro víceleté časové období 

s možností průběžného doplňování a úprav na základě evaluace a podle aktuální 

potřeby. Obsahuje čtyř integrovaných bloků, v jejichž charakteristice uvádíme hlavní 

záměr a cíle výchovně vzdělávací práce. Již název napovídá, kam bude naše výchovné 

působení směřovat CESTA DOMŮ, CESTA DO PŘÍRODY, CESTA DO POHÁDKY, CESTA 

DO SVĚTA. Podobně jako v životě člověk hledá vlastní cestu a snaží se volit správný 

směr, i my se vydáme za poznáním do oblastí, které děti zajímají a zanechají v nich 

stopu naší snahy přiblížit jim realitu každodenního života, který přináší změny  

a situace, se kterými se budou seznamovat a také učit se s nimi vyrovnat. Bloky jsou 

vypracovány shodně pro všechny věkové skupiny, je na učitelce ve třídě, aby ve svém 

třídním programu zohlednila věk dětí i podmínky skupiny a využila možnost volně 

přecházet „z jedné dané cesty na druhou“. Podobně volí navržená témata a podle 

zájmu a schopností dětí rozhoduje jakým způsobem a v jakou dobu s nimi bude 

pracovat a aktuálně doplňuje a zařazuje rovněž témata nová, která vyplynou z jejich 

požadavků a momentálního zájmu. V následujícím období zařadíme práci na několika 

projektech, které se budou týkat zejména tradic a svátků a jejichž příprava  

a zpracování bude postupná. S dětmi obou tříd, se opět zapojíme do ekologického 

projektu „Minuta pro Zemi“ a s programem „Medvídek Nivea“.  

Při stanovení výchovně vzdělávacích cílů bylo rovněž nutné zamyslet se nad 

náročností a celkovým obsahem jednotlivých témat, která byla v uplynulém období, 

zvláště u starší věkové skupiny, vzhledem k jejím možnostem, podhodnocená. 

Vzdělávací nabídku rozšíříme o činnosti zaměřené na experimentování, hledání 

vlastního řešení a kooperativní přístupy při využití skupinových aktivit a na rozvoj 

předmatematické a předčtenářské gramotnosti. Předpokladem zkvalitnění tohoto 

ŠVP je aktivní přístup všech učitelek a diferencované plánovaní činností v TP na 

základě efektivní pedagogické diagnostiky. Očekávané výstupy, dílčí cíle i nabídka 

činností jsou dále rozpracovány a konkretizovány v TP jednotlivých tříd. 
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4. VZDĚLÁVACÍ OBSAH 

Charakteristika integrovaných bloků (dále jen IB) CESTA 

DOMŮ. 

Práci s tímto IB zahajujeme v září, kdy do MŠ nastupují nově přijaté děti. Naším 

úkolem je pomoci jim zvládnout období prvního odloučení od rodičů, postupně se 

začleňovat do kolektivu a navozovat kontakty s novými kamarády a učitelkami. 

Hravou formou děti seznámíme s prostředím školy, jednotlivých tříd a zahradou. 

Opakováním se naučíme znát své jméno i příjmení a pamatovat si rovněž jména svých 

kamarádů a personálu MŠ. Společně s dětmi vytvoříme na začátku školního roku 

pravidla třídy, jejichž dodržováním se naučíme správnému chování při hrách, 

pracovních a tělovýchovných činnostech, děti povedeme k dodržování pravidel 

slušného stolování a zásadám při dodržování hygieny. V tomto IB je budeme 

seznamovat s nejbližším okolím školy, zajímavými místy a významnými budovami  

v obci. Přiblížíme možnosti pracovních příležitostí dospělých a zdůrazníme význam 

práce rodičů. Děti si osvojí poznatky z oblasti bezpečnosti silničního provozu, naučí se 

rozlišovat některé dopravní prostředky a značky, poučíme je o důsledcích 

nezodpovědného chování v dopravních situacích a na vycházkách poznáme cestu 

domů ke všem kamarádům. Získáme poznatky o vlastním těle, naučíme se znát funkci 

jednotlivých orgánů a vnímat rozdíly mezi kamarády. Povedeme děti k poznání sebe 

samého, aby si dokázaly vytvořit pravdivý obraz o své vlastní identitě, svých 

vlastnostech, sklonech, schopnostech, k pochopení svých pocitů, emocí a citů. Při 

práci s tématem rodiny zdůrazníme její nezastupitelnou roli a budeme se snažit o 

pochopení vztahů a rozdělení funkcí mezi jednotlivými členy. 

KOMPETENCE 

I. K učení 

 má elementární poznatky o světě lidí, orientuje se v řádu a dění prostředí MŠ; 

 soustředěně pozoruje a objevuje; 

 klade otázky a hledá na ně odpovědi, všímá si, co se kolem něho děje. 

 

II. K řešení problémů 

 řeší problémy, na které stačí, opakující se snaží řešit samostatně, náročnější 

s oporou o dospělého; 

 nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale i za 

snahu. 
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III. Komunikativní 

 v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; 

 průběžně rozšiřuje slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci; 

 

IV. Sociální a personální 

 ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit; 

  při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; 

  v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla 

společenského styku; 

 dodržuje dohodnutá pravidla a přizpůsobí se jim. 

 

V. Činnostní a občanské 

 spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu 

a chápe potřebu je zachovávat; 

 ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na 

něm podílí a že je může ovlivnit; 

 dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně 

s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí. 

 

Charakteristika IB CESTA DO PŘÍRODY. 

Témata tohoto IB mohou učitelky volit v souvislosti se změnami v přírodě vlivem 

ročního období. Společným pozorováním při pobytu venku a při vycházkách do okolí 

si děti upevní poznatky o změnách v průběhu roku - podzimní sklizeň, odlet 

stěhovavých ptáků, změny počasí v zimě a s tím související péči o volně žijící zvířata, 

jarní rození mláďat a dary přírody. Zároveň zprostředkujeme informace o exotických 

zvířatech tak, aby je uměly pojmenovat, dozvěděly se, odkud pocházejí a poznaly 

způsob jejich života. V rámci ekologického projektu „Minuta pro Zemi“ se znovu 

zapojíme do práce na zahradě školy a činností, které pomáhají ochraně a zlepšení 

životního prostředí. Při práci s obrazovým materiálem a encyklopediemi se naučíme 

rozlišovat živou a neživou přírodu, poznávat její zajímavosti a souvislosti a budeme 

posilovat vztah všech dětí ke krásám přírody a prohlubovat potřebu ji chránit. 

 

KOMPETENCE 

I. K učení 

 získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení; 

 chce porozumět věcem a jevům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může 

mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo. 
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II. K řešení problémů 

 všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; 

 problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu 

a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení, má vlastní 

nápady. 

 

III. Komunikativní 

 ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své 

myšlenky. 

 

IV. Sociální a personální 

 napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které 

nachází ve svém okolí; 

 uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky; 

 dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc 

slabším, rozpozná nevhodné chování. 

 

V. Činnostní a občanské 

 svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat 

 má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými 

hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat. 

 

 

 

Charakteristika IB CESTA DO SVĚTA. 

Zde budeme objevovat zajímavosti a některé divy světa. Přiblížíme dětem různé 

kontinenty a národnosti, způsob života lidí s různou barvou pleti. Využijeme poznatky 

z cestování s rodiči i ze sledování pořadů o naší planetě. Práce s globusem, mapou 

a naučnou literaturou rovněž pomůže dotvářet dětskou představu o vodě na Zemi, 

jejím koloběhu, seznámíme se např. s pojmy prales, poušť, sopka a prostřednictvím 

příběhů a vyprávění o Zemi děti zavedeme do tajemného světa vesmíru a jeho záhad. 

Také svět pravěkých zvířat je jednou z oblastí, kam často směřují rozhovory a zájem 

dětí a učitelky jim mohou z této části tajemna některé poznatky zprostředkovat. Svým 

přístupem k tomuto integrovanému bloku chceme motivovat k získávání nových 

informací a k práci se zajímavými knihami  
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KOMPETENCE 

I. K učení 

 učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost 

a záměrně si zapamatuje, dokončí, co započalo, dovede pracovat podle 

instrukcí. 

 

II. K řešení problémů 

 má vlastní, originální nápady, využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii 

a představivost; 

 při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických postupů. 

 

III. Komunikativní 

 ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; 

 dovede využít informativní a komunikativní prostředky – encyklopedie, knihy; 

 zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá 

elementární matematické souvislosti. 

 

IV. Sociální a personální 

 samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit 

jej; 

 je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem. 

 

V. Činnostní a občanské 

 uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; 

 chápe, že všichni lidé jsou si rovni; 

 chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost 

jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká 

aktivita mají svoje nepříznivé důsledky; 

 má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem 

přistupuje odpovědně, váží si práce i úsilí druhých. 

 

Charakteristika IB CESTA DO POHÁDKY. 

Poutavým vyprávěním zavedeme děti do světa kouzel a pohádkových bytostí. Protože 

mají málo povědomí o klasických pohádkách, zařadíme ve větší míře jejich 

dramatizaci a upozorníme, jaká ponaučení a zkušenosti můžeme z této pokladnice 

čerpat. Na příkladech dobra a zla porovnáme vlastní chování a povedeme 

k morálnímu ponaučení, umožníme dětem citové prožitky při práci s knihou 

i jednotlivými tématy. K pravidelnému setkávání s knihou i k výchově k úctě k ní 

využijeme spolupráci s místní knihovnou. Do tohoto bloku jsou zařazeny tradice, 



24 

 

v jejichž udržování se snažíme pokračovat. Hlavním cílem je prožívání lidových oslav 

a svátků během školního roku a přiblížení zvyků, které se vztahovaly dětem, rodičům  

i veřejnosti. Prohloubíme citové prožitky zejména při práci s tématem Vánoc a vítání 

jara. Při realizaci těchto projektů chceme pokračovat v udržování kontaktu se seniory 

v obci a obyvateli DPS, kteří jsou již na naše návštěvy zvyklí a s radostí přijímají každé 

rozptýlení při společných akcích s dětmi. 

KOMPETENCE 

I. K učení 

 odhaduje své síly, učí se hodnotit své osobní pokroky i oceňovat výkony 

druhých pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí. 

 

II. K řešení problémů 

 rozlišuje jednání, která jsou funkční, vedou k cíli a jednání, která funkční 

nejsou, dokáže mezi nimi volit; 

 chápe, že vyhýbat se problémům nevede k cíli, uvědomuje si, že svou aktivitou 

a iniciativou může situaci ovlivnit. 

 

III. Komunikativní 

 dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými 

prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými); 

 domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu 

i funkci; 

 ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní. 

 

IV. Sociální a personální 

 je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy; 

 při setkání s neznámými lidmi, či v neznámých situacích se chová obezřetně, 

nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná umí odmítnout; 

 chápe, že nespravedlivost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita 

a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou. Dokáže se 

bránit projevům násilí druhého dítěte, ponižování a ubližování. 

 

V. Činnostní a občanské 

 dokáže rozpoznat a využívat své silné stránky, poznávat své slabé stránky; 

 chápe, že může, o svých činech rozhodovat dobrovolně, ale že za svá 

rozhodnutí také odpovídá; 

 zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění. 
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INTEGROVANÉ BLOKY 

1. Integrovaný blok:  CESTA DOMŮ 

Práci s tímto IB zahajujeme v září, kdy do MŠ nastupují nově přijaté děti. Naším 

úkolem je pomoci jim zvládnout období prvního odloučení od rodičů, postupně se 

začleňovat do kolektivu a navozovat kontakty s novými kamarády a učitelkami. 

Hravou formou děti seznámíme s prostředím školy, jednotlivých tříd a povedeme  

k rozlišení a poznání svého místa a značky. Opakováním se naučíme znát své jméno  

i příjmení a pamatovat si rovněž jména svých kamarádů a personálu MŠ. Společně  

s dětmi vytvoříme na začátku školního roku pravidla třídy, jejichž dodržováním se 

naučíme správnému chování při hrách, pracovních a tělovýchovných činnostech, děti 

povedeme k dodržování pravidel slušného stolování a zásadám při dodržování 

hygieny. V tomto IB je budeme seznamovat s nejbližším okolím školy, zajímavými 

místy a významnými budovami v obci, přiblížíme možnosti pracovních příležitostí 

dospělých a zdůrazníme význam práce rodičů. Děti si osvojí poznatky z oblasti 

bezpečnosti silničního provozu, naučí se rozlišovat některé dopravní prostředky  

a značky, poučíme je o důsledcích nezodpovědného chování v dopravních situacích  

a na vycházkách poznáme cestu domů ke všem kamarádům. Získáme poznatky  

o vlastním těle, naučíme se znát funkci jednotlivých orgánů a vnímat rozdíly mezi 

kamarády. Povedeme děti k poznání sebe samého, aby si dokázaly vytvořit pravdivý 

obraz o své vlastní identitě, svých vlastnostech, sklonech, schopnostech,  

k pochopení svých pocitů, emocí a citů. Při práci s tématem rodiny zdůrazníme její 

nezastupitelnou roli a budeme se snažit o pochopení vztahů a rozdělení funkcí mezi 

jednotlivými členy  

1. Za kamarády 
2. Za rodiči 
3. Do vesnice 
4. Ke mně 
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KOMPETENCE 

 Orientuje se v prostorách MŠ, pozná svoji značku, zná jména svých kamarádů, 
učitelek; 

 zná jména rodičů a sourozenců, uvědomuje si příbuzenské vztahy, ví, kde rodiče 
pracují; 

 zná jméno své vesnice, veřejné instituce, orientuje se v okolí MŠ; 

 uvědomuje si rozdíly mezi pohlavími, pojmenuje jednotlivé části těla; 

 řeší problémy, na které stačí, dokáže požádat o pomoc a dohodnout se s kamarády; 

 komunikuje s kamarády i učitelkou, dodržuje pravidla konverzace (neskáče druhým 
do řeči); 

 dokáže se domluvit při hře, umí spolupracovat, dodržuje pravidla společenského 
styku – zdraví, požádá, poděkuje; 

 spoluvytváří pravidla třídy, rozumí jim a dodržuje je; 

 chová se bezpečně v prostředí školy, na zahradě i vycházkách  
 

VÝSTUPY K PODTÉMATŮM 

 Pohybovat se bezpečně ve skupině dětí, zvládat prostorovou orientaci a udržovat 
správné držení těla; 

 znát jméno své, kamarádů a personálu školy, rodičů i některých příbuzných, vesnice, 
místního potoka, názvy některých budov v obci – obecní úřad, pošta, zdravotní 
středisko, silnice, škola, nákupní středisko, knihovna, zámek apod., vědět, co se 
v blízkosti MŠ nachází, orientovat se v blízkém okolí, pochopit funkci rodiny a jejich 
členů; 

 pojmenovat značku, znát své místo v šatně, třídě, na lehárně, orientovat se ve své 
třídě, znát určení jednotlivých místností, orientovat se v časových údajích v rámci 
dne, a uvědomit si plynutí v čase (noc, den, zítra, dny v týdnu apod.); 

 umět pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné úkony; 

 pojmenovat viditelné části těla a některé orgány, mít poznatky o narození a růstu, 
znát zásady zdravého životního stylu (zdravé výživy, hygieny, činnosti a odpočinku); 

 správně určovat a pojmenovávat věci a jevy ve svém okolí, rozlišit geometrické tvary, 
používat základní pojmy označující velikost (malý, velký, dlouhý, krátký, nízký, vysoký, 
nejmenší, největší) orientovat se v číselné řadě do 10; 

 vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy, rytmický doprovod nebo melodii, 
vyjádřit pomocí pantomimy konkrétní činnost; 

 chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí, znát význam elementárních 
dopravních značek, semaforu, pojmenovat dopravní prostředky a znát jejich účel, 
správně reagovat na světelné a akustické signály, chápat základní pravidla chování 
pro chodce, rozlišovat a používat základní prostorové pojmy – nahoře, dole, první, 
poslední, na kraji; 

 projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet, 
experimentovat, nebát se požádat o pomoc, radu; 

 přijímat pobyt v MŠ (vědět, že rodiče chodí do práce, dítě do MŠ), přizpůsobit se 
společenství, projevovat zájem o spolupráci, přijímat pokyny, umět se přizpůsobit 
změnám; 
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 přijímat drobný neúspěch, umět přijmout sdělení o případných nedostatcích, být 
schopné se z něho poučit, přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se zklidnit, 
ovládnout se, potlačit projev agrese; 

 respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem, obracet se na něj 
o pomoc a radu, rozlišovat vhodnost oslovování, vyhledávat partnera pro hru, 
rozdělovat a dělit herní role, hru obohacovat a rozvíjet, aktivně komunikovat 
s druhými dětmi a naslouchat jim. 
 

2. Integrovaný blok:  CESTA DO PŘÍRODY 

Témata tohoto IB mohou učitelky volit v souvislosti se změnami v přírodě vlivem 

ročního období. Společným pozorováním při pobytu venku a při vycházkách do okolí 

si děti upevní poznatky o změnách v průběhu roku - podzimní sklizeň, odlet 

stěhovavých ptáků, změny počasí v zimě a s tím související péči o volně žijící zvířata, 

jarní rození mláďat a dary přírody. Zároveň zprostředkujeme informace o exotických 

zvířatech tak, aby je uměly pojmenovat, dozvěděly se, odkud pocházejí a poznaly 

způsob jejich života. V rámci ekologického projektu „Minuta pro Zemi“ se znovu 

zapojíme do práce na zahradě školy a činností, které pomáhají ochraně a zlepšení 

životního prostředí. Při práci s obrazovým materiálem a encyklopediemi se naučíme 

rozlišovat živou a neživou přírodu, poznávat její zajímavosti a souvislosti a budeme 

posilovat vztah všech dětí ke krásám přírody a prohlubovat potřebu ji chránit. 

1. Za zvířátky 
2. Za ptáky 
3. Na zahradu, pole louku 
4. Do lesa 

 

KOMPETENCE 

 Zapamatuje si a reprodukuje krátké básničky, písničky a říkadla; 

 má poznatky o změnách v přírodě, a o světě zvířat, rozliší domácí zvířata a jejich 
mláďata, pojmenuje lesní zvířata, hmyz, rozlišuje jejich příbytky, ví, odkud pocházejí 
exotická zvířata, umí některá pojmenovat a zná jejich základní rysy, rozlišuje květiny 
na obrázku i v přírodě, pozná listnaté a jehličnaté stromy, ví, jak se staráme o zvířata 
a ptáky v zimě, pojmenuje stěhovavé ptáky, pozoruje jarní práce na poli, podzimní 
sklizeň, umí pojmenovat ovoce, zeleninu; 

 snaží se samostatně zacházet se zahradním nářadím, umí ho pojmenovat, 
experimentuje při práci s hlínou a pozoruje růst při rychlení; 

 seznamuje se s nebezpečím a nástrahami ve spojení s přírodou, ví kam se v případě 
potřeby obrátit o pomoc, koho přivolat, znát, že vítr, déšť, záplavy, teplo, sucho 
mrazy mohou ohrožovat zdravé životní prostředí a jsou neovlivnitelné; 

 využívá informativní prostředky, vyhledává zvířata, ptáky, hmyz a rostliny 
v encyklopediích 

 seznamuje se s novými pojmy, rozšiřuje tak slovní zásobu; 
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 dokáže vyjadřovat prožitky řečovými, výtvarnými i dramatickými prostředky; 

 dodržuje dohodnutá pravidla, spolupracuje při společných činnostech, při práci na 
zahradě projevuje ohleduplnost k druhým při používání nářadí a spolupracuje 
s ostatními; 

 uvědomuje si, že se svým chováním a jednáním podílí na zlepšování přírodního 
prostředí a zahrady MŠ. 
 

VÝSTUPY K PODTÉMATŮM 

 Pohybovat se koordinovaně v přírodním terénu, zvládat nízké překážky, chůzi ve 
dvojicích a za vedoucím dítětem, doprovázet pohyb zpěvem; 

 zvládat výtvarné činnosti a zpracovávat náměty z přírody, vytvářet objekty 
z přírodnin, zacházet správně s nůžkami, lepidlem, modelínou, textilem, zaměřit se na 
správné držení tužky, uvolňovat zápěstí; 

 znát pozitivní vliv pohybu a sportu, pobytu v přírodě, rozlišit faktory poškozující 
zdraví, uvědomovat si, co je nebezpečné, dodržovat pravidla chování v přírodě – 
v lese; 

 spontánně vyprávět a vyjádřit své zážitky, pocity, znát většinu výrazů a pojmenování 
z bezprostředního okolí dětí i z přírody; 

 registrovat změny ve svém okolí i přírodě, rozlišit zvuky, barvy a jejich odstíny, 
vlastnosti předmětů (hladký, drsný), rozlišit materiály; 

 odhalit podstatné a nepodstatné znaky zvířat, vědět kde žijí a čím se živí, znát užitek 
domácích zvířat, vědět, jak se staráme o volně žijící zvířata a přezimující ptáky, 
zapamatovat si zvuky zvířat a jevů v přírodě – vítr, déšť bouřka, záměrně si 
zapamatovat a vybavit viděné, slyšené a prožité; 

 rozlišit známé chutě, vůně, znát význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka; 

 rozlišovat roční období a jejich typické znaky, umět přiřadit druhy sportů 
k jednotlivým obdobím; 

 znát básně a písně, které se vztahují k ročním obdobím, ke zvířatům, květinám, 
a reprodukovat je, vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické nástroje 
a hudebně pohybovou činností, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu; 

 chápat jednoduché souvislosti, nacházet a porovnávat znaky společné a rozdílné, 
poznat, co do skupiny nepatří, třídit podle daného kritéria, zobecňovat – ovoce, 
zelenina, nábytek, hračky, řešit jednoduché labyrinty; 

 projevovat zájem o poznávání písmen a číslic, vyhledávat informace v encyklopediích, 
prohlížet si knihy o přírodě; 

 jednoduchý problém řešit samostatně i s kamarády, při složitějších se poradit 
s učitelkou, učit se postupovat podle pokynů a instrukcí, vymýšlet nová řešení (jak by 
to šlo jinak, co by se stalo, kdyby), odhadnout na co stačí, co mu nejde a je pro ně 
obtížné, uvědomovat si svoje možnosti, soustředit se na činnost a dokončit ji; 

 projevovat se citlivě ke kamarádům, přírodě i věcem, pomáhat slabším a mladším 
dětem, vnímat odlišnosti mezi dětmi a podle toho volit i přístupy, reagovat na sociální 
kontakty dětí otevřeně a zařazovat se mezi ně pomocí vlídného chování, humoru, 
projevení zájmu, akceptováním návrhů, nabídnutím spolupráce apod.; 

 komentovat změny v přírodě, přizpůsobit oblečení, rozlišovat pocit chladu, tepla; 
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 uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým 
chováním působit na životní prostředí. 

 

3. Integrovaný blok:  CESTA DO SVĚTA 

Zde budeme objevovat zajímavosti a některé divy světa. Přiblížíme dětem různé 

kontinenty, národnosti a způsob života lidí s různou barvou pleti. Využijeme poznatky 

z cestování s rodiči i ze sledování pořadů o naší planetě. Práce s globusem, mapou  

a naučnou literaturou rovněž pomůže dotvářet dětskou představu o vodě na Zemi, 

jejím koloběhu, seznámíme se např. s pojmy prales, poušť, sopka a prostřednictvím 

četby na pokračování a vyprávěním příběhů o Zemi děti zavedeme do tajemného 

světa vesmíru a jeho záhad. Také svět pravěkých zvířat je jednou z oblastí, kam často 

směřují rozhovory a zájem dětí a učitelky jim mohou z této části tajemna některé 

poznatky zprostředkovat. Svým přístupem k tomuto integrovanému bloku chceme 

motivovat k získávání nových informací a k práci se zajímavými knihami. 

1. Do pravěku 
2. Od pramínku k moři 
3. Do cizích zemí 
4. S Černínkem do vesmíru 

 

KOMPETENCE 

 Rozkládá slova na slabiky, rozlišuje hlásku na začátku slova, ví, že se lidé dorozumívají 
různými jazyky a že se je mohou učit; 

 rozvíjí a obohacuje hru podle své představivosti a fantazie, spontánně vypráví zážitky 
a vyjadřuje fantazijní představy, vnímá, že svět má svůj řád, je rozmanitý 
a pozoruhodný; 

 navrhuje další varianty řešení (co by se stalo, kdyby); 

 experimentuje s výtvarným a přírodním materiálem; 

 uvědomuje si, co je nebezpečné, vůči cizím osobám projevuje obezřetnost; 

 rozumí a používá základní pojmy označující hmotnost, uspořádá předměty podle 
pravidla (např. od největšího k nejmenšímu apod.), řeší labyrinty, sleduje cestu; 

 projevuje pozitivní i negativní emoce (soucit); 

 chápe, že každý je jiný, jinak vypadá a jinak se chová, něco jiného umí, či neumí a že 
je to přirozené; 

 vyjednává s dětmi i dospělými, domluví se na společném řešení, využívá neverbální 
komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla); 

 chová se citlivě a ohleduplně k mladším a slabším, neposmívá se, chrání ho; 

 uvědomuje si vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství), cítí sounáležitost 
s ostatními, všímá si, co si druhý přeje, či potřebuje; 

 projevuje ohleduplnost ke svým kamarádům i dospělým, váží si jejich práce a úsilí; 

 rozlišuje společensky nežádoucí chování – lež, nespravedlnost agresivita, ubližování. 
VÝSTUPY K PODTÉMATŮM 
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 mluvit zřetelně, vyslovovat správně všechny hlásky, znát slova a výrazy, které se týkají 
vzdálenějšího světa - planety, vesmír, země, světadíl, pravěk, moře, pevnina apod.; 

 odlišit cizí jazyk, poslouchat Francouze, Italku, Vietnamce při konverzaci v MŠ; 

 poslouchat písně v cizím jazyce, naučit se jednoduchý popěvek; 

 znát jméno své země, hlavní město, vlajku, prezidenta hymnu; 

 umět vyjmenovat některé cizí státy, pojmenovat rasu – černoch, běloch, asiat, 
i národnosti – Čech, Ital, Němec, Vietnamec, Francouz, Rom, vnímat jejich odlišnosti, 
uvědomit si, že ne všichni lidé mají k životu stejné podmínky, projevit soucit s dětmi, 
které strádají a žijí v nevhodném prostředí; 

 všímat si odlišností pravěkých a nynějších zvířat – velikost, způsob života, seznamovat 
se s jejich životním prostředím – jeskyně apod., vyhledávat informace o pravěku 
v encyklopediích, knihách a časopisech, pojmenovat zvířata, o které se děti zajímají, 
využít fantazii při práci s modelínou aj. materiály; 

 mít povědomí o nebezpečí přírodních živlů (záplavy, tornáda, zemětřesení), 
navrhovat vlastní řešení – Co by se stalo kdyby; 

 učit se chápat koloběh vody v přírodě, znát význam vody pro život - šetření vodou, 
péče o čistotu vodních toků, využití vody v průmyslu, dopad znečištění vody na 
životní prostředí; 

 používat základní geometrické pojmy, rozlišit tvary, pojmenovat vlastnosti předmětů 
a rozlišovat hmatem strukturu povrchů (hladký, drsný, jemný…). 

 

4. Integrovaný blok:  CESTA DO POHÁDKY 

Poutavým vyprávěním zavedeme děti do světa kouzel a pohádkových bytostí. Protože 

mají málo povědomí o klasických pohádkách, zařadíme ve větší míře jejich 

dramatizaci a upozorníme, jaká ponaučení a zkušenosti můžeme z této pokladnice 

čerpat. Na příkladech dobra a zla porovnáme vlastní chování a povedeme 

k morálnímu ponaučení, umožníme dětem citové prožitky při práci s knihou 

i jednotlivými tématy. K pravidelnému setkávání s knihou i k výchově k úctě k ní 

využijeme spolupráci s místní knihovnou. Do tohoto bloku zařadíme tradice, v jejichž 

udržování se snažíme pokračovat. Prohloubíme citové prožitky při práci s tématem 

vánoc a vítání jara. Při realizaci těchto projektů budeme pokračovat v udržování 

kontaktu s obyvateli DPS, kteří jsou již na naše návštěvy zvyklí, a s radostí přijímají 

každé rozptýlení při společných akcích s dětmi. 
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1. Za tajemstvím knihy 
2. Na hrad a zámek 
3. Na bílém koni 
4. Za vánočním stromečkem 
5. Za masopustním veselím 
6. S Mořenou ze vsi 
7. Za pomlázkou 
 

KOMPETENCE 

 Dodržuje rytmus, zachází správně s jednoduchými rytmickými nástroji; 

 zná a dodržuje základní pravidla chování při setkávání s lidmi, na veřejných 
vystoupeních 

 neodbíhá od činnosti, soustředěně poslouchá pohádku, hudební skladbu, divadelní 
hru, zapamatuje si krátké texty; 

 spontánně vypráví zážitky ze sledování filmových pohádek; 

 dodržuje pravidla společenského kontaktu, neskáče do řeči; 

 zapojuje se do dramatického ztvárnění jednoduchých pohádek, používá gesta, 
reaguje na neverbální podněty; 

 vypráví samostatně vyslechnutý příběh, umí odhadnout, jak by mohl příběh 
pokračovat, vypráví příběh s vizuální či akustickou oporou – podle obrázků, 
s dopomocí otázek; 

 zná prostředí místní knihovny i pravidla vypůjčování knih; 

 pozná některá písmena a číslice, objevuje význam ilustrací, soch, obrazů; 

 umí spolupracovat, dohodnout se s ostatními, přijme roli ve hře; 

 projevuje radost z poznaného a zvládnutého, předvede tanec, scénku apod.; 

 vyjadřuje výtvarně, pohybově i mimikou prožitky z pohádek, společně prožitých 
svátků a oslav; 

 vyjadřuje a hodnotí prožitky, co se mu líbilo, co ne; 

 neruší ostatní při vnímání umění a chová se podle pravidel na kulturních místech. 

VÝSTUPY K PODTÉMATŮM 

 Správně zacházet s knihou, orientovat se a rozlišit knihu naučnou a pohádkovou; 

 vědět, že informace můžeme čerpat z dětských encyklopedií, časopisů i tisku; 

 vážit si knihy, mít povědomí o jejich tvůrcích a ilustrátorech; 

 umět rozlišit verše, pohádku, popř. článek z tisku; 

 umět vyprávět podle obrázků a dodržet posloupnost děje, rozlišit kladné a záporné 
hrdiny, hledat a vyvozovat mravní ponaučení, zkoušet vymýšlet vlastní příběhy; 

 podílet se na přípravě prostředí pro dramatizaci, přijímat roli, nebát se projevu před 
ostatními dětmi a dospělými, účastnit se veřejných vystoupení; 
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 znát místní tradice a podílet se na společných přípravách, prožívat je, projevovat úctu 
při setkávání se seniory na vystoupeních v DPS; 

 mít povědomí o svátcích a tradicích, které dodržujeme v rodině i v kruhu kamarádů; 

 vážit si odkazu předků a ctít dodržování vánočních zvyků, umět udělat radost blízkým 
a zapojit se do přípravy překvapení, podílet se veřejným vystoupením na udržování 
tradice na vánočních trzích; 

 výtvarně zpracovat témata svátků a oslav; 

 podílet se na výrobě a vytváření tématické výzdoby, umět vyjádřit vlastní představy 
a svá přání, hodnotit svoje zážitky; 

 všímat si kulturních památek kolem sebe – pomník, zajímavá stavba, hrad, zámek, 
zobrazovat tyto objekty kresbou, plošným i prostorovým vytvářením; 

 projevit zájem dovídat se o těchto památkách. 

 

 

5. EVALUACE 

Předmět evaluace 

 Úspěšnost realizace plánovaných témat; 

 hodnocení tvořivé činnosti dětí, jejich výpovědí, chování a projevů; 

 přijímání námětů, názorů a hodnocení ze strany rodičů a ostatních partnerů. 

Hodnocení integrovaných bloků a jednotlivých témat 

Při realizaci IB učitelka hodnotí, zda záměr, který si stanovila, byl splněn, a jak byl 

přijat dětmi, zda je příliš náročný a obsahuje něco, co děti nezajímá a naopak, je-li 

třeba doplnit obsah bloku. 

Vyhodnocováním jednotlivých podtémat vzdělávacího obsahu hodnotíme vlastní 

práci (metody, formy, prostředky) s ohledem na reakci dětí a naplňování rozvojového, 

postojového a hodnotového cíle. 

Vyhodnocování individuálního rozvoje dítěte 

Sledujeme, co dítě umí, v čem je úspěšné, odhalíme talent, problémy, vyvodíme 
důsledky pro konkrétní práci. Hlavním kritériem hodnocení jsou očekávané 
kompetence  RVP PV. Vedeme záznamy o dětech, které mapují jejich posun 
v jednotlivých oblastech. 

Vyhodnocování ŠVP 

Cílem evaluace ŠVP je vytvoření vhodných podmínek a zkvalitňování celého klimatu 

školy jak uvnitř, tak v působení školy navenek. Jednou ročně předáváme podklady pro 

zpracování výroční zprávy ředitelce školy. 

Metody a formy evaluace 

Při hodnotící a evaluační práci uplatňujeme tyto metody a formy práce: 
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 pozorování (kolektivu, skupin, jednotlivců); 

 rozhovor (s dítětem, rodičem, konzultace s odborníky); 

 diskuse; 

 rozbory konkrétních aktivit; 

 rozbory jazykových projevů; 

 rozbory a analýzy VV prací, výtvorů dětí; 

 rozbor osobní dokumentace dítěte; 

 rozbory chování a jednání dětí ve skupině, vztahy, postavení; 

 analýza vlastní pedagogické aktivity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠVP PV (doplnění) byl projednán na pedagogické radě dne 26. 8. 2013 

 

ŠVP PV (doplnění) schválila školská rada dne 12. 9. 2013 

 

 

 

……………………………………………….. 

Mgr. Zlata Steuerová 

ředitelka 


