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1 Identifikační údaje 

Škola s právní subjektivitou (příspěvková organizace)  
IČO: 70645469 
IZO: 600 131 866 
IZO mateřské školy: 107621029/02 
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, MBA 
telefon: 554 641 746 
Datum zařazení do rejstříku škol 
1. 1. 2003 
Poslední aktualizace v síti škol 
4. 4. 2006 
Zástupce ředitelky MŠ 
Monika Machová 
Telefon: 602 462 822 
 

2 Obecná charakteristika školy 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 a ŠD. 

2.1 Podmínky výchovy a vzdělávání 

2.1.1 Věcné 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. Byla zrušena kuchyně, vybavena 

výdejna stravy a část budovy připadla 1. a 2. třídě ZŠ, v přízemí jsou nyní v provozu dvě třídy 

školní družiny. 

Pod vedením nové ředitelky školy pokračují od roku 2012 opravy a celková modernizace 

objektu. Sociální zařízení pro děti bylo nově zrekonstruováno v obou třídách, položen nový 

koberec, postupně byly vyměněny dětské stoly, židle a dodán barevný nábytek do třídy 

http://www.zsjindrichov.cz/
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v přízemí. Výraznou změnou bylo zateplení budovy, nová barevná fasáda, dokončení 

chodníků a terénních úprav s následným vysazením zeleně. Škola nyní působí kulturně  

a upraveně. Podle požadavků a finančních možností je zároveň doplňován inventář o nové 

hračky a didaktické pomůcky. V 1. třídě byla instalována interaktivní tabule, kterou učitelky 

využívají v edukačním procesu. Zde bylo obnoveno také vybavení lehárny a na dětská lehátka 

pořízeny matrace, prostěradla a nová povlečení. Úpravy jsou prováděny rovněž na zahradě 

školy, kde zajišťuje pravidelnou údržbu travnatých ploch školník. V říjnu 2021  se uskutečnila 

rekonstrukce školní zahrady za podpory Ministerstva životního prostředí. 

2.1.2 Životospráva  

 dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, která je dovážena ze 
školní jídelny ZŠ, 

 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 a možnost se 
obsloužit nebo v případě mladších dětí o nápoj požádat, 

 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, co nejvíce je využívána přilehlá zahrada, v rámci 
sportovního vyžití rovněž zařazujeme disciplíny na multifunkčním hřišti, pouze 
pokud prší, při silném větru nebo jsou-li teploty pod -10 stupňů, 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, 
 

Zdravotní indikace – alergie  

 dítě s dietním omezením (potvrzení lékaře) není vyčleněno ze stravování. V případě 
potřeby, bude se zákonnými zástupci  uzavřena dohoda o individuálním stravování, 
kde jsou vymezeny povinnosti jídelny a povinnosti rodičů, které musí být dodržovány. 
Se zněním dohody jsou seznámení všichni zaměstnanci mateřské školy 

2.1.3 Psychosociální podmínky  

 tváříme vstřícné, estetické a podnětné prostředí tak, abychom dětem zajistili 
pohodu, spokojenost a bezpečí, 

 děti nejsou stresovány a neurotizovány chvatem 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, 
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 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 vzhledem k věku a schopnostem děti 
schopny zvládnout, 

 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. 

2.1.4 Organizace chodu MŠ 

Celkové uspořádání školy 

Děti MŠ Jindřichov jsou rozděleny do dvou tříd: 

1. třída - U sluníčka - děti od 2 do 4 let 

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

 

Provoz mateřské školy je od 6:00 hodin do 16:00 hodin. 

Děti se scházejí ráno od 6:00 hodin ve třídě U duhy. Odpolední rozcházení probíhá pouze ve 

třídě U duhy do 16:00 hodin. 

Děti přicházejí do 8:00 hodin, pozdější příchody je nutné dohodnout s učitelkou. Po 8. hodině 

je MŠ rodičům otevřena po zazvonění u vstupních dveří. 

Denní režim – třída U sluníčka 

07:00 - 08:00   hodin přechod ze třídy u duhy a scházení dětí ve své kmenové třídě, volné  

                            hry, řízené činnosti k danému tématu, výtvarné a pracovní činnosti,  

                            individuální rozhovory 

        08:00 - 09:00    hodin komunitní kruh, společné cvičení, pěvecké činnosti,                              

                                    taneční a pohybové hry, svačina   

09:00 - 09:30    hodin řízená činnost k danému tématu, logopedická prevence – hry   

                            zaměřené na rozvoj fonematického sluchu, oromotorická a dechová cvičení 

09:30 - 11:30    hodin příprava na pobyt venku a pobyt venku 

11:30 - 12:00   hodin hygiena, oběd, příprava na spánek  
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12:00 - 14:15   hodin poslech pohádky, spánek a odpočinek na lůžku 

14:15 – 15:30    hodin odpolední svačina, zájmové činnosti 

15:30 - 16:00   hodin přechod do třídy U duhy, zájmové činnosti  

 

Denní režim – třída U duhy 

06:00 - 08:00     hodin scházení dětí z obou tříd, volné hry, řízené činnosti 

                             k danému tématu, výtvarné a pracovní činnosti, individuální rozhovory  

08:00 - 09:00     hodin komunitní kruh, společné cvičení, pěvecké činnosti, pohybové 

                             a taneční hry, svačina   

09:00 – 10:00    hodin řízená činnost k danému tématu, logopedická prevence – hry  

                             zaměřené na rozvoj fonematického sluchu, oromotorika a dechová cvičení,   

                             grafomotorika 

10:00 – 12:00    hodin příprava na pobyt venku a pobyt venku 

12:00 - 12:30    hodin hygiena, oběd, příprava na spánek 

12:30 - 14:30     hodin poslech pohádky, spánek a odpočinek na lůžku 

14:30 - 16:00  hodin svačina, zájmové činnosti 

 

Scházení dětí v MŠ 

Děti se scházejí v přízemí ve třídě U Duhy, 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. V 7 hodin se děti přemisťují do třídy U Sluníčka v prvním patře, 

kde rodiče své požadavky předávají učitelkám v této třídě.  

 

Ranní hry a činnosti 

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, zároveň nabízí činnosti na rozvoj grafomotoriky, 

pracovní či výtvarné. Snažíme se vytvářet kamarádské prostředí, kolektiv tmelit a potlačovat 

projevy agresivního chování vůči kamarádům. 

 

Ranní kruh 

Každý den zahajujeme 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, zařazujeme sem 

rovněž hodnocení vlastního chování a vzájemných vztahů ve třídě, děti samy navrhují 

činnosti, kterým by se chtěly věnovat. 
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Ranní cvičení 

Pohyb je nedílnou součástí každého dne a děti pohybové aktivity samy vyžadují. Dopoledne 

jim nabízíme ranní cvičení, kam zařazujeme zdravotní cviky, cvičení na správné držení těla,  

s míči a náčiním, rytmizaci, hudebně pohybové hry, apod.  

 

Logopedická prevence 

V obou třídách pravidelně probíhá logopedická prevence - hry zaměřené na rozvoj 

fonematického sluchu, artikulační a dechová cvičení, grafomotorika, oromotorika.   

 

Dopolední  svačina 

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

a po jídle, vedeme je k odnášení použitého nádobí i úklidu při vylití a znečištění stolu. 

 

Řízená výchovná činnost 

Činnosti vycházejí z vlastního ŠVP. Nabídku učitelka promýšlí a obměňuje tak, aby se 

propojovaly všechny výchovně vzdělávací oblasti a odpovídala tematickým 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. Děti využívají přírodní terén 

zahrady i multifunkční hřiště, zdokonalují svou zručnost a obratnost při používání průlezek  

a při sportovních disciplínách, se kterými se seznamují, plní tematické úkoly zaměřené na 

pozorování a zkoumání jevů. 

 

Oběd  

Děti si osvojují hygienické a sebeobslužné návyky a kulturu stolování. Při svačině si samy 

mažou pomazánku na chleba, na každém  stole je k dispozici konvička s nápojem pro rozvoj 

sebeobslužnosti při dodržování  pitného režimu po celý den. Před obědem si děti   samy  

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

místo. Ty, které nezůstávají na odpolední spánek, odcházejí po obědě s rodiči domů v době 

od 12:00 h do 12:45 h. 

 

Odpočinek  a spánek 

Děti v obou třídách si po obědě čistí zuby, převlékají se na židličce do pyžama a odcházejí na 

lehárnu, kde poslouchají pohádku nebo četbu na pokračování. Starším dětem  

s menší potřebou spánku nabízíme klidné aktivity, kterými by nerušily spící děti. 
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Odpolední svačina 

Po spaní děti samy odkládají pyžamo na ramínko a samostatně se oblékají. Průběžně provádí 

hygienu a svačí.  

 

Odpolední činnosti, příchod rodičů a rozcházení domů 

Učitelka podle potřeby dokončuje práci, kterou děti započaly dopoledne, věnuje se 

individuální práci s jednotlivými dětmi, nebo si vybírají činnosti libovolně podle zájmu. 

V 15:30 hodin děti ze třídy U sluníčka přecházejí do třídy U duhy.  

 

3 Obecná charakteristika školy 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.  

3.1 Podmínky výchovy a vzdělávání 

3.1.1 Věcné 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 a herny je ale zastaralé, prostor pro hry 

omezený, protože místnosti jsou malé a při plánování činností je potřeba tento stav 

zohlednit. Obecní úřad se snaží o postupnou modernizaci zařízení, prostory byly vymalovány, 

v herně dětí byl položen nový koberec, který přispěl k zútulnění třídy, obnovena dlažba  

v kuchyni a inventář doplněn o nový vysavač a žehličku. Ve spolupráci s vedením školy 

probíhá podle finančních možností také postupné dovybavení odpovídajícími didaktickými 

pomůckami. Velmi důležitou součástí školy je oplocená a dobře vybavená zahrada, kterou se 

snaží pedagogické pracovnice využít s ohledem na stísněné vnitřní prostory co nejvíce.  

3.1.2 Psychosociální podmínky  

 vytváříme vstřícné, estetické a podnětné prostředí tak, abychom dětem 
zajistili pohodu, spokojenost a bezpečí, 

 děti nejsou stresovány a neurotizovány chvatem 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 nadměrné organizace, 

 děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, 
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 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 vzhledem k věku a schopnostem děti 
schopny zvládnout, 

 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. 

3.1.3 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, při silném větru nebo jsou-li 
teploty pod -10 stupňů, nahrazujeme pobyt venku činnostmi ve třídě, 

 děti nejsou nuceny ke spánku, mohou dle potřeby jen odpočívat, starším 
dětem je nabízena klidná činnost v prostoru přilehlé místnosti, herny či třídy. 
 

Zdravotní indikace – alergie  

 dítě s dietním omezením (potvrzení lékaře) není vyčleněno ze stravování. V případě 
potřeby bude se zákonnými zástupci  uzavřena dohoda o individuálním stravování, 
kde jsou vymezeny povinnosti jídelny a povinnosti rodičů, které musí být dodržovány. 
Se zněním dohody jsou seznámení všichni zaměstnanci mateřské školy 

 

3.1.4 Organizace chodu MŠ  

Celkové uspořádání školy 

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

třídě U dráčka. 
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Provoz MŠ je od 6:30 hodin do 15:30 hodin. 

Děti přicházejí do 8:00 hodin, MŠ se pak z bezpečnostních důvodů zamyká, pozdější příchody 

je nutné dohodnout s učitelkou. Po 8:00 hodině bude MŠ rodičům otevřena po zazvonění u 

vstupních dveří. 

Denní režim MŠ Vysoká 

06:30 – 08:30  hodin scházení dětí U dráčka, volné hry, individuální, výtvarné a pracovní 

                          činnosti, svačina 

08:30 – 09:00 hodin komunitní kruh, pěvecké činnosti 

09:00 – 09:30 hodin řízená činnost k danému tématu 

09:30 – 11:30 hodin příprava na pobyt venku a pobyt venku 

11:30 – 12:30 hodin hygiena, oběd, příprava na spánek 

12:30 – 14:15 hodin poslech pohádky, spánek a odpočinek na lůžku 

14:15 – 15:30 hodin odpolední svačina, zájmové činnosti 

 

Scházení dětí v MŠ 

Děti se scházejí od 6.30 hodin v přízemí, s učitelkou se vzájemně hlasitě zdraví, učitelka 

 s rodiči konzultuje 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 a činnosti. 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, výtvarné a pracovní činnosti. 

 

Ranní kruh 

Den zahajujeme 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. 

 

Ranní cvičení 

Ve školním roce 2019 – 2020 byla v nevyužitých prostorách MŠ zřízena tělocvična. Je 

vybavena základním tělovýchovným náčiním a pomůckami pro každodenní cvičení a přispívá 

k pravidelným pohybovým aktivitám.  
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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 tematickým 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, v případě velmi nepříznivého počasí může být 

zkrácena nebo pobyt zrušen, v letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven, kde 

využíváme přírodní terén v okolí MŠ a zahradu. Zde dětem nabízíme činnosti zaměřené na 

protažení celého těla, využíváme nářadí, náčiní a ostatní vybavení, které umožňuje 

zdokonalovat obratnost a zručnost. 

 

Oběd 

Děti si osvojují hygienické a sebeobslužné návyky a kulturu stolování. Nejmenší děti 

u stolečků obsluhuje učitelka, neboť vzhledem k umístění výdejního okénka si nemohou 

stravu odebírat samy, starší děti se obsluhují samy. Při svačině si děti samy mažou 

pomazánku na chleba, na každém  stole je k dispozici konvička s nápojem pro rozvoj 

sebeobslužnosti při dodržování  pitného režimu po celý den. Před obědem si starší děti   

samy  chystají talíř a lžičku, starší děti si samy nalévají polévku.   Použité nádobí odnášejí na 

určené místo. Ty, 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 pověsily zpět na 

ramínka a samostatně se oblékly. Odcházejí do přízemí a průběžně provádí hygienu a svačí. 

Jsou vedeny k pomoci starších mladším. 
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Odpolední činnosti, příchod rodičů a rozcházení domů 

Odpolední hry probíhají v přízemí podle individuálního zájmu dětí, ve většině případů se děti 

velmi brzy rozcházejí. 

4 Řízení MŠ  

Mateřská škola Jindřichov a Mateřská škola Vysoká jsou součástí právního subjektu Základní 

škola a Mateřská škola Jindřichov, statutárním zástupcem MŠ je ředitelka ZŠ Mgr. Zlata 

Steuerová, MBA. 

V zařízeních MŠ pracují 4 pedagogické pracovnice a asistentka pedagoga. Funkcí zástupkyně 

ředitelky MŠ, která je přímo podřízena ředitelce školy, je pověřena p. uč. Monika Machová. 

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 zvláštního pověření ředitelkou školy i ve věcech týkajících se ostatních záležitostí 

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

náplněmi.  

Zástupkyně ředitelky MŠ ve spolupráci s pedagogickým kolektivem vypracovává ŠVP 

a hodnocení školy, umožňuje spoluúčast učitelek na rozhodování o zásadních otázkách 

chodu školy a respektuje jejich názor. 

 na pedagogických radách projednává s učitelkami záležitosti týkající se 
výchovně vzdělávacího procesu a informuje ředitelku o stavu a aktuálních 
potřebách školy, 

 na zástupkyni se rodiče mohou obracet se svými případnými stížnostmi, 
v závažnějších případech je řeší s ředitelkou školy, 

 zástupkyně 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 
a materiály na nástěnkách, zároveň je o dění ve škole informována veřejnost  
prostřednictvím webových stránek školy, 

 zástupkyně provádí kontrolní činnost a vyvozuje závěry pro další práci. 
 
ZAMĚŘENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ŘEDITELKY 

 Naplňování ŠVP; 

 personální agenda MŠ; 

 dodržování BOZP a hygienických podmínek 
 

5 Personální podmínky  

Na MŠ Jindřichov pracují na úvazek 4,- celkem 3 kvalifikované pedagogické pracovnice, jedna 

pedagogická pracovnice studuje SPgŠ kombinovanou formou, předpokládaný termín 

ukončení studia je 30. 6. 2024. V MŠ působí jedna asistentka pedagoga. Pedagogické 
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pracovnice se střídají u dětí obou tříd a v běžném režimu využívají své zaměření.  Provozní 

pracovnice zajišťuje výdej stravy, která je dovážena ze ZŠ a vykonává práce spojené s úklidem 

zařízení. 

V MŠ Vysoká pracuje ve smíšené třídě jedna pedagogická pracovnice dopoledne na celý 

úvazek, odpoledne je zde učitelka na zkrácený úvazek 0,45. Provozní pracovnice vydává 

dováženou stravu a zajišťuje úklid. 

6 Spoluúčast rodičů  

V naší mateřské škole se snažíme vyjít rodičům vstříc, rodiče mohou vejít do třídy, 

spolupracovat s učitelkami při adaptačním procesu, účastnit se her, jsou průběžně 

informováni o svých dětech i vzdělávacím procesu. Zachováváme patřičnou mlčenlivost a 

diskrétnost o svěřených vnitřních záležitostech rodin a dětí, snažíme se vyvarovat 

poskytování nevyžádaných rad.  

Předávání informací  

 Osobní kontakt s rodiči při předávání a odchodu dětí. 

 Informační nástěnky pro rodiče  

 Informační tabuli (se vzdělávacím programem na daný měsíc)  

 Schůzky rodičů 

 Úřední deskou MŠ u vchodu 

 Nástěnky a výstavky dětských prací 

 Internetové stránky školy – http://zsjindrichov.cz/default.html 

 Dle zájmu rodičů je možno individuálně dohodnout schůzku s třídními učitelkami, 
ředitelkou školy 

 

Získávání informací od rodičů 

 Dotazníky pro rodiče. 

 Při osobním kontaktu. 
 

Rodiče se také nepřímo podílejí na tvorbě ŠVP, jejich náměty vkládáme do vzdělávací 

nabídky a následně na třídních schůzkách rodiče seznamujeme s obsahem plánovaných 

aktivit.   

Rodiče budoucích předškoláků mohou být nerozhodní v tom, zda je jejich dítě zralé pro vstup 

do základní školy. Jsme jim v jejich rozhodování nápomocni, např. setkáním s pracovníky PPP, 

s pedagogy 1. tříd základní školy, kde mohou společně diskutovat o otázkách školní zralosti.  

V těchto společných akcích školy chceme nadále pokračovat, protože je vítají nejen děti, ale i 

jejich rodiče, nabízet atraktivní témata ke společným aktivitám, a snažit se tak o zvýšení 

spolupráce mezi školou a rodinou.  
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Další spolupráce  

 Rodiče podporují MŠ prostřednictvím sponzorských darů, jak věcných, tak i 

peněžních. 

 Pro rodiče s dětmi, které se připravují na vstup do naší MŠ, jsou umožňovány 

návštěvy naší školy, a to především na zahradách školy. 

 Organizujeme každoročně spoustu akcí pro rodiče a děti 
 

7 Organizace vzdělávání 

Vzdělávání obou zařízení má charakter hry, zábavy a zajímavých činností, které dětem 

nabízíme, uskutečňují se v průběhu celého dne ve všech činnostech a situacích. 

Realizované činnosti jsou spontánní, řízené, skupinové, individuální a frontální. Specifickou 

formou je didakticky zacílená činnost, která je učitelkou přímo nebo nepřímo motivovaná  

a naplňuje konkrétní vzdělávací cíl formou záměrného i spontánního učení zpravidla  

v menších skupinkách či individuálně. V dostatečné míře využíváme situačního  

a prožitkového učení, které poskytuje dítěti srozumitelné, praktické ukázky. Všechny činnosti 

obsahují prvky hry a tvořivosti.  Významnou roli přikládáme spontánnímu sociálnímu učení 

poskytováním vhodných vzorů chování a postojů ve všech situacích, které se během dne  

v mateřské škole vyskytnou.  

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 s 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. 

Vzdělávání probíhá nepřetržitě při všech situacích, dítě vnímá chování okolí a je ovlivňováno 

vším, čeho se v mateřské škole účastní, co prožívá, co se v jeho okolí děje, s čím se setká, co 

běžně nastává či co se náhodně přihodí, bez ohledu na svá přání a vzdělávací plán učitelky. 

Spontánně přejímá poznatky a informace, přebírá hodnoty a postoje, se kterými se setkává.  

Učitelka při své práci vychází ze znalosti dítěte, sleduje jeho chování, činnosti, zájmy, vztahy 

ke kamarádům a vede o něm záznamy: 

 vychází z evidenčního listu dítěte, který vyplňují rodiče při nástupu dítěte do 

školy, 
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 vede průběžný osobní záznamový list, který vyhodnocuje každé pololetí 

 vytváří plán pedagogické podpory pro děti s odloženou školní docházkou 

 individuálně sleduje a procvičuje grafomotoriku 

 po celou dobu docházky do mateřské školy vede dítěti portfolio 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami   

Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními:   

- podmínky pro vzdělávání dětí musí vždy odpovídat individuálním potřebám dětí   

- uplatňuje se princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a 

organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání   

- realizují se všechna stanovená podpůrná opatření při vzdělávání dětí (§16 odst. 2 

školského zákona)   

- osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a 

možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické 

návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení   

- spolupráce se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními   

- snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy   

- přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření   

Podpůrná opatření   

(1) Podpůrná opatření prvního stupně představují minimální úpravu metod, organizace a 

hodnocení vzdělávání a jsou poskytována žákovi, u kterého se projevuje potřeba úprav ve 

vzdělávání nebo školských službách a zapojení v kolektivu. Podpůrná opatření prvního 

stupně nemají normovanou finanční náročnost.   

  

(2) Pokud by k naplnění vzdělávacích potřeb žáka nepostačovalo poskytování podpůrných 

opatření prvního stupně, doporučí škola nebo školské zařízení (dále jen "škola") žákovi 

využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení jeho 

speciálních vzdělávacích potřeb.   

  

(3) Podpůrná opatření druhého až pátého stupně se poskytují na základě doporučení školského 

poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zletilého žáka nebo zákonného 

zástupce žáka.   

  

(4) Podpůrná opatření se poskytují samostatně nebo v kombinacích různých druhů a stupňů v 

souladu se zjištěnými speciálními vzdělávacími potřebami žáka. Konkrétní druh podpůrného 

opatření lze poskytovat pouze v jednom stupni.   
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V oblasti zabezpečení výuky dětí s tělesným postižením   

V současné době nemáme vytvořeny podmínky pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami 

a bezbariérový přístup pro děti tělesně handicapované.   

Zařazení těchto dětí do naší mateřské školy se nebráníme, ale uvědomujeme si však, že 

zdárný průběh a celkový úspěch integrace dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami musí 

být založen na pochopení dítěte, systematickém přístupu, na spolupráci s rodinou 

i poradenským orgánem a na vytvoření vhodných podmínek pro vzdělávání dítěte.  

V oblasti zabezpečení výuky dětí se zrakovým postižením   

V případě potřeby by bylo zajišťováno osvojení specifických dítětem zvládnutelných 

dovedností, zaměřených na samostatnost a sebeobsluhu.   

V oblasti zabezpečení výuky dětí se sluchovým postižením   

V případě potřeby by bylo zajišťováno osvojení specifických dovedností v rozsahu 

individuálních možností dítěte.   

V oblasti zabezpečení výuky dětí s mentálním postižením 

V případě potřeby by bylo zajišťováno  osvojení specifických dovedností, zaměřených na 

zvládnutí sebeobsluhy a základních hygienických návyků v úrovni odpovídající věku dítěte 

a stupni postižení.   

V oblasti zabezpečení výuky dětí s poruchami pozornosti a vnímání (děti s poruchou  učení 

a chování)  

Je zajištěn důsledný individuální přístup pedagoga k dítěti. 

Jsou využívány speciální didaktické pomůcky zaměřené na cvičení soustředění a pozornosti. 

Mateřská škola těsně spolupracuje s SPC a s rodiči dítěte.   

V případě potřeby by bylo zajišťováno osvojení specifických dovedností v rozsahu 

individuálních možností dítěte.   

V oblasti zabezpečení výuky dětí s poruchami řeči   

Je zajištěna kvalitní průběžná logopedická prevence. Je zajištěna těsná spolupráce 

s odborníky a s rodiči dítěte. Dětem s poruchami řeči se věnujeme individuálně, 

spolupracujeme s logopedem PaedDr. Stodůlkovou. Zařazujeme jazykové chvilky, procvičení 

hybnosti jazyka, mluvidel, grafomotoriku. 

V oblasti zabezpečení výuky dětí s více vadami a autismem   

Bude vždy zajištěna přítomnost asistenta. Je zajištěno osvojení specifických dovedností, 

zaměřených na sebeobsluhu. Jsou využívány vhodné kompenzační (technické a didaktické) 

pomůcky. Jsou zajištěny další podmínky podle druhu a stupně postižení. Vzdělávací prostředí 

je klidné a pro dítě podnětné. 
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Asistent pedagoga se podílí na rozvoji osobnosti dítěte, pracuje dle individuálního plánu, 

spolupracuje s SPC, pedagogem, řídí se dle instrukcí učitele ve formě dohledu, verbální 

podpory, dodatečného vysvětlování, vizuální podpory.   

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

vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je jejich naplňování přizpůsobeno tak, 

aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem. Pro tyto děti jsou však 

obvykle vyžadovány některé další podmínky např. v oblasti věcného prostředí, životosprávy 

dětí, psychosociálního klimatu, organizace vzdělávání, personálního a pedagogického 

zajištění, spolupráce MŠ s rodinou.  O děti z málo podnětného domácího prostředí usilujeme 

o zlepšení spolupráce s rodiči a individuálním přístupem na dítě kladně působit, povzbuzovat 

je, vést je k hygieně, sebeobsluze apod. Snahou učitelů je vytvoření optimálních podmínek 

k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby 

dosáhlo co největší samostatnosti.   

Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními 

 podmínky pro vzdělávání dětí musí vždy odpovídat individuálním potřebám dětí 
 uplatňuje se princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování 

a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání 
 realizují se všechna stanovená podpůrná opatření při vzdělávání dětí (§16 odst. 2 

školského zákona) 
 osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám 

a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické 
návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení 

 spolupráce se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními 
 snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy 
 přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření 
 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení IVP  

IVP sestavuje zástupkyně ředitelky mateřské školy na základě doporučení zaslaných při 

vyšetření dětí, kterým byla přiznána podpůrná opatření druhého a vyššího stupně. Toto IVP 

je konzultováno s danou institucí, rodiči dítěte a učitelkami třídy, kterou dítě navštěvuje. IVP 

slouží jako podklad k vzdělávání dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními, a zároveň i ke 

kontrole a zhodnocení výchovně- vzdělávacích výsledků dětí. IVP je pravidelně aktualizováno 

a doplňováno po kontrole dítěte u organizací, kde jim byla navrhnuta podpůrná opatření. 

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 PaeDr. Stodůlkovou a snažíme se zároveň o společné působení s rodiči. 
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Podmínky vzdělávání dětí nadaných   

Mimořádně nadané děti – dětem může být na základě spolupráce s odborníky či speciálním 

pracovištěm vytvořen IVP, který bude rozvíjet jejich nadání a osobnost. 

Mateřská škola vytváří ve svém Školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky 

k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. 

To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.   

V předškolním věku dítě prochází obdobím nerovnoměrného a skokového vývoje, mnohdy je 

těžké odlišit při identifikaci nadání dítěte od akcelerovaného vývoje v určité oblasti. Dítě, 

které vykazuje známky nadání, musí být dále podporováno.   

Vzdělávání dětí probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu 

včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno 

i uplatnit a dále rozvíjet.   

Školní, třídní i individuální vzdělávací plán, jeho obsah i podmínky, by byly dle potřeb 

a možností rozumně přizpůsoeny mimořádným schopnostem dětí, popř. doplněny nabídkou 

dalších aktivit podle zájmů a mimořádných schopností či mimořádného nadání dětí.   

Rozvoj a podpora mimořádných schopností by byla zajišťována a organizována tak, aby 

nebyla jednostranná a neomezila pestrost a šíři obvyklé vzdělávací nabídky.   

MŠ spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními.   

Zadává specifické úkoly dítěti.   

Zajišťuje didaktické pomůcky.   

Zajišťuje doplnění a prohloubení vzdělávací nabídky.   

Nabízí aktivity podle zájmu a mimořádných schopností či mimořádného nadání dítěte. 

Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let   

S účinností od 1. 9. 2017 jsou do MŠ  přijímány děti od dvou do tří let věku, které dodržují 

základní hygienu, nemají pleny a jsou částečně samostatné při jídle. 

Pedagogické pracovnice vytvoří podmínky pro vzdělávání dětí raného věku. 

Věcné podmínky: 

 ve třídě U sluníčka zajištění dostatečného prostoru pro volný pohyb i hru 
 postupná obměna a doplnění hraček a didaktických pomůcek vhodných pro tuto věkovou 

skupinu 
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 eliminovat a odstupňovat přístupnost některého vybavení 
 zajištění uzavíratelných boxů na stavebnice  
 zajištění prostoru pro relaxování a odpočinek v případě potřeby během dne 
 

Hygienické a bezpečnostní podmínky: 

 do MŠ nejsou přijímány děti s plenami 

 podle potřeby učitelky umožní použití nočníku, jinak vedou děti k použití toalety 

 při hygieně jsou učitelky vždy nápomocny při obsluze vodovodní baterie 

 v případě přítomnosti pouze jedné učitelky zajišťuje pomoc při mytí znečištěného dítěte 
provozní pracovnice, na požádání pomáhá s oblékáním v šatně a po spaní 

 při pobytu venku je vymezeno zahradní vybavení a hračky, které mohou děti raného věku 
používat 

 pískoviště jsou z hlediska bezpečnosti rozdělena pro přehlednost pro starší a mladší děti  
 

Psychosociální a personální podmínky: 

 zajišťovat klidné a bezpečné prostředí 

 zohlednění počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy  

 zajištění překrývání přímé pracovní činnosti učitelek 2,5 hodin denně 

 

Organizace vzdělávání: 

 vyhovující organizace činností tak, aby vyhovovala fyziologickým potřebám a zásadám 

zdravého životního stylu a přizpůsobování potřebám a aktuální situaci 

 dvouleté děti se účastní činností s ostatními dětmi ve třídě pouze omezenou dobu podle 

zájmu 

 na pobyt venku odcházejí a přicházejí samostatně s učitelkami 1. třídy 

 dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování 

 

Doporučená témata ŠVP nebudou učitelky měnit, i u této věkové skupiny budou vycházet 

z přirozeného koloběhu života a běžného okolí dítěte s tím, že se zaměří zejména na:  

 seznamování s pravidly života ve skupině / půjčovat hračku, počkat, požádat, 

poděkovat/  

 vytváření vzájemných vztahů / neubližovat si navzájem, neničit hračky/ 

 podporu sebeobsluhy, utváření hygienických návyků  

 dodržování a respektování časové hranice /pravidelný režim a řád/ 
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Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP  

U všech dětí v mateřské škole jsou vedeny diagnostické záznamy jejich vývoje. U dětí, kterým 

je doporučen 1. stupeň podpůrných opatření je veden plán pedagogické podpory (PLPP), 

který je půlročně vyhodnocován. Tento plán sestavují a vyhodnocují učitelky tříd, které dítě 

navštěvuje. Plán je konzultován i s rodiči dětí, a ti jsou pravidelně seznamováni s výsledky 

vzdělávání svých dětí. PLPP je přikládáno i k žádostem při potřebě přešetření dětí např. v SPC 

či u jiných odborníků. 

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 pomoct. 

Povinné předškolní vzdělávání 

Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně a to od 8:00 – 12:00 

hodin. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období 

školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.  

Zákonný zástupce je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ze vzdělávání nejpozději první den 

jeho nepřítomnosti emailem, písemně, telefonicky, nebo osobně. Písemně rodič dítě omluví 

v omluvném listě ve třídě U duhy s uvedením důvodů absence a to ihned po návratu dítěte 

do školy. 

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy se zákonným zástupcem, při trvající absenci 

zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí.   

Podmínky distančního vzdělávání  

Novela školského zákona zavádí formu distančního vzdělávání pouze pro děti mateřských 

škol, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Je to způsob výuky, která probíhá na dálku v 

době, kdy jsou jiné, standardní formy výuky znemožněny nebo omezeny z důvodu krizového 

opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného 

opatření podle zvláštního zákona (KHS), anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o 

ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí. Mateřská škola spustí 

distanční výuku tehdy, pokud do mateřské školy nebude moci přijít víc než polovina dětí, 

kterých se povinná předškolní výchova týká (děti 5-7 let, které by v září 2021 měly nastoupit 

k povinnému základnímu vzdělávání). V případě, že se opatření či karanténa týká pouze 

omezeného počtu dětí, které nepřekročí jednu polovinu dětí, pro které je vzdělávání 

povinné, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. MŠ nemá v tomto 

případě povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v 

běžné situaci, kdy děti nejsou přítomny ve škole, např. z důvodu nemoci. S ohledem na 
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organizační možnosti může MŠ poskytnout i těmto dotčeným dětem výukové materiály. MŠ 

vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých dětí, tak také 

personálním a technickým možnostem školy. Rodičům dětí budou zasílány informace a 

vzdělávací nabídka na dané časové období (náměty na výukové aktivity, výtvarně pracovní 

výchovu, pohybové aktivity, pracovní listy apod.) prostřednictvím webových stránek 

mateřské školy nebo vyzvednutím osobně v MŠ. Děti, pro které je předškolní vzdělávání 

povinné, mají povinnost se distanční výuky účastnit, popř. doložit omluvenkou nemožnost 

účasti na distančním vzdělávání. 

Individuální vzdělávání   

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě 

v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě 

individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen 

toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního 

roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo 

oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě 

přijato k předškolnímu vzdělávání.   

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat   

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, 

v případě cizince místo pobytu dítěte,   

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,   

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.   

Ředitelka školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě 

vzděláváno. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých 

oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Ověření 

bude probíhat převážně metodou pozorování a individuálního přístupu. Učitelka mateřské 

školy zapojí dítě do spontánních i řízených činností. 

Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní 

termíny na první polovinu prosince, Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen 

individuálně, nebo s nimi dohodnut.   

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte 

u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí 

individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte 

u ověření, a to ani v náhradním termínu.   
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Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání 

dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě 

opětovně individuálně vzdělávat.   

Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

Děti – cizinci a děti, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí, potřebují 

podporu učitele mateřské školy při osvojování českého jazyka. Je třeba věnovat zvýšenou 

pozornost tomu, aby dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka začala být poskytována 

jazyková podpora již od samotného nástupu do mateřské školy. Při práci s celou třídou by se 

měly uzpůsobit didaktické postupy a děti cíleně podporovat v osvojování českého jazyka. 

Těmto dětem se budeme snažit připravit plynulý přechod do základního vzdělávání. Pokud 

bude v povinném předškolním vzdělávání jedno až tři děti cizince, bude jim poskytována 

individuální jazyková podpora v rámci běžných vzdělávacích činností. V případě, že bude větší 

zastoupení cizinců (4 a více dětí), bude do vzdělávání v oblasti jazykové přípravy zařazena 

jedna hodina týdně. Tato hodina bude rozdělena v týdnu do dvou, nebo více bloků. Ředitelka 

mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte zařadit do 

skupiny pro jazykovou přípravu rovněž i jiné děti, než jsou cizinci v povinném předškolním 

vzdělávání. 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

Zdravotní způsobilost včetně absolvování stanovených očkování – doloženo potvrzením 
lékaře. 

Děti v posledním roce před nástupem do základního vzdělávání a děti s odkladem školní 

docházky. 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.  
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8 Charakteristika vzdělávacího programu 

V závěru školního roku 2015/2016 skončila platnost ŠVP Kolik je na zemi cest. Nový pracovní 

materiál je v souladu s doporučením ČŠI vypracován jednotný pro obě mateřské školy, 

podmínky výchovně vzdělávací práce jsou zohledněny při rozpracování bloků v TP na daných 

zařízeních. Na tvorbě se podílely všechny pedagogické pracovnice, vycházely z konkrétních 

potřeb svého zařízení se zdůrazněním prioritních vzdělávacích cílů pro následující období  

a doplněním minimálního preventivního programu. Hlavním cílem ŠVP MĚJ OČI DOKOŘÁN je 

doplnit rodinnou výchovu a vhodnou motivací, esteticky vyváženým prostředím a dostatkem 

mnohostranných podnětů, zajistit dětem nabídku různorodých aktivit vedoucích k tvořivému 

uplatnění vlastních zkušeností, k prožitkům, hledání, experimentování a citlivému utváření 

individuální, zdravě sebevědomé a harmonicky vyvážené osobnosti. Naší snahou je 

obohacovat denní program dětí a zajišťovat, aby společně strávený čas byl radostí, 

příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života. Plněním rámcových cílů RVP 

směřujeme k utváření základních klíčových kompetencí, vytváříme podmínky pro základy 

zdravého životního stylu a zajišťujeme celkový harmonický osobnostní rozvoj dětí.  

Program je určen na období let 2022 – 2026 s možností průběžné aktualizace a úprav na 

základě evaluace a aktuální potřeby. V roce 2021 byl zpracován projekt Slet čarodějnic. 

Hlavní záměr a cíle edukačního procesu, který je vždy směrován k daným klíčovým 

kompetencím, jsou uvedeny v charakteristice jednotlivých integrovaných bloků. Přirozenou 

formou poznávání, hledání a srovnávání dětem přiblížíme jejich prostřednictvím oblasti 

života, které je zajímají, každodenní realitu, která s sebou přináší změny a situace, s nimiž se 

budou seznamovat a později také učit se s nimi vyrovnat a reagovat na ně. Bloky jsou 

vypracovány shodně pro všechny věkové skupiny, učitelka v TP rozpracovává a konkretizuje 

očekávané výstupy, dílčí cíle i nabídku činností, zohledňuje věk dětí i podmínky skupiny, 

volně přechází k tématům a podle jejich zájmu a schopností rozhoduje jakým způsobem 

a 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 

s projekty, které se budou týkat zejména tradic a svátků a projektové dny, které vyplynou 

z událostí a situací v průběhu roku a rovněž souvisí s prohlubováním a rozvíjením 

environmentální výchovy.  

Při stanovení vzdělávacích cílů zohledňujeme  možnosti skupiny i jednotlivců tak, aby 

nedocházelo k jejich podhodnocení nebo nepřiměřené náročnosti. V uplynulém období jsme 

vzdělávací nabídku rozšiřovali o činnosti zaměřené na experimentování, hledání vlastního 

řešení, kooperativní přístupy při skupinových aktivitách a na rozvoj předmatematické 

a předčtenářské gramotnosti. Naším prioritním vzdělávacím cílem je i nadále rozvíjení všech 

funkčních gramotností, které mají rozhodující vliv na školní úspěšnost. Za důležité 

považujeme rovněž rozšiřování nabídky činností v oblasti polytechnické výchovy, která 

umožní rozvíjení technického myšlení, praktického volného tvoření a bádání. 
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9 Vzdělávací obsah 

Vzdělávací obsah zahrnuje všech pět vzdělávacích oblastí, je uspořádán v tématech, která tvoří 

podstatu třídních vzdělávacích plánů, v nichž je konkretizována nabídka činností. 

Záměry působení v jednotlivých oblastech:  

OBLAST BIOLOGICKÁ: DÍTĚ A JEHO TĚLO 

 podporovat rozvoj fyzické zdatnosti, zlepšovat pohybové a manipulační schopnosti, 
rozvoj smyslů, učit se sebeobslužným dovednostem a vést děti ke zdravým životním 
postojům. 

OBLAST PSYCHOLOGICKÁ: DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 

 podporovat psychickou zdatnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči, poznávacích procesů, 
jeho citů a vůle, podporovat získávání vzdělávacích dovedností.  

OBLAST INTERPERSONÁLNÍ: DÍTĚ A TEN DRUHÝ 

 podporovat vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, obohacovat jejich vzájemnou 
komunikaci a zajišťovat pohodu vzájemných vztahů. 

OBLAST SOCIÁLNĚ KULTURNÍ: DÍTĚ A SPOLEČNOST 

 uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury 
a umění, přijmout základní všeobecně uznávané společenské, morální a estetické 
hodnoty. 

OBLAST ENVIRONMENTÁLNÍ: DÍTĚ A SVĚT 

 založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě, o vlivu člověka na životním 
prostředí a utvářet u dětí správný postoj k prostředí, ve kterém žije. 

Klíčové kompetence: 

Cílem vzdělávání je dosahování klíčových kompetencí dle individuálních možností dětí, při 

ukončení předškolního vzdělávání. Tyto soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, 

schopností, postojů a hodnot důležitých pro rozvoj a uplatnění každého jedince tvoří: 

KOMPETENCE K UČENÍ 

dítě vědomě vyvíjí úsilí za účelem získávání nových informací, dokáže se soustředit na 
činnosti, umí odhadnout své síly. Získané zkušenosti je schopno uplatňovat v praktických 
situacích. 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

dítě se snaží řešit samostatně problémy a využívá získaných zkušeností, používá metodu 
pokus – omyl. Umí vyhodnotit danou situaci a případné problémy řeší. Zvládne jednoduché 
logické a matematické postupy. 
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KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

dítě ovládá řeč, vytváří vhodně formulované věty a tak vyjadřuje své myšlenky, pocity, 
prožitky, dokáže vést dialog. Využívá dovednosti předcházející čtení a psaní – pracuje 
časopisy, knihami. 

SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE 

dítě se umí prosadit při činnostech ve skupině, vytváří si svůj názor, dokáže se podřídit a se 
skupinou spolupracuje. Konflikty řeší domluvou, bez násilí a uvědomuje si důsledky svého 
chování. 
 
ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ KOMPETENCE 

dítě chápe svoji možnost rozhodnout se svobodně, dokáže se přizpůsobit okolnostem a má 
smysl pro povinnost. Získává představu o lidských hodnotách, spoluvytváří pravidla soužití  
a dbá na ochranu své osoby i kamarádů. Zajímá se o životní prostředí a chová se k němu 
zodpovědně. 

 

PRIORITNÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE   

Prioritní zaměření edukačního procesu. 

Do běžné vzdělávací práce zařazujeme funkční gramotnosti formou frontálních, skupinových, 

individuálních a individualizovaných činností.  

1. Předčtenářská gramotnost 

2. Předmatematická gramotnost 

3. Přírodovědná gramotnost 

4. Sociální gramotnost 

5. Informační gramotnost 

6. Digitální gramotnost 

 

1. Předčtenářská gramotnost 

Cílem předčtenářské výchovy je průběžně startovat, upevňovat a procvičovat dovednosti 

související s přípravou na čtení a psaní. Do vzdělávací práce budeme zařazovat činnosti jazykového, 

literárního a grafomotorického charakteru. Vedení dětí směřujeme k tomu, aby uměly pojmenovat 

většinu toho, čím jsou obklopeny, dovedly verbálně komunikovat, rozuměly slovům a výrazům, 

aktivně rozšiřovaly svůj slovník, mluvily gramaticky správně, uměly své myšlenky-pocity-nálady 

formulovat do vět a vyslovovaly jasně a zřetelně. V předškolním období jde především 

o porozumění slyšenému a je na učitelce, jaké formy a metody práce využije k tomu, aby si 

ověřila, že dítě pohádce nebo jinému slohovému útvaru opravdu rozumí. Může kreslit, 
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malovat, vymýšlet jiné verze vyústění příběhů (co by se stalo, kdyby), napravovat chování 

hrdinů. Takové činnosti jsou pro ně zajímavé a pro jejich čtenářství důležité. 

Preferované aktivity: 

 zvládání jednoduché zrakové a sluchové percepce, 

 rozlišování základních grafických tvarů, obrazů, symbolů, 

 četba na pokračování, 

 převyprávění slyšeného děje, vyvozování informací, 

 domýšlení textu, jeho hodnocení, 

 výtvarné zpracování děje, 

 práce s obrázky z textu, 

 aplikace textu do života dětí, 

 pozitivní přístup ke knize, k četbě, 

 projekt Rodiče čtou dětem, 

 práce s knihou a časopisy, 

 návštěva knihovny. 
 

2. Předmatematická gramotnost 

Cílem  předmatematické výchovy je podněcování matematických představ rozmanitou vzdělávací 

nabídkou, která poskytne příležitosti k osvojování schopností a dovedností a k vytvoření kladného 

vztahu k matematice. Zařadíme především činnosti související s orientací v prostoru, řešením 

problémových situací, děti povedeme k tomu, aby uměly rozlišovat znaky a detaily, kreslily 

geometrické tvary, chápaly časové vztahy a uměly se orientovat v prostoru-v rovině-na ploše, chápaly 

základní matematické pojmy (více, méně, menší, větší, před, za, čtverec-kruh-trojúhelník), měly 

vytvořenou představu o číslech a číselných řadách, uměly předměty třídit-řadit-porovnávat. 

Předmatematické představy prolínají téměř všemi aktivitami v MŠ a váží se také na běžný 

život dítěte. 

V souladu s RVP PV sledujeme následující okruhy, které by dítě mělo zvládnout: 

 vytvářet představy (o tvarech, polohách, počtu) na základě poslechu a dále je 
uchovávat, umět si je na určitý podnět vybavovat, upravovat, zpracovávat, 

 vyjadřovat své představy pohybem, graficky, slovem, případně smíšenou formou, 

 u dějů vnímat jejich souvislost i následnost, prostor, ve kterém se děj odehrává, 
včetně prostorových vztahů mezi objekty a jejich změnami, 

 rozlišovat mezi důležitým (vzhledem k podmínce, kritériu) a nepodstatným, rozlišovat 
mezi možným a jistým (tedy i mohu a musím nebo nesmím), vyhodnocovat, co je 
pravda/nepravda (správně/nesprávně), chápat negaci individuálních jednoduchých 
výroků, 

 registrovat závislosti a pravidelnosti u pozorovaného nebo popsaného, hledat 
společné vlastnosti, 

 chápat číslo (přirozené) ve všech jeho rolích (např. počet, jméno), chápat alespoň 
omezeně kontexty, v nichž se číslo může vyskytovat, 
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 zaregistrovat vyjádření kvantity (určité i neurčité) v proudu řeči v různých jazykových 
podobách, umět porovnat množství i počet objektů vhodnými způsoby, 

 rozumět otázkám a umět odlišovat různé otázky, 

 odpovídat na vybrané otázky se snahou o co nejúplnější informaci, 

 respektovat v různých aktivitách zadané podmínky, pokyny (návod, instrukci) včetně 
pochopení role sloves se záporkou a kvantifikátorů, 

 vnímat dva objekty současně a rozumět vybraným vztahům mezi nimi, chápat vztah 
celku a jeho částí, objevovat strukturu celku a funkce částí, 

 zvládat výchozí metody řešení (přiřazování – všechny typy, porovnávání – všechny 
typy, hierarchizace, třídění – všechny podoby, metoda výběru, vylučovací metoda, 
ostré lineární uspořádání všech typů vztahů, uvažování, usuzování, určení počtu 
objektů různými způsoby, vytvoření potřebného modelu atd.). 

 
Preferované aktivity: 

 konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání 
apod.), 

 správné porozumění otázce, užití celé věty při odpovědi, 

 vytváření představ o tvarech, polohách, počtu…, 

 dějová souvislost, prostorové vztahy, možné x jisté, pravda x nepravda, 

 přiřazování, porovnávání, třídění, uvažování, usuzování, 

 hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i rovině, 

 činnosti související s časovými pojmy, logické posloupnosti dějů, příběhů apod.  

 

3. Přírodovědná gramotnost 

Cílem environmentální výchovy je vést děti k zodpovědnosti za životní prostředí, aby mělo 

elementární povědomí o nutnosti ochrany přírody, znalo možnosti jak aktivně přírodu 

chránit a uvědomovalo si zároveň možnosti ohrožení svého zdraví. 

Dítě se formou her, výtvarných a pohybových aktivit seznamuje s děním okolního světa. 

Poznává, jaký vliv má člověk na životní prostředí, a dále i jaký dopad na životní prostředí má 

nezodpovědnost jedince. Dítě v mateřské škole se seznamuje s okolním prostředím 

prostřednictvím vycházek do okolí, výletů, účasti na různých akcích -  rozšiřuje si tak 

povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí a vytváří si tak vědomost o 

sounáležitosti se světem lidí a přírody.  

Preferované aktivity: 

 využívání školní zahrady, 

 přírodovědné vycházky, 

 ošetřování rostlin ve třídě i na zahradě, péče o živočichy v zimě, 

 sběr přírodnin a manipulace s nimi, 

 sběr kaštanů a žaludů, 

 krmení ptactva a zvěře v zimě, 
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 zdravé stravování, zásady zdravého životního stylu, 

 koutky živé přírody, 

 vedení dětí k třídění odpadu formou didaktických her, 

 pozorování změn v přírodě, počasí a zvířat v různých ročních obdobích, 

 lásku k přírodě vyjádřit také výtvarnou a pracovní činností. 

 

4. Sociální gramotnost 

Cílem našeho působení je poskytovat dostatečné množství podnětů v oblasti citové  

a mravní výchovy s hlavním zaměřením na mezilidské vztahy, podporovat rozvoj sociálních a 

společenských návyků a postojů.  

Preferované aktivity: 

 činnosti podporující sebeuvědomování, sebeovládání, participaci na společném 
úkolu, 

 vytváření a respektování pravidel, 

 navozování sociálních kontaktů,  

 vedení k vyjádření vlastního názoru, vyjádření souhlasu-nesouhlasu, 

 uplatňování společenských pravidel ve styku s dospělými i dětmi, 

 vyjednávání při hře- kooperace, dohoda, prosazení, umění ustoupit. 

 

5. Informační gramotnost 

Cílem v této oblasti je  seznamovat děti se základními informačními technikami a možnostmi 

jejich využití. 

Preferované aktivity: 

 činnosti podporující práci s encyklopediemi, 

 vyhledávání informací – kniha – PC - internet- televize-rozhlas, 

 seznámení s předáváním informací písemnou – telefonickou - ústní formou. 

 

6. Digitální gramotnost 

Digitální gramotnost pojímáme jako soubor digitálních kompetencí (vědomostí, dovedností, 

postojů, hodnot), které potřebuje jedinec k bezpečnému, sebejistému, kritickému 

a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při svém 

zapojení do společenského života. Cílem v této oblasti je  seznamovat děti s digitální 

technologií a jejím využití při nejrůznějších činnostech, při řešení nejrůznějších problémů. 
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Preferované aktivity: 

 práce s tablety  

 využití interaktivní tabule při práci s tématy, 

 vyhledávání informací – PC – internet, televize 
 
(dodatek – digitální gramotnost) 
 

Charakteristika IB KOUZELNÝ SVĚT 

Tento IB zahrnuje poznávání všech oblastí života ve sledu ročního období, ať už světa lidí, 

živé i neživé přírody i světa z pohledu do minulosti a do vesmíru. Cílem je vést děti k přijetí 

a užívání lidských norem chování, hodnot a pravidel mezilidských vztahů, podporovat 

vytváření širších sociálních kontaktů a učit vzájemné empatii, toleranci a respektu k sobě 

i ostatním.  

Podstatou tohoto bloku v oblasti sociálně-kulturní je uvést dítě  do společenství ostatních lidí 

a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do 

světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje 

a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním 

prostředí.  

CHARAKTERISTIKA TÉMAT 

Já se prosím, podzim jmenuju 

Téma zahrnuje období od září do listopadu. Dětem pomůžeme zvládnout období odloučení od 

rodičů, začleňovat se do kolektivu a navozovat kontakty s novými kamarády. Společně 

vytvoříme pravidla třídy, naučíme se orientovat v prostorách školy, poznat svoji značku  

a bezpečně se pohybovat v novém prostředí. Seznámíme se s nejbližším okolím a upevníme 

poznatky o změnách v přírodě na podzim – podzimní sklizeň, odlet ptáků, příprava zvířat na 

zimu. Prohloubíme citové prožitky při práci s tématem sv. Martina, zdůrazníme vzájemné 

vztahy, pocit sounáležitosti s ostatními a pomoc druhým. 

Závoj z modravých sklíček, v ruce ledový klíček 

V předvánočním období povedeme děti k úctě a dodržování tradic, které jsou s ním spojeny  

a umožníme prožívat radost při společných přípravách výzdoby, dárků pohoštění, vystoupení 

pro veřejnost. Sváteční období bude pokračovat prožíváním přítomnosti rodičů v MŠ v rámci 

projektu Rodiče čtou dětem, intenzivněji se budeme věnovat práci s pohádkou a pohádkovými 

příběhy. Posílíme vztah dětí ke krásám přírody v souvislosti se změnami v zimě, příznivé 

podmínky využijeme k zimním sportům, zařadíme péči o volně žijící zvířata a ptáky, zdůrazníme 

péči o vlastní zdraví. 

 



 

31 

 

Zelená je tu, dá život světu 

S příchodem jara si připomeneme tradici vyhánění zimy, děti si osvojí poznatky o změnách 

v přírodě – rození mláďat, rašení a kvetení, přílet ptáků, budou pozorovat práci na polích, 

vyzkouší si použití zahradního nářadí při udržování zahrady. Před zápisem do ZŠ navštívíme děti 

v 1. ročníku, seznámíme se s prostředím i pedagogickými pracovníky, zaměříme se na intenzivní 

přípravu. Společně prožijeme atmosféru příprav na svátky jara a seznámíme děti se zvyky, které  

se u nás během velikonoc dodržují. Povedeme k pochopení úlohy rodiny i vzájemných vazeb, 

k úctě k rodičům a společně připravíme program k svátku matek. 

Dobrý den, sluníčko 

Poslední období školního roku budeme nejvíce věnovat společné zábavě, výletům  

a sportování. V praxi vyzkoušíme pravidla bezpečnosti při pohybu v cizím prostředí a jízdě 

autobusem, zopakujeme si pravidla dopravní výchovy. Zařadíme témata, která zprostředkují 

zajímavé poznatky o naší planetě a vesmíru.  

Před prázdninami se rozloučíme s předškoláky na zahradě mateřské školy. Zahradní slavnosti 

se zúčastní rodiče s dětmi, kde společně plní připravené úkoly - soutěže. V daném 

integrovaném bloku si s dětmi opakujeme vše, co jsme se naučily, nadále si však 

rozšiřujeme znalosti v různých oblastech. 

KOMPETENCE PLNĚNÉ V TÉMATECH  

K UČENÍ 

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

 soustředěně pozoruje a objevuje, 

 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, 

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

 učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně   
      si zapamatuje, dokončí, co započalo, dovede pracovat podle instrukcí, 

 odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých   
      pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí. 

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, 

 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, 

 má vlastní, originální nápady, využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii 
a představivost, 
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 při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických postupů, 

 rozlišuje řešení, která jsou funkční, vedou k cíli a řešení, 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. 
 

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, 

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

 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, 

 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. 
 

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, 

 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, 

 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, 

 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. 

 

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, 
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 dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na 
zdravé a bezpečné okolní prostředí, 

 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, 

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

 chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, 

 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, 

 dokáže rozpoznat a využívat svoje silné stránky, poznávat svoje slabé stránky, 

 chápe, že se může, o tom, co udělá rozhodovat dobrovolně, ale že za svá rozhodnutí 
také odpovídá, 

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

Charakteristika IB KOUZELNÉ ZRCADLO 

Obsahem tohoto IB jsou tradice a svátky, které se váží k naší zemi i obci. Jsou zde zahrnuty 

projektové dny a projekty, související s environmentální výchovou i aktuálními událostmi 

v průběhu roku. Aktivity v rámci tohoto integrovaného bloku připravujeme pro děti, rodiče i 

veřejnost. Záměrem tohoto bloku je seznámení dětí se světem lidí, kultury a umění, osvojení 

si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije.  Učit děti vnímat sounáležitost 

s tradicemi a zvyky v místě, ve kterém dítě vyrůstá a žije, ale také si tvořit své vlastní, nové. 

Vedeme děti ke společným přípravám a realizacím zábav a slavností - oslavy výročí, slavnosti 

v rámci zvyků  a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.   

Tradice: 

Sv. Martin 

Advent 

Masopust 

Vynášení Zimy 

Velikonoce 

 

Předpokládané projekty: 

Svátky přírody: 

Den stromů 

Den vody 

Den Země 
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Projektové dny: 

Bramborové hraní 

Uspávání a probouzení broučků 

Rodiče čtou dětem 

Slet čarodějnic 

Den matek 

Den dětí 

10 Evaluace 

Evaluace probíhá operativně, kdykoli je třeba, většinou v pololetí a na konci školního roku, 

výsledky vzdělávání vyhodnocujeme průběžně. 

Plán evaluace na úrovni ŠVP 

Cílem evaluace ŠVP je vytvoření vhodných podmínek a zkvalitňování klimatu školy. Jednou 

ročně předáváme podklady pro zpracování výroční zprávy ředitelce školy. 

Hodnocení věcného prostředí a podmínek vzdělávání  

 vybavenost MŠ, 

 životospráva, 

 psychosociální podmínky, 

 organizace a řízení MŠ, 

 personální zajištění. 
 

Hodnocení cílů a záměrů ŠVP 

 vyhodnocení vzdělávacího obsahu, 

 zvolené metody, formy a postupy výchovně vzdělávací práce, 

 prostor pro další zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu, 

 podklady pro zpracování výroční zprávy ředitelce školy 1x ročně. 
 

Evaluace práce pedagogických pracovníků 

 autoevaluace, 

 pedagogické rady – evaluace aktuálních problémů, 

  fotodokumentace, webové stránky. 
 

Evaluace na úrovni TVP 

 Evaluace třídních tematických částí 

Vzhledem k obecným cílům v průběhu celého dne hodnotíme slovně a s uvědoměním co se 

děti učí, s jakou hodnotou se seznamují a jaký prostor mají pro samostatnost 

Průběžně s písemným záznamem hodnotíme po ukončení tematické části její vzdělávací 
přínos (výstupy, jejichž naplnění se očekává). 
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Evaluace témat 

 naplněnost obsahu a realizaci hlavní myšlenky, 

 jak byl záměr přijat dětmi, zda je příliš náročný a obsahuje něco, co je nezajímá 
a naopak, je-li třeba doplnit obsah bloku, 

 co se dá zlepšit a jak. 
 

Písemně po skončení tematického celku, konzultace na pedagogických radách. 
 

Hodnocení třídy dětí 

 sledování klimatu ve třídách, 

 prosociální chování a soužití, 

 rovnocenné postavení v kolektivu, 

 zohledňování individuálních potřeb jednotlivých dětí, 

 spolupráce pedagogů. 
 

Písemné hodnocení třídy na základě výše uvedených kritérií 1-2 x ročně. 

Hodnocení jednotlivých dětí 

 provádíme do osobních záznamových listů 2x ročně. 
 
 
 
Školní řád byl projednán školskou radou:…………………………………………. 
 
Byl schválen pedagogickou radou:…………………………………………………… 
 
 
 
 
………………………………………………………..    ……………………………………… 
Mgr. Zlata Steuerová, MBA      Ing. et. Mgr. Petr  Kubisz 
ředitelka        předseda školské rady 
 
 
 

 

 
 


