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Program vycha! zí! z Ra!mcové!ho vzdé& la! vací!ho programu pro pr&éds&kolní! vzdé& la! va!ní! (2021),

jéhoz&  u! prava byla provédéna na za!kladé&  ustanovéní!  za!kona c&.  178/2016 Sb.,  ktéry!m sé

mé&ní! za!kon 561/2004 Sb., o pr&éds&kolní!m, za!kladní!m, str&édní!m, vys&s& í!m odborné!m a jiné!m

vzdé& la! va!ní! (s&kolsky!  za!kon), vé zné&ní! pozdé& js& í!ch pr&édpisu3 .

S�kolní! vzdé& la! vací! program „Kamara!d“ jé urc&én pro uc&itélé, alé také!  pro rodic&é dé&tí!, ostatní!

zamé&stnancé matér&ské!  s&koly „Kamara!d“ a vs&échny, ktér&í! sé podí!lí! na tvorbé&  a chodu nas&í!

s&koly jako partnér&i.

Vzdé& la! va!ní!  a vy!chovu dí!té& té pr&éds&kolní!ho vé&ku uplatn& ujémé v jédnom z néjdu3 léz& ité& js& í!ch

období!  z& ivota  c&lové&ka,  kdy my uc&itélé!  matér&ské!  s&koly a  rodic&é  ma!mé obrovskou s&anci

vtisknout  trvalé  do jého osobnosti  za!kladní!  hodnoty  z& ivota.  Období!,  ktéré!  jé  poc&a! tkém

céloz& ivotní!ho  vzdé& la! va!ní!  a  zéjmé!na  pozna!va!ní!  a  cha!pa!ní!  okolní!ho  své& ta,  pr&ibliz&ova!ní!

norém uzna!vany!ch spoléc&ností! a pravidél souz& ití! s ostatní!mi.

Matér&ska!  s&kola  „Kamara!d“  zabézpéc&ujé  uspokojova!ní!  pr&irozény!ch  potr&éb  dí!té& té,  jého

vs&éstranny!  rozvoj a rozvoj poténcia! lu dí!té& té. Navazujé na vy!chovu v rodiné&  a v souc&innosti

s ní! zajis&ťujé rozví!jéní! dé& tsky!ch schopností! a dovédností! tak, aby byla réspéktova!na dé& tska!

individualita.

Čí!lém pr&éds&kolní!ho  vzdé& la! va!ní!  v MS�  Kamara!d  jé  rozví!jét  poténcia! l  pr&éds&kolní!ho  dí!té& té

a pr&ipravovat jéj na jého dals& í! z& ivotní! vzdé& la! vací! céstu.

Misé s&koly: Vytva! r& í!mé pro dé&ti pr&irozéné! , bézpéc&né!  a pr&a! télské!  prostr&édí!. Zamé&r&ujémé sé

na podporu socia! lné&  émoc&ní!ho rozvojé dé&tí!,  poma!ha!mé dé& tém pochopit a zvla!dat jéjich

émocé. Védémé dé&ti ké zdravé!mu z& ivotní!mu stylu a pr&ipravujémé jé na dals& í! vzdé& la! va!ní!.

Vizé  s&koly: Do  roku  2025  sé  stanémé  modérní!  matér&skou  s&kolou  zamé&r&énou  na

akcéptova!ní!  rozdí!lu3  mézi  dé& tmi,  s du3 razém  na  rozví!jéní!  poténcia! lu  jédnotlivcu3

a odstran& ova!ní!  handicapu3  a   oriéntací!  na  vy!chovu  k toléranci  a  sna! s&énlivosti,

s porozumé&ní!m  sobé&  i  druhy!m,  réspéktova!ní!m  kulturní!  a  spoléc&énské!  odlis&nosti

a uzna!va!ní!m spoléc&énsky!ch hodnot pro usnadné&ní!  hléda!ní!  své!ho mí!sta v dynamicky sé

rozví!jéjí!cí! spoléc&nosti. Budémé komunitní!m céntrém s profésiona! lní!m pr&í!stupém k dé&tém

i rodic&u3 m.
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„Je úžasné, co děti dokážou, když jim k tomu dáme příležitost.“

Linda Dobson

„Nejvýznamnějším uměním učitele je podporovat a probouzet v dětech radost tvořit

a poznávat.“

Albért Einstéin

„Poznání sebe sama je základem pravé moudrosti.“

Jan Amos Koménsky!

„Ve hře se dá hodně naučit, co poté bude použito, když to okolnosti budou

vyžadovat.“

Jan Amos Koménsky!
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1 Identifikační údaje školy 

Matér&ska!  s&kola „Kamara!d“ byla zr&í!zéna k 1. 1. 2003 jako s&kolska!  pra!vnicka!  osoba. S�kola jé

zapsa!na v réjstr&í!ku s&kolsky!ch pra!vnicky!ch osob védéné!ho MS�MT rozhodnutí!m KÚD LK c&. j.

OS�MTS-051/2010-RZS, spolu sé s&kolní! jí!délnou.

Název organizace:

Matér&ska!  s&kola „Kamara!d“, Libéréc, Dé& lnicka!  831/7, pr&í!spé&vkova!  organizacé

Adrésa a sí!dlo s&koly: MS�  „Kamara!d“, Dé& lnicka!  831/7, 460 06 Libéréc  

IČ�O: 72742585

Zřizovatel školy: Statuta! rní! mé&sto Libéréc, Na!m. Dr. E. Bénés&é 1/1, 460 59 Libéréc 1

Kapacita školy: 130

Počet tříd: 5

Poc&ét pédagogu3 : 11

Ředitelka: Mgr. Marié Vrkoslavova!  

 mob: 731 411 513

 é-mail: ms23.lbc@volny.cz 

 tél: 485 132 029 – kancéla! r&  r&éditélky

Vedoucí provozní jednotky: Elis&ka Késnérova!   

 é-mail: hospodarka.mskamarad.cz

Ekonomická referentka: Mgr. Romana Pavlu3

 é-mail: ms23.lbc@volny.cz

 tél: 485 132 182 – kancéla! r&  védoucí! provozní! jédnotky a ékonomické!  référéntky

Web školy: www.mskamarad.cz
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Třídy: Bérus&ky - bérusky.mskamarad.cz 774 811 059

Sluní!c&ka – slunicka.mskamarad.cz 774 142 165

Moty! lci – motylci.mskamarad.cz 774 522 685

Koprétinky – koprétinky.mskamarad.cz 774 383 038

Pampélis&ky – pampélis&ky.mskamarad.cz 774 522 681

Zaměstnanci školy:

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Michaéla Kubí!kova!

Učitelky:  Dana Vor&í!s&kova! ,  Lénka Pachlova! ,  Bc.  Michaéla Véron& kova! ,  Rénata Emmérova! ,

Andréa  Patérova! ,  Marcéla  S� iroka! ,  Bc.  Katér&ina  Jirus&ova! ,  Andréa  Lips&ova! ,  Bc.  Vladimí!ra

S� tychova!

Kuchařky: Milana Procha! zkova! , Galyna Muzyka

Domovnice: Eva Ha!vova! , Vlasta Schuhova! , Lénka Zémbolova!

Zpracovala: Mgr. Marié Vrkoslavova!  a kol.

V Liberci, dne: 17. 8. 2021
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2 Charakteristika mateřské školy

Matér&ska!  s&kola „Kamara!d“ jé modérní!,  sí!dlis&tní!,  pavilonova!  s&kola s vlastní!  s&kolní!

jí!délnou, sé saunou a s prostornou zahradou, umí!sté&na v mé&stské!  c&a! sti Rochlicé. Kapacita

s&koly jé 130 dé& tí!- 5 tr&í!d, z toho 3 tr&í!dy jsou vé&kové&  smí!s&éné!  pro mlads&í! dé& ti a 2 tr&í!dy jsou

vé&kové&  stéjnorodé!  pro  stars& í!  dé& ti.  Dva  pavilony  a  pr&í!zémí!  tr&étí!ho  (hospoda! r&ské!ho)

pavilonu jsou vyuz& í!va!ny  pro  pédagogickou c&innost.  Dvé&  tr&í!dy  pro  mlads&í!  dé& ti  (Moty! lci

a Koprétinky) jsou umí!sté&ny v pr&í!zémí! a dvé&  tr&í!dy pro stars& í! dé& ti v první!m patr&é (Bérus&ky

a Sluní!c&ka). Hospoda! r&sky!  pavilon tvor&í!  za! zémí!  s&koly. V první!m patr&é tohoto pavilonu jé

kancéla! r&  r&éditélky,  kancéla! r&  védoucí!  provozní!  jédnotky,  sborovna,  pra!délna  a  kuchyn& .

V pr&í!zémí!  jé  méns&í!  tr& í!da  (Pampélis&ky)  pro  maxima! lné&  24 dé& tí!,  sauna  a  kotélna.

Hospoda!r&sky!  pavilon jé sé tr&í!dami v první!m patr&é propojén chodbou. 

Intérié!r  vé  vs&éch  tr&í!da! ch  jé  vkusné&  vybavén  hrac&kami  a  dé& tsky!m  na!bytkém

odpoví!dají!cí!m  vs&ém  potr&ébny!m  bézpéc&nostní!m  standardu3 m.  Pro  dé& ti  jsou  vytvor&éna

za!zémí! a hrací! koutky, vs&é jé doplné&no vy!zdobou pr&édévs&í!m z vlastní!ch vy! tvoru3  a vy!robku3 .

Kaz&da!  tr&í!da  ma!  svu3 j  vchod,  s&atnu  a  malou  kuchyn& ku  pro  vy!déj  jí!dla,  dvé&t  tr&í!dy  mají!

oddé& lény!  jí!délní! prostor. Do pr&í!zémí! jé jí!dlo dopravova!no maly!mi na!kladní!mi vy! tahy. Vé

tr&í!da! ch  stars& í!ch  dé& tí!  a  vé  tr& .  Pampélis&ék  jsou stoly  a  z& idlé  vyuz& í!va!ny  k c&innostém dé&tí!

i stravova!ní!.

Od  roku  1980  byla  budova  vyuz& í!va!na  i  jako  jéslé.  Od  1.  1.  2003  jé  s&kola

samostatny!m pra!vní!m subjéktém, pr&í!spé&vkovou organizací!. Po rékonstrukci v  rocé 2010

sé zvy!s& ila kapacita MS�  zr&í!zéní!m dals& í! tr& í!dy na 130 dé&tí!. Vé stéjné!m rocé byla také!  zaha! jéna

rékonstrukcé  v  ra!mci  énérgétické!ho  auditu,  byla  opravéna  str&écha,  vymé&né&na  okna

a zatépléna fasa!da. V c&érvénci 2012 byla zaha! jéna rékonstrukcé topné!ho systé!mu. Kotlé

s éxpanzní!mi na!dobami jsou umí!sté&ny v pr&í!pravna! ch jí!dla v 1. patr&é a sta! vají!cí!   kotélné& .

V rocé  2014  byla  znovu  zpr&í!stupné&na  sauna.  V c&érvnu  2017  byl  v ra!mci  zajis&té&ní!

bézpéc&nosti dé& tí! a majétku instalova!n kamérovy!  systé!m. Na zahradu na!m v tomto období!

pr&ibyl  novy!  hérní!  prvék  pro  dé&ti  financovany!  zr&izovatélém.  V rocé  2018  byla

zrékonstruova!na  s&kolní!  kuchyn&  a  jéjí!  pr&í!slus&énství!.  Kuchyn&  byla  vybavéna  modérní!mi

téchnologiémi pro zdravé!  var&éní!. V rocé 2020 byla provédéna za! sadní! obnova chodní!ku3  na

zahradé&  s pouz& ití!m klasické!  za!mkové!  dlaz&by a v c&a! sti,  kdé sé pohybují!  mlads&í!  dé& ti,  byla

poloz&éna  gumova!  za!mkova!  dlaz&ba.  V   tomto  rocé  byl  také!  pr&ipravén projékt  „Pr&í!rodní!

zahrada“, bohuz&él z financ&ní!ch du3 vodu3  sé na!m jés&té&  népodar&il zréalizovat. Vé spolupra! ci sé

zr&izovatélém  jsmé  vybavili  tr&í!du  Bérus&ék  vénkovní!mi  z&aluziémi.  V rocé  2021/22

pla!nujémé  odvodné&ní!  c&a! sti  zahrady  a  vytvor&éní!  hr&is&té&  pro  dé& ti  s  c&a! stéc&né&  travnaty!m
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povrchém pro mí!c&ové!  hry a prostorém pro lanovou pyramidu s dopadovou plochou. Do

budoucna bychom chté& li vyr&és& it problé!m s névhodny!m stavébní!m r&és&éní!m budov, protoz&é

népropojénost jédnotlivy!ch pavilonu3  vy!razné&  komplikujé provoz s&koly.

Program  MS�  jé  zamé&r&én  na  podporu  socia! lné&  émoc&ní!ho  rozvojé  dí!té& té,  rozvoj

poténcia! lu dí!té& té, podporu té& lésné!ho i dus&évní!ho rozvojé a zdravy!  z& ivotní!  styl (zdravou

vy!z& ivu,  saunova!ní!,  sportovní!  aktivity,  vy! léty…), na logopédickou prévénci,  propédéutiku

AJ,  séznamova!ní!  s digita! lní!mi  téchnologiémi  a  na  motivaci  dé&tí!  k dals& í!mu  pozna!va!ní!

a uc&éní! pro usnadné&ní! vstupu dé& tí! do dals& í!ho vzdé& la! va!ní! a z& ivota v nas& í! spoléc&nosti.

Čély!  koléktiv fungujé jako ty!m. Vs& ichni zamé&stnanci sé snaz& í! by! t vstr&í!cní! a ochotní!

vu3 c&i  dé& tém i  jéjich rodic&u3 m.  Matér&ska!  s&kola  jé  s&kolou „otévr&énou“ pro rodic&é,  alé  také!

uc&itélé a studénty,  ktér&í!  mají!  za! jém o spolupra! ci.  Pédagogicky!  pérsona! l  ma!  poz&adované!

vzdé& la!ní!,  pru3 bé&z&né&  sé  da! lé  vzdé& la! va!  v systé!mu  dals& í!ho  vzdé& la! va!ní!  pédagogicky!ch

pracovní!ku3 . Ma!mé pozitivní!  pr&í!stup k dé&tém a jsmé schopni fléxibilné&  réagovat na jéjich

potr&éby. Kaz&da!  tr&í!da si vytva! r& í!  pravidla chova!ní!, ktéra!  dé&ti dodrz&ují!  v ra!mci bézpéc&né!ho

souz& ití!  vé tr&í!dé& .  Zamé&r&ujémé sé na podporu socia! lné&  émoc&ní!ho rozvojé dé& tí!,  poma!ha!mé

dé&tém pochopit a zvla!dat jéjich émocé. Védémé dé& ti obécné&  ké slus&nosti a ohléduplnosti ké

vs&ém dospé& ly!m osoba!m i kamara!du3 m a k réspéktova!ní! spoléc&énsky!ch hodnot. Aplikujémé

métody koopérac&ní!ho a proz& itkové!ho uc&éní!  a vyuz& í!va!mé pozitivní!  motivaci a formativní!

hodnocéní!.  Du3 léz& ity!m c&la!nkém jsou také!  provozní!  zamé&stnanci (kuchar&ky, uklí!zéc&ky …),

ktéré!  sé podí!lí! na chodu zar&í!zéní! a spolu s pédagogy vytva! r& í! bézpéc&né!  prostr&éní! s&koly.

Matér&ska!  s&kola  spolupracujé  také!  s jiny!mi  matér&sky!mi  s&kolami  vé  mé&sté& ,

pr&édévs&í!m v ra!mci kulturné& -spoléc&énsky!ch aktivit  a v ra!mci organizacé souté&z& í!  c&i  u! c&asti

v projéktéch.
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2.1 Účast v projektech

1) „KAMARÁDI“

→  projékt  v ra!mci  podpory  z  ESF vy!zva  OP  VVV  „Podpora  s&kol  formou  projéktu3

zjédnodus&éné!ho vykazova!ní! – S�ablony pro MS�  a ZS�  II

Klí!c&ové!  aktivity a pr&í!nos projéktu:

 podpora polytéchnické!ho vzdé& la! va!ní!

 zapojéní! odborní!ka z praxé do vzdé& la! va!ní! v MS�

 organizacé projéktovy!ch dnu3  vé s&kolé i mimo s&kolu

 odborné&  zamé&r&éna!  tématicka!  sétka!va!ní! a spolupra! cé s rodic&i dé&tí! v MS�

 sdí!léní! zkus&éností! pédagogu3  z ru3 zny!ch s&kol prostr&édnictví!m vza! jémny!ch na!vs&té&v

 podpora osobnostné&  socia! lní!ho rozvojé pédagogu3  (DVPP)

 podpora rozvojé matématické!  a c&téna! r&ské!  prégramotnosti (DVPP)

Zaha! jéní! projéktu: 1. 7. 2019 

Úkonc&éní! projéktu: 31. 12. 2021

2) „KAMARÁDI II“

→  projékt  v ra!mci  podpory  z  ESF vy!zva  OP  VVV  „Podpora  s&kol  formou  projéktu3

zjédnodus&éné!ho vykazova!ní!“ – S�ablony pro MS�  a ZS�  III

Klí!c&ové!  aktivity a pr&í!nos projéktu: 

 podpora polytéchnické!ho vzdé& la! va!ní!

 organizacé projéktovy!ch dnu3  vé s&kolé

 odborné&  zamé&r&éna!  tématicka!  sétka!va!ní! a spolupra! cé s rodic&i dé&tí! v MS�

 sdí!léní! zkus&éností! pédagogu3  z ru3 zny!ch s&kol prostr&édnictví!m vza! jémny!ch na!vs&té&v

 vyuz& í!va!ní! digita! lní!ch téchnologií! k rozvoji dé& tí! pr&éds&kolní!ho vé&ku

 s&kolní! spécia! lní! pédagog 

Zaha! jéní! projéktu: 1. 9. 2021

Úkonc&éní! projéktu: 31. 8. 2023
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3) „NAŠE ŠKOLIČKA JE PILNÁ JAKO VČELIČKA“

ÚD c&astní!mé  sé  jako  partnér  projéktu  OP  VVV  -  Podpora  s&kol  formou  projéktu3

zjédnodus&éné!ho  vykazova!ní!,  S� ablony  pro  MS�  a  ZS�  II;  Vy!zva  02_18_63.  Č� í!slo  projéktu:

ČZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067

Čí!lém projéktu jé zajis&té&ní!  métodické!  i  téchnické!  podpory pro vyuz& ití!  a intégraci

digita! lní!ch  téchnologií!  do  vy!uky  a  do  chodu  matér&sky!ch  s&kol  prostr&édnictví!m  nové&

vytvor&éné!ho  vzdé& la! vací!ho  programu  Nas&é  s&kolic&ka  jé  pilna!  jako  vc&élic&ka  pro  védéní!

a pédagogické!  pracovní!ky  s&kol.  Vzdé& la! vací!  program budé rozví!jét  digita! lní!  kompéténcé

pédagogu3  matér&sky!ch  s&kol  dlé  définic  Evropské!ho  ra!mcé  pro  digita! lní!  kompéténcé

pédagogu3  (DigČompEdu). 

4) FÉROVÉ ŠKOLY II

Za!mé&rém  tohoto  projéktu  jé  pomoci  matér&sky!m  a  za!kladní!m  s&kola!m  u! spé&s&né&

réalizovat  spoléc&né!  vzdé& la! va!ní!,  podpor&it  dé&ti  sé  spécia! lní!mi  vzdé& la! vací!mi  potr&ébami

v bé&z&ny!ch  s&kola! ch,  podpor&it  dé&tí!  zé  socioékonomicky  znévy!hodné&né!ho  a kulturné&

odlis&né!ho prostr&édí! (socia! lné&  vylouc&éné!  lokality) v hlavní!m vzdé& la! vací!m proudu MS�  a ZS�

s ohlédém na dostupnost dals& í!ho vzdé& la! va!ní!. V ra!mci projéktu pracují! vé s&kolé Motivac&ní!

pracovní!k a koordina! tor vc&asné!  pé!c&é a Spécialista s&koly pro mézistupn& ové!  pr&échody dé& tí!

vé vzdé& la! va!ní!.

Pr&édpokla!dané!  zaha! jéní! projéktu: 07/2020

Pr&édpokla!dané!  ukonc&éní! réalizacé: 12/2022

5) „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“ 

Čí!lém  jé  prostr&édnictví!m  spoléc&né!ho  c&téní!  budovat  pévné!  vazby  v rodiné& .

Pravidélné!  pr&édc&í!ta!ní!  ma!  obrovsky!  vy!znam pro rozvoj émociona! lní!ho zdraví!.  Pr&édc&í!ta!ní!

rozví!jí!  pamé&ť,  pr&édstavivost a uc&í!  mys&léní!.  Pr&ispí!va!  k utva! r&éní!  pouta mézi pr&édc&í!tají!cí!m

a dí!té& tém.  Matér&ska!  s&kola  chcé  motivovat  rodic&é  a  uka! zat  jim  moz&nosti,  jak  rozví!jét

schopnosti  dé&tí!  a  za! rovén&  posilovat  vztah  mézi  dospé& ly!m  a  dí!té& tém,  proto  jé  snahou

zapojit do projéktu i rodic&é dé&tí!. Réalizací! projéktu a koopérací! jé pové&r&én garant projéktu.
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6) „DOBRÝ ZAČÁTEK“

Projékt jé zamé&r&én na socia! lné&  émoc&ní! rozvoj dí!té& té – pochopéní! vlastní!ch pocitu3

pr&i  proz& í!va!ní!  ru3 zny!ch  situací!  a  doka!zat  jé  pozitivné&  zpracovat,  na  pochopéní!  pocitu3

ostatní!ch pr&i proz& í!va!ní! ru3 zny!ch situací! a r&és&éní! problé!movy!ch situací! mézi dé&tmi.

7) „ŠANCE PRO KAŽDÉHO“

Projékt Libérécké!ho ténisové!ho klubu Libéréc, Rochlicé. V ra!mci tohoto projéktu sé

dé&ti hravou formou séznamují! s ténisém a procvic&ují! za!kladní! pohybové!  dovédnosti. 

8) „SOUTĚŽÍME S PANEM POPELOU“

Projékt jé zamé&r&én na ékologickou vy!chovu - na tr&í!dé&ní! odpadu, zéjmé!na récyklaci

staré!ho papí!ru. 

9) „MARKÉTINA DOPRAVNÍ VÝCHOVA“

Vzdé& la! va!ní! v té!matu dopravní! vy!chovy, a to v ru3 zny!ch vzdé& la! vací!ch oblastéch. Dé& ti

plní!  u! koly, v nichz&   napln& ují!  cí!lé, stanovéné!  S�VP.  V ra!mci projéktu mu3 z&é by!t réalizova!n

dopolédní! vy!ukovy!  program, sémina! r&é pro pédagogy a sémina! r&é pro prévéntisty.   V nas& í!

s&kolé ma!mé prévéntistku dopravní! vy!chovy.

2.2 Spolupráce s jinými organizacemi

 zr&izovatél SML

 SPČ a PPP Libéréc, OSPOD, logopéd, pédiatr

 Za!kladní! s&kola Dobia! s&ova 

 né&ktéré!  matér&ské!  s&koly vé mé&sté&

 Gymna!zium a Str&édní! odborna!  pédagogicka!  s&kola Libéréc

 Pédagogicka!  fakulta TÚL

 Soukroma!  str&édní! s&kola MAJA s. r. o. Mlada!  Boléslav

 dals& í!  organizacé:  Agéntura  Amos,  IQ  Landia  Libéréc,  STR� EVLIDK  Héjnicé,  Du3 m

s péc&ovatélskou  sluz&bou  Libéréc  Rochlicé,  TK  Rochlicé,  Farní!  u! r&ad  Rochlicé,  OČ

Albért,  FČČ  Libéréc,  Probac&ní!  a  médiac&ní!  sluz&ba,   ČČ�Č�D  –  obécné&  prospé&s&na!

spoléc&nost, ÚD r&ad pra! cé Libéréc
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2.3 Tradiční kulturně – společenské a sportovní aktivity

 Odpolédní!  tématicka!  sétka!ní!  s  rodic&i  a  dé&tmi:  kaz&da!  tr&í!da organizujé pro rodic&é

a dé&ti  sézonní!  dí!lnic&ky  s ru3 zny!m  zamé&r&éní!m  (vy! tvarné! ,  pracovní!,  hudébní!,

logopédické!  aj., 3-4x roc&né& )

 Divadélní! pr&édstavéní! v MS�  – jédénkra! t za mé&sí!c

 Vy!stava dé&tsky!ch prací! pro vér&éjnost OČ – Albért

 Vy!stava prací! dé& tí! – Va!nocé a Vélikonocé oc&ima dé&tí!

 Saunova!ní! od podzimu do jara

 Pravidélné!  cvic&éní! v té& locvic&né&  ZS�  Dobia! s&ova

 Projéktové!  uc&éní! v IQ-Landii

 Motivac&ní! dny k tématicky!m bloku3 m

 Mos&tova!ní! 

 V ra!mci projéktu „S�ancé pro kaz&dé!ho“ ténisova!  pru3 prava pr&éds&kola!ku3

 Čhra!ní!mé pr&í!rodu sé Str&évlí!kém – na!vs&té&vy ékocéntra v  Héjnicí!ch

 Mikula! s&ska!  nadí!lka

 Advéntní! zpí!va!ní! v kostélé

 Rozsví!céní! va!noc&ní!ho stromu spoléc&né&  s rodic&i

 Malova!ní! va!noc&ní! ozdoby

 Va!noc&ní! zpí!va!ní! v domé&  sénioru3

 Tradic&ní! va!noc&ní! a vélikonoc&ní! trhy

 Dén otévr&ény!ch dvér&í!

 Tradic&ní! karnéval masék

 Jarní! vystoupéní! v domé&  sénioru3

 Č�arodé& jnicky!  réj

 Oslava Mézina! rodní!ho dné dé& tí! 

 Bésí!dky pro maminky

 Na!vs&té&va knihovny

 Vystoupéní! ké Dni maték v domé&  sénioru3  – „Zpí!va!mé babic&ka!m“

 Akcé v ra!mci projéktu Čélé!  Č�ésko c&té dé& tém

 Na!vs&té&va Naivní!ho divadla aléspon&  1x roc&né&

 Vy! léty polodénní! i célodénní! v pru3 bé&hu roku 

 Pasova!ní!  pr&éds&kola!ku3  na  s&kola!ky:  v za! vé&ru  s&kolní!ho  roku  rozlouc&éní!  dé& tí!

odcha! zéjí!cí!ch do za!kladní! s&koly
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3 Podmínky předškolního vzdělávání

Prostr&édí!  s&koly  vy!znamné&  ovlivn& ujé  kognitivní!,  socia! lní!  a  émociona! lní!  rozvoj

kaz&dé!ho  dí!té& té.  Prostor  tr&í!d  a  hrac&ky  a  pomu3 cky jsou pr&izpu3 sobény  potr&éba!m vé&kové!

skupiny  a  jédnotlivy!ch  dé& tí!.  Socia! lní!  a  émoc&ní!  klima  tr&í!dy  sé  zakla!da!  na  podpor&é

démokraticky!ch  hodnot,  prostr&édnictví!m  pr&ijétí!  dé& tí!,  jako  aktivní!ch  u! c&astní!ku3  pr&i

stanovéní!  jasny!ch  oc&éka!va!ní!,  vytva! r&éní!  pravidél  a  vyvozova!ní!  du3 slédku3 .  Podporujémé

moz&nost samostatné!  volby a vytva! r& í!mé situacé, kdy dé& ti mohou pracovat spoléc&né& , str&í!dat

sé a navza! jém si poma!hat, aby dosa!hly pozitivní!ho vy!slédku.

3.1 Věcné podmínky

Zar&í!zéní!  jédnotlivy!ch  tr&í!d  jé  pr&izpu3 sobéno  individua! lní!m  potr&éba!m,  vé&kovy!m

odlis&nostém i skupinovy!m c&innostém.  Tr&í!dy  jsou upravény tak,  aby poskytovaly  dé& tém

pr&í!jémné!  a podné& tné!  prostr&édí!  pro jéjich  célodénní!  pobyt  a  umoz&n& ovaly  dostatéc&né!

uspokojéní!  jéjich c&innostní!ch  a  hravy!ch  potr&éb,  aby  zajistily  pr&imé&r&éné!  soukromí!

a rozví!jély  kognitivní!  a  socia! lní!  kompéténcé  vs&éch  dé& tí!  tzn.  i  dé&tí!  sé  spécia! lní!mi

vzdé& la! vací!mi potr&ébami a dé& tí! nadany!ch.

Prostory  tr&í!d  umoz&n& ují!  réalizovat  néjru3 zné& js& í!  druhy  sponta!nní!ch,  fronta! lní!ch,

skupinovy!ch  i  individua! lní!ch  c&inností!.  Vélikost  tr&í!d  umoz&n& ujé  bohaté!  c&léné&ní!  koutku3 ,

jéjichz&  zamé&r&éní! jé sta! lé rozs& ir&ova!no a obmé&n& ova!no s ohlédém na za! jmy dé& tí!. Pouzé tr&í!da

Pampélis&ék jé méns&í! a ma!  sva!  spécifika.

Vé& ts& ina  vybavéní!  tr&í!d  jé  umí!sté&na  tak,  aby  byla  dé&tém  volné&  pr&í!stupna!

k samostatné!mu  pouz& ití!  pr&i dodrz&éní!  dohodnuty!ch  pravidél.  Hrac&ky,  pomu3 cky  a  jiné!

dopln& ky jsou motivují!cí!  a dé&tmi vyhléda!vané! .  Dé&ti  si bérou hrac&ky samy,  pracují!  s nimi

u stoléc&ku3 , v hérní!ch koutcí!ch nébo v hérné& . Po ukonc&éní! hér c&i po pracovní!ch aktivita! ch

jsou dé&ti védény k u! klidovy!m c&innostém. Vzhlédém k rozmisťova!ní! léha! ték pro odpoc&inék

jé problé!m  ponécha!vat  v hérna! ch  rozéhranou  hru  i  na  ví!cé  dní!.  Vy! tvarné!  pra! cé  a jiné!

vy! tvory  vystavujémé  na  urc&éné!m  mí!sté&  nébo  jé vyuz& í!va!mé  na  vy!zdobu  tr&í!d  i budov

matér&ské!  s&koly. Vybavéní! hrac&kami, pomu3 ckami, matéria! lém odpoví!da!  poc&tu a vé&ku dé&tí! a

jé  sta! lé  dopln& ova!no  a obohacova!no  s ohlédém  na  vzdé& la! va!ní!  dé& tí!  sé  spécia! lní!mi

vzdé& la! vací!mi potr&ébami a nadany!ch dé&tí!.  Souc&a! stí!  kaz&dé!  tr&í!dy jé hérna, ktéra!  sé v dobé&

odpoc&inku  vyuz& í!va!  jako  léha! rna. Stars&í!  dé& ti  si  samy  pr&ipravují!  matracé  a  lu3 z&koviny,

mlads&í!m dé&tém pr&ipravují! léha! tka a lu3 z&koviny domovnicé. Souc&a! stí! kaz&dé!  tr&í!dy jé vybavéna!

kuchyn& ka  na  vy!déj  jí!dla.  Stars& í!  dé& ti  jsou  védény  k samostatnosti  pr&i  stolova!ní!  i  jého
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pr&í!pravé& .  Mlads&í!m  dé& tém  poskytujé  v té! to  oblasti  sérvis  pérsona! l.  V kaz&dé!  tr&í!dé&  jé

k dispozici poc&í!tac& s pr&ipojéní!m na intérnét.

Zahrada matér&ské!  s&koly jé prostorna! ,  kaz&da!  tr&í!da ma!  urc&ény!  svu3 j  prostor,  ktéry!

vyuz& í!va! . Od roku 2019 mají! Koprétinky na zahradé&  novy!  hérní! prvék – vé&z&  s klouzac&kou a

houpac&kami. V rocé 2020 byl vymé&né&n pí!sék vé vs&éch pí!skovis&tí!ch a por&í!zén novy!  hérní!

doméc&ék,  dr&évé&ny!  vla! c&ék a  3 vélka!  dr&évé&na!  auta.  V rocé  2020 byla provédéna za! sadní!

obnova chodní!ku3  na zahradé&  s pouz& ití!m klasické!  za!mkové!  dlaz&by a v c&a! sti, kdé sé pohybují!

mlads&í!  dé& ti, byla poloz&éna gumova!  za!mkova!  dlaz&ba.  V c&a! sti zahrady Sluní!c&ék a Bérus&ék

pla!nujémé vybudovat travnaté!  hr&is&té&  a hr&is&té&  s hérní!m prvkém – pyramidou. V rocé 2020

byl zpracova!n projékt „Pr&í!rodní!  zahrada MS�  Kamara!d“, ktéry!  bychom chté& li zréalizovat,

dlé financ&ní!ch moz&ností! vé spolupra! ci sé zr&izovatélém.

V ra!mci  bézpéc&nosti  dé& tí!,  osob  a  majétku  byl  instalova!n  v aréa! lu  MS�  kamérovy!

systé!m sé za! znamém. Ú kaz&dé!ho vchodu jé umí!sté&na kaméra a komunikac&ní!  zar&í!zéní!  sé

zvonkém. V kaz&dé!  tr&í!dé&  jé  pak instalova!n monitor a doma!cí!  téléfon,  ktéry!m mu3 z&é  paní!

uc&itélka s pr&í!chozí!m komunikovat, ma!  také!  k dispozici da! lkové!  ovla!da!ní!, ktéry!m mu3 z&é po

idéntifikaci  pr&í!chozí!ch otévr&í!t  dvér&é.  Ténto systé!m zajis&ťujé uc&itélka!m moz&nost plné&  sé

vé&novat pra! ci s dé& tmi i v dobé&  pr&í!chodu3  a odchodu3  dé& tí! s rodic&i. Jé pro na! s problématicka!

organizacé pracovní! doby pédagogu3 , néboť tr&í!dy néjsou vza! jémné&  propojény, kaz&da!  tr&í!da

v pr&í!zémí!  MS�  ma!  svu3 j  vlastní!  vstup, tr&í!dy jsou népru3 chozí!  a organizacé jé tédy mnohdy

népr&éhlédna!  i pro rodic&é. Za!mé&rém do budoucna (2030) jé vytvor&éní! koridoru v prostoru

pod ochozy nébo vybudova!ní! osobní!ch vy! tahu3 . Obé&  varianty sé budou posuzovat a budé sé

vyhodnocovat jéjich financ&ní! na! roc&nost. Zr&í!zéní!m vy! tahu3  by sé s&kola stala bézbarié!rovou,

coz&  by umoz&nilo i pr&ijí!ma!ní! dé& tí! mlads&í!ch tr&í! lét a dé& tí! s handicapém.

3.2 Životospráva

V rocé 2018 byla zrékonstruova!na s&kolní!  kuchyn&  a jéjí!  pr&í!slus&énství!. Kuchyn&  byla

vybavéna  modérní!mi  téchnologiémi  pro  zdravé!  var&éní!.  Za!mé&rém  Matér&ské!  s&koly

„Kamara!d“ jé pr&iblí!z& it moz&nost zdravé!ho stravova!ní!, upévn& ovat v dé&téch zdravé!  stravovací!

na! vyky,  kulturu  stolova!ní!.  Napln& ova!ní!  tohoto  za!mé&ru  jé  spojéno  s  pr&izpu3 sobéní!m

podmí!nék potr&éba!m dé& tí!  -  réspéktova!ní!  individua! lní!  potr&éby jí!dla,  la!kavé!  u! prava jí!dla,

klidné!  a éstétické!  prostr&édí!  pro  stravova!ní!  s dostatkém  c&asu.  Pro  dé&ti  jé  po  cély!  dén

zajis&té&n pitny!  réz& im, pr&i pití! sé postupné&  podlé schopností! samostatné&  obsluhují!. Védémé

dé&ti ké kulturní!mu stolova!ní!, k pouz& í!va!ní! pr&í!boru3  - podlé vlastní! volby i u mlads&í!ch dé& tí!.  

Dé& ti  védémé k samostatné!  obsluzé – prostí!rají!,  pr&ina! s&éjí!  stravu, odna! s&éjí!  na!dobí!
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atd.  Souc&a! stí! za!mé&ru jé védéní! dé& tí! ké zdravé!  formé&  z& ivota, a to néjén v oblasti stravova!ní!,

alé i v motoricky!ch aktivita! ch - zprostr&édkovat a umoz&n& ovat dostaték pohybovy!ch c&inností!

dé& tí!, alé za! rovén&  mí!t moz&nost odpoc&inkovy!ch a rélaxac&ní!ch koutku3 . 

Zajis&ťujémé  pravidélny!  dénní!  rytmus  a  r&a! d  s  du3 razém  na  str&í!da!ní!  aktivit

a odpoc&inku, ktéry!  jé vs&ak uvolné&ny!  natolik, aby umoz&n& oval organizaci c&inností! v pru3 bé&hu

dné pr&izpu3 sobit  potr&éba!m a aktua! lní!  situaci.  Dé&ti  jsou kaz&dodénné&  a dostatéc&né&  dlouho

vénku, pr&i vhodné!m poc&así! tra! ví! ví!cé c&asu na s&kolní! zahradé& . V intérié!ru  tr&í!d  jé volny!

pohyb  dé&tí!  samozr&éjmostí!  a  jé  pr&izpu3 sobén  podmí!nka!m  jédnotlivy!ch  tr&í!d.  V dénní!m

programu jé réspéktova!na potr&éba aktivity a odpoc&inku (du3 léz& ity!m faktorém jé vé&k dé&tí! a

individua! lní!  potr&éba), podlé moz&ností!  jsou vyuz& í!va!ny klidové!  a népr&í!mo r&í!zéné!  c&innosti,

alé vz&dy s ohlédém na ostatní! dé& ti.

V oblasti  z& ivotospra!vy  jé  du3 léz& ita!  spolupra! cé  pédagogu3  s rodinou  dí!té& té,  znalost

jého spécificky!ch potr&éb a zdravotní!ho stavu.  Do MS�  pr&ijí!ma!mé dé& ti  zdravé! ,  béz zjévné!

zna!mky onémocné&ní!. Úc&itélky nésmí! dé& tém poda!vat lé!ky, pouzé vé vy! jiméc&ny!ch pr&í!padéch

po dohodé&  s r&éditélkou a dé&tsky!m lé!kar&ém. V ra!mci prévéncé zubní!ho kazu si dé&ti c&istí!

zuby po obé&dé& .

Pr&i  u! razu  c&i  na!hlé!m  onémocné&ní!  uc&itélka  zajistí!  patr&ic&nou  pé!c&i  s  okamz& itou

informací! za!konny!m za! stupcu3 m.

3.3 Psychosociální podmínky

Pr&édsévzétí!m  s&koly  v  té! to  oblasti  jé,  aby  sé  dé& ti  i  dospé& lí!  cí!tili  v prostr&édí!  MS�

„Kamara!d“ dobr&é, jisté&  a bézpéc&né& .  Du3 raz jé kladén pr&édévs&í!m na pr&a! télské!  vztahy mézi

dé&tmi, mézi dé& tmi a dospé& ly!mi, na vza! jémnou koopéraci a pomoc druhy!m. Zamé&r&ujémé sé

na podporu socia! lné&  émoc&ní!ho rozvojé dé&tí!,  poma!ha!mé dé& tém pochopit a zvla!dat jéjich

émocé.

Komunikacé mézi dé& tmi a uc&itélkami jé vyva! z&éna! ,  partnérska! ,  jsou podporova!ny

pozitivní!  motivacé s formativní!m hodnocéní!m, mé!né&  u! spé&s&né!  dé&ti jsou chva! lény za dí!lc&í!

kroky,  jé  océn& ova!na jéjich snaha,  chuť i  u! c&ast  pr&i  plné&ní!  c&inností!.  V ra!mci optima! lní!ho

pr&échodu z rodiny do matér&ské!  s&koly ma!mé zpracovany!  Adaptační plán pro nově přijaté

děti a Plán pro jazykovou přípravu dětí cizinců a dětí s nedostatečnou znalostí češtiny,  ktéry!

jé  prospé&s&ny!  néjén nové&  pr&í!chozí!m dé& tém,  alé  napoma!ha!  vytva! r&éní!  klidné!  a  pohodové!

atmosfé!ry vé tr&í!dé&  v dobé&  pr&ijí!ma!ní! novy!ch dé&tí!. Úc&itélky uplatn& ují! citlivy!  pr&í!stup k dé& tém,

réspéktují!  jéjich  individua! lní!  potr&éby,  réagují!  na né& ,   napoma!hají!  jéjich  uspokojova!ní!

a vyuz& í!vají! poténcia! lu kaz&dé!ho dí!té& té s ohlédém na jého individua! lní! zvla! s&tnosti. Zajis&ťují!,
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aby dé&ti nébyly néu! mé&rné&  zaté&z&ova!ny a nucény ké spé&chu, aby mé& ly rovnocénné!  postavéní!

a z&a!dné!  z nich nébylo zvy!hodn& ova!no c&i naopak zésmé&s&n& ova!no, podcén& ova!no apod.

Dé& ti mají! dostaték c&asu na sponta!nní! c&innosti, mají! moz&nost c&innost dokonc&it podlé

vlastní!ho  témpa,  rychléjs& í!  mají!  moz&nost  zaby!vat  sé  jinou c&inností!.  V  ra!mci  pravidél  sé

svobodné&  rozhodují!, mají! pra! vo by! t pozorovatéli, néjsou manipulova!ny.

Dals& í!m  za!mé&rém  matér&ské!  s&koly  v  té! to  oblasti  jé  védéní!  dé& tí!  ké svobodné!mu

projévu a rozhodova!ní!,  samostatnosti a vé&domí! potr&ébnosti urc&ity!ch pravidél, ktéra!  jsou

jasné&  a srozumitélné&  stanovéna.  Dé& ti  jsou  aktivní!mi  spoluu! c&astní!ky  tvorby  pravidél

chova!ní!.

Úspor&a!da!ní! tr&í!d mlads&í!ch dé& tí! v hétérogénní! skupiné&  a stars& í!ch dé&tí! (pr&éds&kola!ku3 )

vé skupiné&  homogénní! plné&  réspéktujé jéjich fyzické! , psychické!  i socia! lní! potr&éby a jéjich

napln& ova!ní!.  Pro  dé&ti  s pr&iznany!mi  podpu3 rny!mi  opatr&éní!mi  první!ho  stupné&  uc&itélky

zpracova!vají! pla!n pédagogické!  podpory (PLPP), ktéry!  néjpozdé& ji do 3 mé&sí!cu3  vyhodnocují!.

Pro dé&ti  s pr&iznany!mi podpu3 rny!mi opatr&éní!mi druhé!ho stupné&  zpracova!vají!  uc&itélky vé

spolupra! ci sé S�PZ  a s&kolní!m spécia! lní!m pédagogém individua! lní! vzdé& la! vací! pla!n (IVP).

3.4 Organizace

Dénní! réz& im matér&ské!  s&koly „Kamara!d“ vycha! zí! z potr&éb dé& tí! a nahodily!ch situací!

s réspéktém  zachova!ní!  intérvalu3  mézi  poda!vany!mi  jí!dly.  Jé  dostatéc&né&  pruz&ny! ,  aby

umoz&n& oval  réagovat  na individua! lní!  moz&nosti  dé& tí!  a  jéjich  aktua! lní!  potr&éby.  Úc&itélky

v jédnotlivy!ch tr&í!da! ch sé plné&  vé&nují!  dé& tém, jéjich vy!chové&  a vzdé& la! va!ní!, dbají!  na str&í!da!ní!

sponta!nní!ch a r&í!zény!ch c&inností! s ohlédém na za! jém a okamz& itou dispozici dé& tí!.

Matér&ska!  s&kola vytva! r& í!  podmí!nky pro individua! lní! i skupinové!  c&innosti dé& tí!,  ktéré!

mají!  moz&nost sé u! c&astnit té&chto aktivit  dlé své!ho za! jmu. Dostatéc&ny!  prostor jé vé&nova!n

sponta!nní!  hr&é dé&tí!  a vhodné!  uzpu3 sobéní!  prostr&édí! tr&í!d nabí!zí!  moz&nost vyuz& í!va!ní!  koutku3

pro  své!  soukromí!.  V ra!mci  dénní!ho  réz& imu jé  vé  tr&í!dé&  Bérus&ék  a  Sluní!c&ék  zar&azova!na

propédéutika cizí!ho jazyka s vyuz& ití!m métodiky Wattsénglish (Pr&í!loha c&. 1 S�VP).

V  dénní!m  réz& imu  jsou  pravidélné&  zar&azova!ny  pohybové!  aktivity  tj.  zdravotné&

prévéntivní!  pohybové!  aktivity  -  ranní!  cvic&éní!  a  odpolédní!  té& lovy!chovné!  chvilky.

K pohybovy!m aktivita!m vyuz& í!va!mé i s&kolní! zahradu. Stars& í! dé& ti chodí! pravidélné&  cvic&it do

té& locvic&ny ZS�  Dobia! s&ova. Zéjmé!na stars& í! dé& ti také!  od r&í!jna do dubna vyuz& í!vají! saunu, ktéra!

jé  v prostora! ch  hospoda! r&ské!  budovy  MS� .  Dals& í!  pohybové!  aktivity  jsou  pr&izpu3 sobény

roc&ní!mu období! – ténis, turistické!  vycha! zky a vy! léty, sa!n& kova!ní!, bobova!ní! apod.
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Pla!nova!ní! vycha! zí! z potr&éb a za! jmu3  dé& tí!, dé& ti néjsou zbytéc&né&  organizova!ny. Tr&í!dy

jsou naplné&ny v rozmézí! 21 az&  24 dé&tí!, po schva! léní! vy! jimky z poc&tu dé&tí! az&  do 28 dé&tí! na

tr&í!du. Spojova!ní! dé& tí! z ru3 zny!ch tr&í!d sé snaz& í!mé éliminovat. Ra!no sé dé& ti scha!zí! od 6:30 do

7:00 vé c&tyr&éch tr&í!da! ch a odpolédné po 16. hodiné&  jsou dé& ti vé 2 tr&í!da! ch a po 16:30 v jédné!

tr&í!dé&  (motivacé:  Pr&a! télské!  na! vs&té&vy  mézi kamara!dy.).  Organizacé  pobytu  vénku  jé

pr&imé&r&éna!  potr&éba!m a za! jmu3 m dé& tí!, pr&i optima! lní!m poc&así! sé c&innosti dé&tí! pr&éna! s&éjí! vén.

Dals& í! aktivity jsou organizova!ny tak, aby sé staly souc&a! stí! vzdé& la! vací!ho programu.

V jarní!m a létní!m období! sé pédagogic&tí! pracovní!ci snaz& í! o „pr&éna! s&éní!“ c&inností! do

éxtérié!ru tak, aby dé& ti byly v pr&í!znivé!m poc&así! co néjdé! lé na c&érstvé!m vzduchu.

Rozvrz&éní!  pracovní!  doby pédagogu3  jé  do znac&né!  mí!ry  ovlivné&no népropojéností!

jédnotlivy!ch tr&í!d.  Vé c&tyr&éch tr&í!da! ch pracují! 2 tr&í!dní! uc&itélky, pouzé v jédné!  tr&í!dé&  pracují!

2 tr&í!dní! uc&itélky (jédna na zkra! cény!  u! vazék) a r&éditélka s&koly.

3.4.1 Denní režim

6:30 – 8:00
Pr&í!chod dé&tí!  do matér&ské!  s&koly, pr&éda!va!ní!  dé& tí!  uc&itélka!m do
tr&í!dy,  volné&  sponta!nní!  za! jmové!  aktivity,  r&í!zéné!  a  volné!
c&innosti, individua! lní! pra! cé s dé&tmi.

8:00 – 8:30 Pohybové!  a jiné!  aktivity.
8:30 – 9:00 Osobní! hygiéna, dopolédní! svac&ina.

9:00 - 9:30
R� í!zéné!  a volné!  c&innosti a aktivity dé&tí! zamé&r&éné!  pr&édévs&í!m na
hry a za! jmovou c&innost, pra! cé s intégrovany!mi dé&tmi.

9:30 -11:30
Osobní!  hygiéna,  pr&í!prava na pobyt vénku, pobyt dé& tí!  vénku,
pr&í!p. na!hradní! c&innost.

11:30 -12:15 Osobní! hygiéna, obé&d, osobní! hygiéna.

12:15 -14:00
Pr&í!prava  na  odpoc&inék,  tr&í!dní!  ritua! ly  pro  zklidné&ní!  dé& tí!,
spa!nék a odpoc&inék dé& tí! réspéktují!cí! rozdí!lné!  potr&éby dé& tí!,
Individua! lní! pra! cé s dé& tmi s niz&s& í! potr&ébou spa!nku.

14:00 -14:30 Osobní! hygiéna, odpolédní! svac&ina, osobní! hygiéna

14:30 -17:00

Volné!  c&innosti a aktivity dé&tí! r& í!zéné!  pédagogicky!mi pracovní!ky
zamé&r&éné!  pr&édévs&í!m  na  hry,  za! jmové!  c&innosti  a pohybové!
aktivity  dé& tí!,  v pr&í!padé&  pé&kné!ho  poc&así!  mohou  probí!hat  na
zahradé&  matér&ské!  s&koly. Rozcha!zéní! dé& tí!.
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3.5 Řízení mateřské školy

Pravidla  a  kompéténcé  jédnotlivy!ch  zamé&stnancu3  s&koly  vymézují!  smé&rnicé

a organizac&ní! r&a! d. R� éditélka matér&ské!  s&koly koordinujé a hodnotí! pra! ci vs&éch zamé&stnancu3

s&koly. V pr&í!padé&  potr&éby jé r&éditélka zastoupéna svojí!  za! stupkyní!. Informacé sé pérsona! l

dozví!da!  dlé potr&éby, vé& ts& inou vs&ak néjdé! lé 1x za dva ty!dny na pédagogicky!ch a 1x za 2

mé&sí!cé  na  provozní!ch  porada! ch.  Pédagogicka!  rada  zaséda!  c&tvrtlétné& .  R� í!zéní!  matér&ské!

s&koly  jé  zamé&r&éno na plné&ní! hlavní!ch cí!lu3  a za!mé&ru3  smé&r&ují!cí!ch k  réalizaci s&kolní!ho

vzdé& la! vací!ho programu.

R� í!dí!cí! a kontrolní! c&innost smé&r&ujé  ké sjédnocéní! poz&adavku3  nutny!ch pro

bézproblé!movy!  chod matér&ské!  s&koly, k jédnotné!mu pr&í!stupu pr&i vy!chovné!m pu3 sobéní! na

dé&ti a k dobré!  spolupra!ci  vs&éch zamé&stnancu3  MS� .  Kontrolní!  c&innost  jé  cí!léna  na

rozpracova!ní! tr&í!dní!ch vzdé& la!vací!ch programu3  do  kaz&dodénní! pra! cé s dé&tmi,  dodrz&ova!ní!

psychosocia! lní!ch podmí!nék, hodnocéní!  a diagnostiku dé&tí!,  na slédova!ní! zpu3 sobu a forém

pra! cé s dé&tmi a profésiona! lní!ho vystupova!ní! uc&itélék smé&rém k rodic&u3 m dé&tí!. Monitoring

dodrz&ova!ní! a  éféktivní!ho vyuz& í!va!ní! pracovní! doby,  kontrola védéní! tr&í!dní! dokuméntacé

a diagnosticky!ch za!pisu3 ,  PLPP ,  IVP a  jéjich zpé&tné!  vyuz& ití!  a  évaluaci.  Kontrolní! c&innost

smé&rém k provozní!m  zamé&stnancu3 m  jé  zamé&r&éna  na  plné&ní! a dodrz&ova!ní! pracovní!ch

povinností!,  na dodrz&ova!ní! pr&édpisu3  bézpéc&nosti pra! cé a  poz&a! rní! ochrany, na dodrz&ova!ní!

a éféktivní!ho vyuz& í!va!ní! pracovní! doby a  spolupra!ci s  uc&itélkami a rodic&i dé&tí!.  Kontrolní!

c&innost  a  évaluac&ní!  c&innosti  zahrnují!  vs&échny  stra!nky  chodu  s&koly,  jsou  smysluplné!

a uz& itéc&né! .

3.6 Personální a pedagogické zajištění

Matér&ska!  s&kola ma!  kvalifikovany!  pédagogicky!  pérsona! l  dlé  za!kona 563/2004 vé

zné&ní!  pozdé& js& í!ch  pr&édpisu3  (11 pédagogu3 )  a  v ra!mci  projéktu  s&kolní!ho  spécia! lní!ho

pédagoga.  Pracovní! ty!m pracujé  na za!kladé&  vymézény!ch pravidél. Dlé podmí!nék s&koly jé

vé tr&í!da! ch zajis&té&no pr&ékry!va!ní! pédagogu3  (2,5 hodiny). Ru3 st profésní!ch kompéténcí! vs&éch

pédagogu3  jé podpor&én dals& í!m vzdé& la! va!ní!m pédagogicky!ch pracovní!ku3  zéjmé!na v oblasti

osobnostné&  socia! lní!ho  rozvojé  pédagogu3 ,  jazykové!ho  vzdé& la! va! ní!,  inkluzé,  logopédické!

prévéncé a c&téna! r&ské!  a matématické!  prégramotnosti. Logopédicka!  pra! cé s dé& tmi s NKS jé

zajis& té&na  s&kolní!m  spécia! lní!m  pédagogém-  logopédém.  Jé  podporova!na  iniciativa

pédagogu3 , ktéra!  souvisí! sé zkvalitné&ní!m vlastní!ho vzdé& la!vací!ho procésu.  Kladémé du3 raz

na  profésiona! lní! jédna!ní! pédagogu3  (v souladu sé spoléc&énsky!mi pravidly

a pédagogicky!mi a métodicky!mi za! sadami).
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Za!zémí!  pro  kvalitní!  pédagogickou  c&innost  vytva! r& í!  provozní! pérsona! l.  O  u! klid

a za!zémí! vé tr&í!da! ch sé starají! tr&i domovnicé. Stravova!ní! v matér&ské!  s&kolé zajis&ťujé védoucí!

provozní! jédnotky a kuchar&ky. Ekonomickou c&a! st zajis&ťujé financ&ní! référéntka.

Za!mé&rém jé vytva! r&éní! partnérsky!ch vztahu3  mézi s&kolou a rodinou.

3.7 Spoluúčast rodičů

Zamé&stnanci  s&koly  chra!ní!  soukromí!  rodiny  a  zachova!vají!  diskré! tnost  v jéjich

své&r&ény!ch  vnitr&ní!ch  za! léz& itostéch.  Jédnají!  s rodic&i  ohléduplné& ,  taktné&  a  s vé&domí!m,  z&é

pracují! s du3 vé&rny!mi informacémi. Úplatn& ujémé individualizovany!  pr&í!stup k rodina!m dé&tí!,

snaz& í!mé  sé  jim  nabí!zét  prostor  pro  vy!bé&r  takové!ho  typu  spolupra! cé,  ktéry!  néjlé!pé

vyhovujé jéjich potr&éba!m, moz&nostém, z& ivotní!mu stylu a za! zémí!.  Matér&ska!  s&kola usilujé

o maxima! lní!  spolupra! ci  s  rodic&i  dé&tí!,  proto  nabí!zí!mé  nové!  moz&nosti  koopéracé.  Ma!mé

stanovény  konzultac&ní!  hodiny  pro  rodic&é,  vz&dy  1x  v mé&sí!ci,  pr&í!padné&  umoz&n& ujémé

rodic&u3 m  sétka!ní!  v jiné!m  térmí!nu  po  dohodé&  s tr&í!dní!  uc&itélkou.  Po  zr&í!zéní!  mobilní!ch

téléfonní!ch  linék  do  jédnotlivy!ch  tr&í!d  mohou  rodic&é  téléfonicky  komunikovat  pr&í!mo

s tr&í!dní!mi  uc&itélkami.  Pédagogové!  sé  snaz& í!  o nava! za!ní!  vztahu  vza! jémné!  du3 vé&ry,

otévr&énosti, vstr&í!cnosti, porozumé&ní!. Nas& í!m za!mé&rém jé pr&édévs&í!m vytvor&it takovy!  vztah

s rodic&i,  ktéry!  jé  motivujé ké spolupra! ci  na za!kladé&  partnérství!.  MS�  sé snaz& í!  pravidélné&

a dostatéc&né&  informovat  rodic&é  o  vés&kéré!m  dé&ní!  na  wébovy!ch  stra!nka! ch  s&koly

www.mskamarad.cz a v s&atna! ch dé&tí!.

Rodic&é, projéví!-li  za! jém,  sé  mohou podí!lét  na  dé&ní!  v matér&ské!  s&kolé,  u! c&astnit  sé

ru3 zny!ch  programu3  a  napoma!hat  r&és&éní!  vznikly!ch  problé!mu3  apod.  Za!konní!  za! stupci  sé

mohou u! c&astnit aktivit jédnotlivy!ch tr&í!d a pr&ispé&t k jéjich obohacéní!. Pédagogové!  rodic&é

citlivé&  a  pravidélné&  informují!  o prospí!va!ní!  jéjich dí!té& té i o jého individua! lní!ch pokrocí!ch

v rozvoji  i  uc&éní!.  Domlouvají!  sé  s rodic&i  na  spoléc&né!m  postupu  pr&i  jého  vy!chové&

a vzdé& la! va!ní!.  Podlé  za! jmu  a poz&adavku  rodic&u3  poskytují!  poradénsky!  sérvis,  doporuc&ují!

vhodnou odbornou litératuru, popr&.  na! vs&té&vu psychologa, logopéda a dals& í!ch odborní!ku3

na za!kladé&  pru3 bé&z&né&  prova!dé&né!  diagnostiky dí!té& té. Matér&ska!  s&kola por&a!da!  spoléc&né!  akcé

pro  rodic&é  a jéjich  dé& tí!  –  sézonní!  dí!lnic&ky,  rozsví!céní!  va!noc&ní!ho  stromu,  tématické!

akcé,pasova!ní! na s&kola!ky aj. Snaz& í! sé zapojit rodic&é do pr&í!prav spoléc&ny!ch akcí! a vyuz& í!t pr&i

té! to pr&í!léz& itosti jéjich moz&nosti. Za!mé&rém matér&ské!  s&koly jé nava! zat spolupra! ci s rodinou

dí!té& té  jés&té&  pr&éd  jého  vstupém  do  matér&ské!  s&koly,  a to prostr&édnictví!m  néforma! lní!ch

sétka!ní!,  u! c&astí!  dé& tí!  a  jéjich  rodic&u3  na  dni  otévr&ény!ch  dvér&í!  a  tr&í!dní!  schu3 zkou  pr&éd

zaha! jéní!m s&kolní!ho roku.
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Minima! lné&  jédénkra! t  roc&né&  organizujémé tr&í!dní!  schu3 zky vé vs&éch tr&í!da! ch,  kdé si

rodic&é volí!  své!ho za! stupcé, ktéry!  sé u! c&astní! schu3 zék s védéní!m matér&ské!  s&koly. Schu3 zku

s r&éditélkou si mohou rodic&é domluvit téléfonicky c&i osobné& .

Dals& í!m  za!mé&rém jé  vyhléda!vat  nové!  formy  spolupra! cé  s rodinou a  vytva! r&ét  tak

céstu du3 vé&ry a vza! jémné!  spolupra! cé.

3.8 Podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

S�kola  réspéktujé  potr&éby dé&tí!  sé  spécia! lní!mi  vzdé& la! vací!mi  potr&ébami  a  snaz& í!  sé

maxima! lné&  vyhové& t  jéjich  potr&éba!m  i  moz&nostém  a  zajistit  jim  optima! lní!  podmí!nky

k rozvoji  jéjich  samostatnosti  (vyhla! s&ka  27/2016  Sb.,  o  vzdé& la! va!ní!  z&a! ku3  sé  spécia! lní!mi

vzdé& la! vací!mi  potr&ébami  a  z&a! ku3  nadany!ch,  vé  zné&ní!  pozdé& js& í!ch  pr&édpisu3 ,  vyhla! s&ka

606/2020). Vyuz& í!va!mé pomu3 cky, métody a prostr&édky, ktéré!  sta! lé rozs& ir&ujémé z vlastní!ch

zdroju3  nébo v ra!mci projéktu3  c&i podpu3 rny!ch opatr&éní!  na doporuc&éní!  S�PZ. Konzultujémé

problé!my  s odborní!ky  a  podporujémé  odborné!  vzdé& la! va!ní!  uc&itélu3  v oblasti  inkluzé

a individualizacé  vzdé& la! va!ní!.  Matér&ska!  s&kola  vy!hlédové&  pla!nujé  moz&nost  zajis&té&ní!

bézbarié!rovosti, v souc&asné!  dobé&  vs&ak bohuz&él tuto podmí!nku néspln& ujé. 

Vzdé& la! va!ní!  dé& tí!  sé  spécia! lní!mi  vzdé& la! vací!mi  potr&ébami  sé  réalizujé  na  za!kladé&

poskytnutí!  podpu3 rny!ch  opatr&éní!  1.  -  5.  stupné& .   Podpu3 rné!  opatr&éní!  první!ho  stupné&

navrhujé matér&ska!  s&kola na za!kladé&  vstupní! diagnostiky dí!té& té, vytva! r& í!  Pla!n pédagogické!

podpory  pro  konkré! tní!  dí!té&  a  vyhodnocujé  éféktivitu  jého  napln& ova!ní!.  Poskytova!ní!

podpu3 rny!ch  opatr&éní!  od  2.  stupné&  zajis&ťujé  matér&ska!  s&kola  vé  spolupra! ci  sé  s&kolsky!m

poradénsky!m  zar&í!zéní!m  (SPČ,  PPP),  podkladém  jé  individua! lní!  vzdé& la! vací!  pla!n  (IVP)

dí!té& té.  Matér&ska!  s&kola  ma!  koordina! tora  pro  spolupra! ci  matér&ské!  s&koly  sé  s&kolsky!m

poradénsky!m zar&í!zéní!m. Poskytova!ní!m podpu3 rny!ch opatr&éní! jsou pové&r&ény tr&í!dní! uc&itélky

s podporou  s&kolní!ho  spécia! lní!ho  pédagoga.  R� éditélka  kontrolujé  napln& ova!ní!

a vyhodnocova!ní! PLPP a IVP. 

3.9 Podmínky vzdělávání dětí nadaných

Matér&ska!  s&kola vytva! r& í! podmí!nky pro dé&ti nadané!  dlé vy!s&é uvédéné!  vyhla! s&ky.

Pro  nadané!  dé& ti  hléda!mé  takové!  r&és&éní!,  aby  mohly  co  néjlé!pé  rozví!jét  své!  dispozicé

a uspokojovat svu3 j zvy!s&ény!  za! jém o urc&itou oblast vzdé& la! va!ní! a za! rovén&  byly co néjmé!né&

vyr&azova!ny zé skupiny vrstévní!ku3 ,  ktéra!  ma!  pro né&  v tomto období!  znac&ny!  socializac&ní!

vy!znam. 

Dlé  stanovéné!ho  podpu3 rné!ho  opatr&éní!  matér&ska!  s&kola  pracujé  s dí!té& tém  dlé

individua! lní!ho vzdé& la! vací!ho pla!nu a spolupracujé sé s&kolsky!m poradénsky!m zar&í!zéní!m.
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3.10 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

Vzdé& la! va!ní! dvouléty!ch dé&tí! ma!  sva!  spécifika z hlédiska vy!vojové!  psychologié, jéjich

kognitivní!ho, émociona! lní!ho a socia! lní!ho rozvojé, proto jsou i podmí!nky pro jého vy!chovu

diamétra! lné&  odlis&né! .  Vytva! r&éní!  podmí!nék pro tuto vé&kovou skupinu jé  v nas& í!  matér&ské!

s&kolé v procésu r&és&éní!. Stratégií! zr&izovatélé jé vytvor&éní! podmí!nék pro vzdé& la! va!ní! dé& tí! od

dvou do tr&í! lét v urc&ity!ch matér&sky!ch s&kola! ch, ktéré!  za tí!mto u! c&élém projdou rékonstrukcí!.

Pokud si zr&izovatél vybéré nas& i s&kolu pro zajis&té&ní! vzdé& la! va!ní! dé& tí! od dvou do tr&í! lét, pak

budé  tr&éba  pr&ijmout  jista!  opatr&éní!  ty!kají!cí!  sé  zajis&té&ní!  bézpéc&nostní!ch,  hygiénicky!ch,

prostorovy!ch i matéria! lní!ch podmí!nék, vc&étné&  pr&izpu3 sobéní! organizacé vzdé& la! va!ní!. 

V souc&asné!  dobé& ,  vzhlédém ké sta! vají!cí!m podmí!nka!m matér&ské!  s&koly,  pr&ijí!ma!mé

k pr&éds&kolní!mu vzdé& la! va!ní! dé& ti od tr&í! lét.

3.11 Podmínky jazykové přípravy dětí s nedostatečnou znalostí češtiny

Jazykova!  pr&í!prava  dé&tí!  s NZČ�  v pr&éds&kolní!m  vzdé& la! va!ní!  jé  zakotvéna  v RVP  PV.

Hlavní!  cí!lovou skupinou jsou cizinci v povinné!m pr&éds&kolní!m vzdé& la! va!ní!  béz ohlédu na

dé! lku  jéjich  pobytu  v Č�R.  Čizincém  sé  rozumí!  fyzicka!  osoba,  ktéra!  néní!  obc&aném  Č�R.

V pr&í!padé& , z&é ma!  osoba dvojí! obc&anství!, z nichz&  jé jédno c&éské! , népovaz&ujé sé tato osoba za

cizincé.  V pr&í!padé&  vé& ts& í!ho poc&tu cizincu3  (4 a  ví!cé)  v povinné!m pr&éds&kolní!m vzdé& la! va!ní!,

zr&í!dí!  r&éditélka MS�  skupinu pro jazykovou pr&í!pravu v souladu s § 1é vyhla! s&ky c&. 14/2005

Sb., o pr&éds&kolní!m vzdé& la! va!ní!,  vé zné&ní!  pozdé& js& í!ch pr&édpisu3 . Vé skupiné&  mu3 z&é by!t 4 – 8

cizincu3 . V pr&í!padé&  vé& ts& í!ho poc&tu sé zr&í!dí! dals& í! skupina. Néjvys&s& í! poc&ét dé& tí! vé skupiné&  jé 8,

pr&ic&émz&  platí!, z&é dals& í! skupinu jé moz&né!  zr&í!dit pouzé téhdy, pokud jsou dosavadní! skupiny

naplné&ny  na  maximum.  Pokud  jé  v MS�  mé!né&  cizincu3  (1  –  3)  v povinné!m  pr&éds&kolní!m

vzdé& la! va!ní!,  budé  jim  poskytova!na  individua! lní!  jazykova!  podpora  v ra!mci  vzdé& la! vací!

c&innosti  dlé  S�VP.  S�kola  ma!  povinnost  poskytovat  jazykovou  pr&í!pravu  pro  zajis&té&ní!

plynulé!ho pr&échodu do ZS�  v rozsahu jédné!  hodiny ty!dné& . 

Matér&ska!  s&kola  ma!  zpracovany!  Plán  pro  jazykovou  přípravu  dětí  cizinců  a  dětí

s nedostatečnou  znalostí  češtiny podlé  ktéré!ho  pracujé  s dé&tmi  s odlis&ny!m  matér&sky!m

jazykém a cizinci. 

4 Organizace vzdělávání

Matér&ska!  s&kola  „Kamara!d  jé  pé& ti-tr&í!dní!:  3 tr&í!dy mlads&í!ch  dé& tí!  jsou  uspor&a!da!ny

hétérogénné&  (Moty! li,  Koprétiny  a  Pampélis&ky)  a 2 tr&í!dy stars&í!ch dé& tí!  mají!  homogénní!

uspor&a!da!ní!  (Bérus&ky  a  Sluní!c&ka).  Úmí!sté&ní! do tr&í!d vycha!zí! z potr&éb  dé&tí!,  jéjich  vé&ku

a schopností!,  pr&í!padné&  i  pr&a!ní!  rodic&u3 . Rozdé& lova! ní!  dé& tí!  do  tr& í!d  jé  v kompéténci
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r& éditélky  s& koly. Vzdé& la! vací! nabí!dka vé  vs&éch  tr&í!da! ch  réspéktujé vyva! z&énost r&í!zény!ch

a sponta!nní!ch c&inností!. Pr&í!chod a odchod dé&tí! vycha!zí! zé s&kolní!ho r&a! du.

V ranní!ch hodina!ch (do 7:00) jé provoz zajis&té&n vé c&tyr&éch tr&í!da! ch, v odpolédní!ch

hodina! ch (po  16:30)  v  pr&í!zémí!, v jarní!ch a létní!ch mé&sí!cí!ch na  zahradé&  dlé

provozní!ch podmí!nék s&koly. Dénní! r&a! d vycha!zí! z  potr&éb dé&tí! a nahodily!ch situací!

s réspéktém zachova!ní! intérvalu3  mézi poda!vany!mi jí!dly.

Odpoc&inék vycha!zí! z potr&éby rélaxacé.  Klidovy!  réz& im jé potr&ébnou souc&a! stí! z& ivota

dé&tí!, odpoc&inék jé souc&a! stí! dénní!ho biorytmu po rus&né!m dopolédni stra! véné!m v matér&ské!

s&kolé. 

Pobyt vénku s vyuz& ití!m r&í!zény!ch a sponta!nní!ch c&inností!, r&í!zéné!  c&innosti jsou

v té! to dobé&  ví!cé individua! lní! nébo skupinové! .

Dopln& kové!  aktivity jsou pr&í!lohou „S�kolní!ho vzdé& la!vací!ho programu“

organizova!ny v  dopolédní!ch i odpolédní!ch hodina!ch. Dopln& ují! a rozs&ir&ují! vzdé& la! vací!

nabí!dku.

V pr&í!padé&  vy! létu3  a na!vs&té&v kulturní!ch programu3  jé organizacé dné pr&izpu3 sobéna

dlé poz&adovany!ch potr&éb.

Spécifika réz& imové!ho uspor&a!da!ní! jédnotlivy!ch tr&í!d jsou  upr&ésné&na v tr&í!dní!ch

vzdé& la! vací!ch programéch.

4.1 Přijímání dětí 

Pr&éds&kolní!  vzdé& la! va!ní!  sé  organizujé  pro  dé&ti  vé  vé&ku  zpravidla  od  3  do  6  lét,

néjdr&í!vé vs&ak pro dé&ti od 2 lét. Pr& ijí!ma! ní!  dé& tí!  k pr&éds&kolní!mu vzdé& la! va!ní! sé r&í!dí! platnou

législativou a smé&rnicí! r&éditélky s&koly, kdé jsou upr&ésné&na krité!ria pro pr&ijí!ma!ní! dé& tí! dlé

za!kona  561/2004  Sb.  vé  zné&ní!  pozdé& js&í!ch  pr&édpisu3 . Vs&é  jé  zvér&éjné&no  na  wébovy!ch

stra!nka! ch matér&ské!  s&koly. O pr&ijétí!  dí!té& té k pr&éds&kolní!mu vzdé& la! va!ní!  na za!kladé&  krité!rií!

rozhodujé r&éditélka matér&ské!  s&koly.

4.2 Povinné předškolní vzdělávání 

Povinné!  pr&éds&kolní! vzdé& la! va!ní! platí! pro dé& ti, ktéré!  dosa!hly pa! té!ho roku vé&ku jés&té&

pr&éd poc&a! tkém dané!ho s&kolní!ho roku a ma!  formu pravidélné!  dénní! docha! zky v pracovní!ch

dnéch.  Jého  rozsah  sé  stanovujé  v rozsahu  népr&étrz& ity!ch  4  hodin  dénné& .  Povinné!

pr&éds&kolní! vzdé& la! va!ní! zac&í!na!  v MS�  „Kamara!d“ vz&dy od 8 hodin, kdy dí!té&  pr&icha!zí! do s&kolky

néjpozdé& ji v 7:55 a odcha!zí! néjdr&í!vé vé 12 hodin. Pro tuto skupinu dé& tí! platí! také!  zvla! s& tní!

pravidla  pro  omlouva!ní!  népr&í!tomnosti  vé  s&kolcé.  Dals& í!  moz&nosti  plné&ní!  povinné!ho
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pr&éds&kolní!ho  vzdé& la! va!ní!  a  souviséjí!cí!  informacé  jsou  uvédény  vé  S�kolní!m  r&a!du  MS�

„Kamara!d“.

4.3 Individuální vzdělávání

Za!konny!  za! stupcé dí!té& té, pro ktéré!  jé pr&éds&kolní! vzdé& la! va!ní! povinné! , mu3 z&é pro dí!té&

v  odu3 vodné&ny!ch  pr&í!padéch  zvolit  individua! lní!  vzdé& la! va!ní!.  Ma! -li  by!t  dí!té&  individua! lné&

vzdé& la! va!no  pr&éva!z&nou  c&a! st  s&kolní!ho  roku,  jé  za!konny!  za! stupcé  dí!té& té  povinén  toto

ozna!méní!  uc&init néjpozdé& ji 3 mé&sí!cé pr&éd poc&a! tkém s&kolní!ho roku. V pru3 bé&hu s&kolní!ho

roku lzé plnit  povinnost  individua! lní!ho  pr&éds&kolní!ho  vzdé& la! va!ní!  néjdr&í!vé  odé dné,  kdy

bylo ozna!méní!  o individua! lní!m vzdé& la! va!ní!  dí!té& té doruc&éno r&éditéli matér&ské!  s&koly, kam

bylo  dí!té&  pr&ijato  k  pr&éds&kolní!mu  vzdé& la! va!ní!.  Ozna!méní!  za!konné!ho  za! stupcé

o individua! lní!m vzdé& la! va!ní!  dí!té& té musí!  obsahovat- jmé!no,  popr&í!padé&  jmé!na,  a pr&í!jméní!,

rodné!  c&í!slo a mí!sto trvalé!ho pobytu dí!té& té, v pr&í!padé&  cizincé mí!sto pobytu dí!té& té, musí! by! t

uvédéno období!, vé ktéré!m ma!  by! t dí!té&  individua! lné&  vzdé& la! va!no a du3 vody pro individua! lní!

vzdé& la! va!ní!  dí!té& té.  R� éditélka  poskytné  za!konné!mu  za! stupci  dí!té& té  podklady  pro  jého

individua! lní! vzdé& la! va!ní!, zéjmé!na Désatéro pr&éds&kola!ka pro rodic&é dé&tí!.

Matér&ska!  s&kola  ové&r& í!  u! rovén&  osvojova!ní!  oc&éka!vany!ch  vy!stupu3  hravou  formou

v jédnotlivy!ch  oblastéch  a  pr&í!padné&  doporuc&í!  za!konné!mu  za! stupci  dals& í!  postup  pr&i

vzdé& la! va!ní!.  

Térmí!n  ové&r&éní!  oc&éka!vany!ch  vy!stupu3  u  dé&tí!  s individua! lní!m  vzdé& la! va!ní!m  jé

stanovén  na  tr&étí!  c&tvrték  v  listopadu  a  na!hradní!  térmí!n  na  druhy!  c&tvrték  v prosinci.

Pr&ésny!  c&as budé za!konny!m za! stupcu3 m sdé& lén individua! lné& .

Za!konny!  za! stupcé dí!té& té, ktéré!  jé individua! lné&  vzdé& la! va!no, jé povinén zajistit u! c&ast

dí!té& té  u  ové&r&éní!.  R� éditélka  matér&ské!  s&koly,  kam  bylo  dí!té&  pr&ijato  k  pr&éds&kolní!mu

vzdé& la! va!ní!, ukonc&í! individua! lní! vzdé& la! va!ní! dí!té& té, pokud za!konny!  za! stupcé dí!té& té nézajistil

u! c&ast dí!té& té u ové&r&éní!, a to ani v na!hradní!m térmí!nu. Odvola!ní! proti rozhodnutí! r&éditélé

matér&ské!  s&koly o ukonc&éní!  individua! lní!ho vzdé& la! va!ní!  dí!té& té  néma!  odkladny!  u! c&inék.  Po

ukonc&éní! individua! lní!ho vzdé& la! va!ní! dí!té& té nélzé dí!té&  opé&tovné&  individua! lné&  vzdé& la! vat.
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4.4 Rozdělení tříd

KOPRETINKY

Tr&í!da 26 dé&tí! (3 – 5 lét), pr&í!zémí! – pravy!  pavilon

MOTÝLCI

Tr&í!da 26 dé&tí! (3 – 5 lét), pr&í!zémí! – lévy!  pavilon

BERUŠKY

Tr&í!da 28 dé& tí! (5 – 7 lét), 1. poschodí! – lévy!  pavilon

SLUNÍČKA

Tr&í!da 28 dé&tí! (5 – 7 lét), 1. poschodí! – pravy!  pavilon

PAMPELIŠKY

Tr&í!da 24 dé& tí! (3 – 5 lét), pr&í!zémí! – hospoda! r&sky!  pavilon
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4.4.1 Charakteristika tříd 

BERÚS�KY

 Vé&kové&  homogénní! tr&í!da pro dé& ti 5-6lété!

 Poc&ét dé& tí! 28

 Pracujémé i s dé& tmi s OS�D

 Logopédicka!  prévéncé

 Propédéutika anglické!ho jazyka

 Saunova!ní!

 Čvic&éní! v ZS�  Dobia! s&ova

 Ténis – projékt „S�ancé pro kaz&dé!ho“

 ÚD c&ast v projéktéch MS�

SLÚNIDČ�KA

 Vé&kové&  homogénní! tr&í!da pro dé&ti 5-6lété!

 Poc&ét dé&tí! 28 

 Pracujémé i s dé&tmi s OS�D

 Logopédicka!  prévéncé

 Propédéutika anglické!ho jazyka

 Saunova!ní!

 Čvic&éní! v ZS�  Dobia! s&ova

 Ténis – projékt „S�ancé pro kaz&dé!ho“

 ÚD c&ast v projéktéch MS�

MOTYD LČI

 Vé&kové&  hétérogénní! tr&í!da pro dé& ti 3- 5lét

 Poc&ét dé& tí! 26

 Logopédicka!  prévéncé

 Saunova!ní!

 ÚD c&ast v projéktéch MS�

KOPRETINKY

 Vé&kové&  hétérogénní! tr&í!da pro dé& ti 3- 5lété!



 Poc&ét dé& tí! 26

 Logopédicka!  prévéncé

 Saunova!ní!

 ÚD c&ast v projéktéch MS�

PAMPELIS�KY

 Vé&kové&  hétérogénní! tr&í!da pro dé& ti 3- 5lété!

 Poc&ét dé& tí! 26 

 Logopédicka!  prévéncé

 Saunova!ní!

 Projékt ČČ�Č�D, proz& itkové!  uc&éní!

 ÚD c&ast v projéktéch MS�

5 Charakteristika školního vzdělávacího programu „Kamarád“

Vzdé& la! va!ní!  a  vy!chovu  dí!té& té  pr&éds&kolní!ho  vé&ku  uplatn& ujémé  v  jédnom

z néjdu3 léz& ité& js& í!ch období!  z& ivota c&lové&ka,  kdy my uc&itélé!  matér&ské!  s&koly a rodic&é  ma!mé

obrovskou s&anci vtisknout trvalé do jého osobnosti za!kladní! hodnoty z& ivota. Období!, ktéré!

jé  poc&a! tkém  céloz& ivotní!ho  vzdé& la! va!ní!.  Nas& im  za!kladní!m  posla!ní!m  jé  rozví!jét  poténcia! l

dí!té& té,  podporovat  jého  zdravy!  té& lésny! ,  psychicky!  a  socia! lní!  vy!voj  vé  spolupra! ci

s rodinou a v na!vaznosti na ni. S�VP slouz& í!  tr& í!dní!m uc&itélka!m jako vy!chodisko pro tvorbu

tr&í!dní!ho vzdé& la! vací!ho programu a vlastní! vzdé& la! vací! nabí!dku. Intégrované!  bloky zasahují!

do vs&éch 5 oblastí!  rozvojé dí!té& té  dlé  RVP PV.  Intégrované!  bloky vycha! zí!  z pr&irozény!ch

potr&éb a za! jmu dé&tí! a zasahují! do vs&éch oblastí! lidské!ho kona!ní!. Intégrované!  bloky na sébé

vza! jémné&  navazují!, dopln& ují! sé a mohou sé prolí!nat a pr&écha!zét plynulé jédén do druhé!ho.

Program  MS�  jé  zamé&r&én  na  podporu  socia! lné&  émoc&ní!ho  rozvojé  dí!té& té,  rozvoj

poténcia! lu dí!té& té, podporu té& lésné!ho i dus&évní!ho rozvojé a zdravy!  z& ivotní!  styl (zdravou

vy!z& ivu,  saunova!ní!,  sportovní!  aktivity,  vy! léty…), na logopédickou prévénci,  propédéutiku

AJ,  séznamova!ní!  s digita! lní!mi  téchnologiémi  a  na  motivaci  dé&tí!  k dals& í!mu  pozna!va!ní!

a uc&éní! pro usnadné&ní! vstupu dé& tí! do dals& í!ho vzdé& la! va!ní! a z& ivota v nas& í! spoléc&nosti.

Čély!  koléktiv fungujé jako ty!m. Vs& ichni zamé&stnanci sé snaz& í! by! t vstr&í!cní! a ochotní!

vu3 c&i  dé& tém i  jéjich rodic&u3 m.  Matér&ska!  s&kola  jé  s&kolou „otévr&énou“ pro rodic&é,  alé  také!

uc&itélé  a studénty,  ktér&í!  mají!  za! jém  o  spolupra! ci.  Vs&échny  uc&itélky  mají!  pédagogické!

vzdé& la!ní!,  pru3 bé&z&né&  sé  da! lé  vzdé& la! vají!  v systé!mu  dals& í!ho  vzdé& la! va!ní!  pédagogicky!ch

pracovní!ku3 .  Mají!  pozitivní!  pr&í!stup  k dé& tém  a  schopnost  fléxibilné&  réagovat  na  jéjich
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potr&éby. Kaz&da!  tr&í!da si vytva! r& í!  pravidla chova!ní!, ktéra!  dé&ti dodrz&ují!  v ra!mci bézpéc&né!ho

souz& ití!  vé tr&í!dé& .  Zamé&r&ujémé sé na podporu socia! lné&  émoc&ní!ho rozvojé dé& tí!,  poma!ha!mé

dé&tém pochopit a zvla!dat jéjich émocé. Védémé dé&ti obécné&  ké slus&nosti a ohléduplnosti ké

vs&ém dospé& ly!m osoba!m i kamara!du3 m a k réspéktova!ní! spoléc&énsky!ch hodnot. Aplikujémé

métody koopérac&ní!ho a proz& itkové!ho uc&éní!  a vyuz& í!va!mé pozitivní!  motivaci a formativní!

hodnocéní!.  Matér&ska!  s&kola  spolupracujé  také!  s jiny!mi  matér&sky!mi  s&kolami,  za!kladní!

s&kolou a dals& í!mi organizacémi vé mé&sté& .

Na  za!kladé&  Na! rodní!ho  pla!nu  vy!uky  cizí!ch  jazyku3  a  za! jmu  za!konny!ch  za! stupcu3

dopln& ujémé hlavní! vzdé& la! vací! nabí!dku o dí!lc&í!  spécificky zamé&r&ény!  program séznamova!ní!

sé za!klady anglické!ho jazyka vé tr&í!dé&  néjstars& í!ch dé&tí! (Sluní!c&ka, Bérus&ky). Ténto program

vycha! zí!  z métodicky!ch  postupu3  uvédény!ch  v Pru3 vodci  métodikou  vy!uky  cizí!ho  jazyka

v matér&ské!  s&kolé  (VÚD P  Praha  2005,  ISBN 80-8/000-06-4)  a  jé  zpracova!n  v samostatné!

pr&í!lozé c&. 1 k S�VP PV.

5.1 Základní filozofie vzdělávacího programu „Kamarád“

Za!kladní!  filozofií!  nas&ého  S�VP  jé  zabézpéc&ovat  uspokojova!ní!  pr&irozény!ch  potr&éb

dí!té& té  a  rozvoj  jého  osobnosti  s maxima! lní!m  vyuz& ití!m  jého  vzdé& la! vací!ho  poténcia! lu.

Navazovat na vy!chovu dí!té& té v rodiné&  a v souc&innosti s ní!  zajis&ťovat rozví!jéní!  dé& tsky!ch

schopností!  a dovédností!  tak,  aby  byla  réspéktova!na  dé& tska!  individualita.  Vytva! r&ét

podmí!nky,  aby  sé  dí!té&  stalo  rovnocénny!m  partnérém  dospé& lé!ho  sé  vs&émi  pra!vy

a povinnostmi, svobodou a du3 vé&rou a vé!st jého vy!chovu v duchu du3 stojnosti, sna! s&énlivosti,

rovnosti a kamara!dství!, coz&  sé odra! z& í! v na!zvu s&koly.  Vtisknout trvalé do osobnosti dí!té& té

za!kladní!  hodnoty z& ivota a zdravé!ho z& ivotní!ho stylu. Nastartovat a postupné&  pr&ipravovat

dí!té&  k z& ití! vé spoléc&nosti vlastní!m z& ivotém. Rozví!jét prvopoc&a! tky céloz& ivotní!ho vzdé& la! va!ní!. 

5.2 Filosofie školy

 „Je úžasné, co děti dokážou, když jim k tomu dáme příležitost“ Linda Dobson

„Nejvýznamnějším uměním učitele je podporovat a probouzet v dětech radost tvořit a

poznávat.“ Albert Einstein

„Poznání sebe sama, je základem pravé moudrosti.“ Jan Amos Komenský

„Ve hře se dá hodně naučit, co poté bude použito, když to okolnosti budou vyžadovat“.

Jan Amos Komenský
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Vzdé& la! vací! program „Kamara!d“ vycha! zí! z potr&éby réagovat na dynamicky sé mé&ní!cí!

vy!voj nas& í!  spoléc&nosti.  K podpor&é smysluplné!ho a aktivní!ho uc&éní!  vyuz& í!va!mé rozmanité!

vy!chovné&  vzdé& la! vací!  stratégié,  ktéré!  pr&édstavují!  promys&léné!  postupy,  ktéry!mi  pédagog

cí!léné&  smé&r&ujé k utva! r&éní!  klí!c&ovy!ch kompéténcí!  dé& tí!  a vycha! zí!  vstr&í!c  potr&éba!m, za! jmu3 m

a odlis&nostém  kaz&dé!ho  dí!té& té  pro  rozvoj  jého  osobnostní!ho  poténcia! lu.  Vzdé& la! vací!

program  jé  oriéntova!n  na  vy!chovu  k toléranci  a  sna! s&énlivosti  s porozumé&ní!m  sobé&

i druhy!m  a réspéktova!ní!  kulturní!  a  spoléc&énské!  odlis&nosti  s uzna!va!ní!m  spoléc&énsky!ch

hodnot.  Vzdé& la! vací! procés smé&r&ujémé k podpor&é tvor&ivosti dí!té& té a radosti z pozna!va!ní! a

vytva! r& í!mé  tak  za!klad  pro  céloz& ivotní!  vzdé& la! va!ní!  dí!té& té.  S touto  filozofií!  sé  snaz& í!mé

napln& ovat cí!lé RVP PV.

Vy!chovné&  vzdé& la! vací!  c&innost  pédagogu3  vycha! zí!  zé  snahy  maxima! lné&  napln& ovat

body ní!z&é uvédény!ch vy!roku3 .

„Odemykání dětského potenciálu“ Jan MuV hlféit

1. Da!véjté dí!té& ti najévo, z&é ho ma! té ra!di (i kdyz&  udé& la!  né& jakou chybu).

2. Névyna! s&éjté fina! lní! soudy (ktéré!  podry!vají! sébévé&domí! dí!té& té).

3. Nésrovna!véjté dí!té&  sé sourozéncém nébo jiny!mi dé&tmi (pomozté dí!té& ti dostat sé na

jého néjléps&í! u! rovén& ).

4. Pr&éstan& té dí!té& ti da!vat pochvalu za kaz&dou cénu. Jé du3 léz& ité! , aby dí!té&  bylo spokojéno

samo sé sébou néza!vislé na chva! lé a potvrzéní! druhy!ch. 

5. Bérté dí!té&  tak va! z&né& , jak chcété, aby lidé!  brali va!z&né&  va! s (nébudé mí!t strach vyja!dr&it

své!  mys&lénky).

6. Naslouchéjté dí!té& ti a chté& jté porozumé&t jého u! hlu pohlédu.(vytvor&té „mantinély“

pro spokojénou éxisténci dí!té& té – pravidla).

7. Nézahrnujté dí!té&  mnoz&ství!m povélu3 .

8. Nélpé&té na vy!slédcí!ch, alé podporujté dí!té&  v tom, co ho baví!.

9. Séndvic&ova!  zpé& tna!  vazba – pochvala za to, co sé povédlo, potom korékcé (rozébrat,

co sé népovédlo) a vyja!dr&éní! du3 vé&ry do budoucna

10. Podporujté zví!davost dí!té& té, odpoví!déjté na jého ota!zky. 

To nejvzácnější, co můžete svému dítěti dát, je váš čas.
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5.3 Jak definuje Rámcový vzdělávací program vzdělávací cíle předškolního

vzdělávání (přehled pro nepedagogické pracovníky a rodiče)

RVP PV pracujé sé c&tyr&mi cí!lovy!mi katégoriémi:

 ra!mcové!  cí!lé ⇨ vyjadr&ují! univérza! lní! za!mé&ry pr&éds&kolní!ho vzdé& la! va!ní!;

 klí!c&ové!  kompéténcé  ⇨  pr&édstavují!  vy!stupy,  tédy  to  co  jé  dosaz& itélné!

v pr&éds&kolní!m vzdé& la! va!ní!;

 dí!lc&í! cí!lé ⇨ vyjadr&ují! konkré! tné& js& í! za!mé&ry vzdé& la! vací! oblasti;

 dí!lc&í!  vy!stupy⇨ poznatky,  dovédnosti,  postojé,  hodnoty,  ktéré!  dí!lc&í!m cí!lu3 m

odpoví!dají!;

Ra!mcové!  cí!lé:

 rozví!jéní! dí!té& té, jého uc&éní! a pozna!ní!

 osvojéní! za!kladu3  hodnot, na nichz&  jé zaloz&éna nas&é spoléc&nost

 zí!ska!ní!  osobní!ch  postoju3 ,  samostatnosti  a  schopnosti  projévovat  sé  jako

samostatna!  osobnost pu3 sobí!cí! na své!  okolí!

Dí!lc&í! cí!lé rozví!jí! tyto oblasti

 Dí!té&  a jého té& lo

 Dí!té&  a jého psychika

 Dí!té&  a tén druhy!

 Dí!té&  a spoléc&nost

 Dí!té&  a své& t

Klí!c&ové!  kompéténcé pr&éds&kolní!ho vzdé& la! va!ní!:

 kompéténcé k uc&éní!

 kompéténcé k r&és&éní! problé!mu3

 kompéténcé komunikativní!

 kompéténcé socia! lní! a pérsona! lní!

 kompéténcé c&innostní! a obc&anské!

5.4 Dlouhodobé záměry a cíle

Nas&í!m  za!mé&rém  a  cí!lém  jé  rozví!jét  poténcia! l  pr&éds&kolní!ho  dí!té& té,  aby  bylo

maxima! lné&  rozvinuto  vé  vs&éch  podstatny!ch  oblastéch  (té& lésna! ,  psychicka! ,  socia! lní!,

komunikac&ní!,  jazykova! ,  pr&édc&téna! r&ska! ,  pr&édmatématicka!  a digita! lní!  gramotnost) v ra!mci

svy!ch  moz&ností!.  Aby  mé& lo  maxima! lní!  moz&ny!  pr&éhléd  v oblastéch,  ktéré!  ho  obklopují!.

S pr&ihlé!dnutí!m  na  spécifika  vé&ku.  Védémé  dí!té&  k tomu,  aby  bylo  pr&ipravéno  na  dals& í!

poznatky a za! rovén&  povinnosti.  Čí!lém pr&éds&kolní!ho vzdé& la! va!ní!  v MS�  Kamara!d jé rozvoj
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poténcia! lu dí!té& té. Za!mé&rém célé!ho koléktivu matér&ské!  s&koly jé pr&ipravovat dé&ti, na jéjich

dals& í! z& ivotní! vzdé& la! vací! céstu. 

Hlavní!  définicé  cí!lu3 ,  s pr&ihlé!dnutí!m  k poz&adavku3 m RVP  PV,  vc&étné&  Désatéra  pro

rodic&é dí!té& té pr&éds&kolní!ho vé&ku:

 Dítě a jeho tělo:

Dí!té&  zna!  své!  té& lo,  doka! z&é  popsat  jédnotlivé!  c&a! sti.  Doka! z&é  sé  zapojovat  do  pohybovy!ch

c&inností!. Jé samostatné!  pr&i oblé!ka!ní! a vykona!va!ní! bé&z&ny!ch dénní!ch c&inností!. Ma!  za!kladní!

hygiénické!  na! vyky  (pouz& ití!  toaléty,  mytí!  rukou,  pouz& í!va!ní!  my!dla,  ruc&ní!ku3 ,  dodrz&ova!ní!

c&istoty).

 Dítě a jeho psychika: 

Dí!té&  si  jé  vé&domo své!ho „ja! “,  zna!  svou idéntitu a uvé&domujé svou pr&í!slus&nost  k rodiné&

a postavéní! vu3 c&i okolní!mu své&tu. Úmí! vyjadr&ovat své!  pr&a!ní!, pocity. Pr&i laskavé!m pr&í!stupu

uc&itélé také!  obavy. Dí!té&  jé schopné!  béz problé!mu3  komunikovat s vrstévní!ky i dospé& ly!mi. 

Podporujémé  jazykovou  propédéutiku  dé& tí!  pr&éds&kolní!ho  vé&ku  formou  séznamova!ní!

s cizí!m jazykém dé&tí! 5-6 léty!ch.

 Dítě a ten druhý:

Dí!té&  pr&imé&r&éné&  své!mu  vé&ku  doka! z&é  r&és& it  problé!my,  navazovat  kontakt  s vrstévní!ky

a udrz&ovat pr&a! télství!. Úmí! naslouchat. Doka!z&é réspéktovat autoritu dospé& lé!  osoby, takté!z&

stanovéna!  pravidla  (napr&í!klad dé& tské!ho koléktivu).  Ma!  za!klady spoléc&énské!ho chova!ní!,

umí! pozdravit, poz&a!dat, podé&kovat…

 Dítě a společnost:

Dí!té&  sé oriéntujé vé své!m okolí!, doka! z&é pochopit ru3 zné!  formy socia! lní!ch rolí!.

 Dítě a svět:

 Dí!té&  vní!ma!  ru3 znorodé!  pojétí!  své& ta,  odlis&nosti.  Réspéktujé  jé.  Zaují!ma!  kladné!  postojé

a doka! z&é popsat spécifika své& ta okolo sébé (pr&imé&r&éné&  své!mu vé&ku).

5.5 Krátkodobé cíle a záměry 

Z hlédiska kra! tkodobé!ho u! séku sé zamé&r&í!mé na tyto oblasti:

 Adaptacé dé& tí!  – ma!mé vytvor&ény!  Program pro adaptaci novy!ch dé&tí!  a dé& tí!  s OMJ,

aby byla  adaptacé  dí!té& té  na  nové!  prostr&édí!  co  néjmé!né&  strésují!cí!.  Réspéktova!ní!

individua! lní!ch potr&éb dí!té& té

 Du3 vé&ra a spolupra! cé s rodic&i

 Du3 vé&ra dé&tí! a rodic&u3  vé schopnosti uc&itélé
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 Réspéktova!ní!,  pr&irozény!ch potr&éb dí!té& té  - nalézéní!  systé!mu pro klidové!  aktivity

„néspí!cí!ch“  dé&tí!.  Klidovy!  réz& im  jé  potr&ébnou  souc&a! stí!  z& ivota  dé&tí!,  odpoc&inék  jé

souc&a! stí! dénní!ho biorytmu po rus&né!m dopolédni stra! véné!m v matér&ské!  s&kolé

 Zar&azova!ní!  r& í!zéné!  aktivity  pr&i  pobytu vénku a vycha! zky -  pr&éna! s&éní!  c&inností!  do

éxtérié!ru,  jako pr&irozéna!  souc&a! st vy!chovné&  – vzdé& la! vací!  c&innosti (néní!  névhodné!

poc&así!, „jén“ névhodné!  obléc&éní!)

 Logopédié 

 S�kolní! spécia! lní! pédagog (logopéd) – logopédicky!  scrééning, odborna!  pra! cé

s dé&tmi s poruchami komunikac&ní!ch schopností! 

 Logopédické!  prévéntistky – logopédicka!  prévéncé vé tr&í!da! ch vé spolupra!ci sé

s&kolní!m spécia! lní!m pédagogém – logopédém

 Jazykova!  pr&í!prava  dé& tí!  s  nédostatéc&nou  znalostí!  c&és&tiny  –  cizinci  v povinné!m

pr&éds&kolní!m vzdé& la! va!ní!, ostatní! dé& ti s OMJ 

 Dopravní! vy!chova 

 Rozvoj prégramotností! – c&téna! r&ské! , matématické! , polytéchnické!  a digita! lní! 

5.6 Metody a formy předškolního vzdělávání

Formy  a  métody  vzdé& la! va!ní!  vé  vs&éch  tr&í!da! ch  vycha! zéjí!  z modérní!  pédagogiky.

Úc&itélky  sé  snaz& í!  co  néjví!cé  vyuz& í!vat  vé  vzdé& la! vací!m  procésu  proz& itkové! ,  situac&ní!

a koopérac&ní!  uc&éní!.  Vyuz& í!vají!  dé& tské!  zví!davosti a na!podoby ké sponta!nní!mu socia! lní!mu

uc&éní!. Préférujémé skupinové!  a individua! lní! formy pra! cé pr&éd fronta! lní!mi, ktéré!  pr&ispí!vají!

k diférénciaci vzdé& la! va!ní! s cí!lém vytvor&it optima! lní! podmí!nky pro vs&échny dé&tí!, pr&imé&r&éné&

jéjich  pr&édpokladu3 m,  schopnostém  a  za! jmu3 m.  Poskytujémé  dé& tém  zpé& tnou  vazbu

v pru3 bé&hu c&inností! i po jéjich ukonc&éní!. Hodnocéní! vzdé& la! vací!ch vy!slédku3  nézamé&r&ujémé

na vy!kony vé vztahu k dané!  normé& , ani na srovna!va!ní! dé& tí! a jéjich vy!konu3  mézi sébou, alé

slédujémé  pokroky  a  vy!voj  jédnotlivé!ho  dí!té& té,  ktéry!  zaznaména!va!mé.  Tr&í!dní!  uc&itélky

péc&livé&  pla!nují!  vzdé& la! vací!  nabí!dku a vyuz& í!vají!  mys&lénky dé& tí!  a jéjich sponta!nní!  na!pady.

Nabí!dka c&inností! jé podpor&éna motivací!  dé& tí!. R� í!zéné!  c&innosti jsou vyvaz&ova!ny sponta!nní!

hrou dé& tí!. 

5.7  Zajištění  průběhu  vzdělávání  dětí  se  speciálními  vzdělávacími

potřebami, dětí nadaných

Dí!té&  sé  spécia! lní!mi  vzdé& la! vací!mi  potr&ébami  jé  dí!té& ,  ktéré!  k naplné&ní!  svy!ch

vzdé& la! vací!ch  moz&ností!  potr&ébujé  podpu3 rné!  opatr&éní!.  Vzdé& la! va!ní!  dé& tí!  sé  spécia! lní!mi

vzdé& la! vací!mi potr&ébami sé réalizujé na za!kladé&  poskytnutí!  podpu3 rny!ch opatr&éní!  1.  -  5.
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Stupné&  dlé vyhl.  27/2016 Sb. vé zné&ní!  pozdé& js& í!ch pr&édpisu3 .  Podpu3 rné!  opatr&éní!  první!ho

stupné&  uplatn& ujé matér&ska!  s&kola na za!kladé&  vstupní! diagnostiky dí!té& té tr&í!dní!mi uc&itélkami,

ktéré!  vytva! r& í!  Pla!n  pédagogické!  podpory pro konkré!tní!  dí!té&  a  do 3 mé&sí!cu3  vyhodnocují!

éféktivitu  jého  napln& ova!ní!  (§  10).  Pokud  sé  uka!z&é,  opatr&éní!  stanovéna!  PLPP  nébyla

dostatéc&né&  u! c&inna! ,  poz&a!da!mé  za!konné!ho  za! stupcé,  aby  navs&tí!vil  S�PZ  (PPP,  SPČ).

Poskytova!ní!  podpu3 rny!ch  opatr&éní!  od  2.  stupné&  uplatn& ujé  matér&ska!  s&kola  pouzé

s doporuc&éní!m s&kolské!ho poradénské!ho zar&í!zéní! (SPČ, PPP) a s informovany!m souhlasém

za!konné!ho  za! stupcé.  Podkladém  jé  Individua! lní!  vzdé& la! vací!  pla!n  (IVP)  dí!té& té,  ktéry!  sé

vyhodnocujé jédnou za rok (§4). Platnost poskytova!ní!  podpu3 rné!ho opatr&éní!  jé do dvou

roku3  (§15) a zac&a! ték réalizacé poskytova!ní! podpu3 rny!ch opatr&éní! musí! by! t néjpozdé& ji do

4 mé&sí!cu3 , pokud nému3 z&émé dané!  opatr&éní! poskytnout, poskytnémé altérnativu a budémé

konzultovat  situaci  sé  S�PZ  (§16).  S nadany!m  dí!té& tém  matér&ska!  s&kola  pracujé  dlé

stanovéné!ho  podpu3 rné!ho  opatr&éní!,  podlé  individua! lní!ho  vzdé& la! vací!ho  pla!nu

a spolupracujé sé s&kolsky!m poradénsky!m zar&í!zéní!m. Nadany!m dé&tém nabí!zí!mé obohacéní!

bé&z&ny!ch  dénní!ch  c&inností!  a  vy!uku  o  nadstandardní!  u! koly,  réspéktujémé  jéjich  uc&ébní!

témpo  a  podporujémé  jéjich  rychléjs& í!  postup  v uc&éní!.  Da!va!mé  dí!té& ti  najévo,  z&é

akcéptujémé, co uz&  zna!  a umí! a poskytujémé mu dostaték podné& tu3  a umoz&n& ujémé u! c&ast na

c&innostéch,  ktéré!  stimulují!  jého  rozvoj.  Kladémé  du3 raz  na  socializaci  a sébéobsluhu

u té&chto dé&tí!, ktéré!  mají! né&kdy v té! to oblasti déficity.

Matér&ska!  s&kola  ma!  koordina! tora  pro  spolupra! ci  matér&ské!  s&koly  sé  s&kolsky!m

poradénsky!m zar&í!zéní!m. Poskytova!ní!m podpu3 rny!ch opatr&éní! jsou pové&r&ény tr&í!dní! uc&itélky

v souc&innosti  sé  s&kolní!m  spécia! lní!m  pédagogém.  R� éditélka  kontrolujé  napln& ova!ní!

a vyhodnocova!ní! PLPP a IVP.

5.8 Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let

V souc&asné!  dobé&  nas& i  matér&skou s&kolu nénavs&té&vují!  dé& ti  v té! to  vé&kové!  katégorii.

Zr&izovatél  pr&ipravujé  podmí!nky  pro  jéjich  vzdé& la! va!ní!  v jiny!ch  matér&sky!ch  s&kola! ch.

Vytva! r&éní! podmí!nék pro tuto vé&kovou skupinu jé v nas& í! matér&ské!  s&kolé v procésu r&és&éní!.

Matér&ska!  s&kola  jé  c&a! stéc&né&  vybavéna  podné& tny!mi  a  bézpéc&ny!mi  hrac&kami

a pomu3 ckami vhodny!mi pro dvoulété!  dé& ti.

Vé  vé&kové&  hétérogénní!  tr&í!dé&  jsou  pro  zajis&té&ní!  bézpéc&nosti  jiny!m  zpu3 sobém

znépr&í!stupné&ny  bézpéc&nost  ohroz&ují!cí!  pr&édmé&ty.  Vé  tr&í!dé&  jsou  nastavéna  dé&tém

srozumitélna!  pravidla pro pouz& í!va!ní! a ukla!da!ní! hrac&ék a pomu3 cék.
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Prostr&édí!  jé  upravéno tak,  aby poskytovalo dostatéc&ny!  prostor pro volny!  pohyb

a hru  dé& tí!,  umoz&n& ovalo  variabilitu  v uspor&a!da!ní!  prostoru  a  zabézpéc&ovalo  moz&nost

naplné&ní! potr&éby pru3 bé&z&né!ho odpoc&inku.

Matér&ska!  s&kola  vytva! r& í!  podmí!nky  pro  adaptaci  dí!té& té  v souladu  s jého

individua! lní!mi  potr&ébami.  Dí!té& ti  jé  umoz&né&no  pouz& í!va!ní!  spécificky!ch  pomu3 cék  pro

zajis&té&ní! pocitu bézpéc&í! a jistoty. Vzdé& la! vací! c&innosti jsou réalizova!ny v méns&í!ch skupina!ch

c&i  individua! lné& ,  podlé  potr&éb  a  volby  dé& tí!.  Úc&itél  uplatn& ujé  k  dí!té& ti  laskavé&  du3 slédny!

pr&í!stup, dí!té&  pozitivné&  pr&ijí!ma! .

V matér&ské!  s&kolé  jsou  aktivné&  podné&cova!ny  pozitivní!  vztahy,  ktéré!  védou

k oboustranné!  du3 vé&r&é a spolupra! ci s rodinou.

5.9  Zajištění  průběhu  jazykové  přípravy  dětí  s nedostatečnou  znalostí

češtiny

Jazykova!  pr&í!prava dé&tí!  s nédostatéc&nou znalostí!  c&és&tiny v povinné!m pr&éds&kolní!m

vzdé& la! va!ní! (cizincu3 ) jé organizova!na vé skupiné&  4 – 8 dé&tí! dlé vyhla! s&ky c&. 14/2005 Sb. vé

zné&ní!  pozdé& js& í!ch  pr&édpisu3  a  Métodické!ho  matéria! lu  MS�MT  k poskytova!ní!  bézplatné!

pr&í!pravy v pr&ééds&kolní!ma za!kladní!m vzdé& la! va!ní!  od 1. 9. 2021 - MSMT-21851-1 k 16. 8.

2021.  V pr&í!padé&  vé& ts& í!ho  poc&tu  cizincu3 ,  jé  dlé  pravidél  vytvor&éna  dals& í!  skupina.  Tato

jazykova!  pr&í!prava jé zar&azova!na v dopolédní!ch hodina! ch kménovou uc&itélkou s&koly. O tyto

hodiny jé pak navy!s&én i PHMax s&koly.

Vzdé& la! va!ní!  jé  réalizova!no  dlé  Plánu  jazykové  přípravy  dětí  cizinců  a  dětí  s

nedostatečnou znalostí  češtiny v rozsahu 1  hodiny ty!dné& .  V pr&í!padé&  méns&í!ho  poc&tu  dé& tí!

cizincu3 , jé dí!té& ti toto vzdé& la! va!ní! poskytova!no individua! lné& . 

Jazykova!  pr&í!prava dé&tí! s OMJ jé zar&azova!na v ra!mci individua! lní! pra! cé s dí!té& tém dlé

Plánu jazykové přípravy dětí cizinců a dětí s nedostatečnou znalostí češtiny.
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6 Obsah vzdělávání

6.1 Rámcové cíle

Napln& ova!ní!m  té&chto  cí!lu3  smé&r&ujémé  k utva! r&éní!  za!kladu3  klí!c&ovy!ch  kompéténcí!

dí!té& té ukonc&ují!cí!ho pr&éds&kolní! vzdé& la! va!ní! s ohlédém na jého poténcia! l.

 osvojéní! za!kladu3  hodnot, na nichz&  jé zaloz&éna nas&é spoléc&nost

 zí!ska!ní! osobní! samostatnosti a schopnosti projévovat sé jako samostatna!  osobnost

pu3 sobí!cí! na své!  okolí!

 rozví!jéní! dí!té& té, jého uc&éní! a pozna!ní!

6.2 Klíčové kompetence

Vé  vy!chovné&  vzdé& la! vací!m  procésu  sé  snaz& í!mé  smé&r&ovat  k  souboru3 m

pr&édpokla!dany!ch vé&domostí!, dovédností!, schopností!, postoju3  a hodnot du3 léz& ity!ch pro dals& í!

rozvoj  jédincé  ké  klí!c&ovy!m  kompéténcí!m.  Réspéktujémé  individua! lní!  zvla! s&tnosti

a moz&nosti dí!té& té pr&i jéjich dosahova!ní!.

KOMPETENČE K ÚČ�ENID

KOMPETENČE K R� ES�ENID PROBLED MÚX

KOMPETENČE KOMÚNIKATIVNID

KOMPETENČE SOČIAD LNID A PERSONAD LNID

KOMPETENČE Č� INNOSTNID A OBČ�ANSKED

KOMPETENČE K ÚČ�ENID 

 doka! z&é sé soustr&édit

 zkus&énosti uplatn& ujé v praxi a v dals& í!m uc&éní!

 ma!  éléménta! rní! poznatky v za!kladní!ch oblastéch

 jé zví!davé!

 uc&í! sé sponta!nné& , alé i vé&domé&

 dovédé dokonc&it pra! ci, postupovat podlé instrukcí!

 uc&í! sé hodnotit svojé osobní! pokroky a océn& ovat vy!kony druhy!ch

KOMPETENČE K R� ES�ENID PROBLED MÚX  

 vs&í!ma!  si dé&ní! i problé!mu3  v bézprostr&édní!m okolí!
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 r&és& í! samostatné&  problé!my, na ktéré!  stac&í!, na! roc&né& js& í! s oporou dospé& lé!ho

 problé!my r&és& í! na za!kladé&  své!  zkus&énosti

 vní!ma!  éléménta! rní! matématické!  souvislosti

 umí! rozlis& it r&és&éní!, ktéra!  védou a névédou k cí!li

 nébojí! sé chybovat

KOMPETENČE KOMÚNIKATIVNID 

 ovla!da!  r&éc&, umí! spra!vné&  formulovat vé& ty, samostatné&  sé vyjadr&ovat,

 umí! vé!st dialog

 domlouva!  sé gésty i slovy

 v bé&z&ny!ch situací!ch komunikujé béz za!bran a ostychu

 rozs& ir&ujé svoji slovní! za! sobu a nova!  slova umí! pouz& í!t

 umí! vyuz& í!t informativní! a komunikativní! prostr&édky, sé ktéry!mi sé sétka!va! -

knihy, c&asopisy, téléfon, poc&í!tac&, tablét, multimédia! lní! prostr&édky ...

 ví!, z&é sé lidé!  dorozumí!vají! i jiny!mi jazyky

KOMPETENČE SOČIAD LNID A PERSONAD LNID 

 umí! si vytvor&it svu3 j na! zor

 uvé&domujé si, z&é za své!  chova!ní! zodpoví!da!  a nésé du3 slédky

 jé ohléduplny!  k druhy!m, rozpozna!  névhodné!  chova!ní!

 umí! spolupracovat, prosadit sé, alé i podr&í!dit, uzaví!ra!  kompromisy

 pr&ijí!ma!  vyjasné&né!  a zdu3 vodné&né!  povinnosti, dodrz&ujé pravidla

 pr&i  sétka!ní!  s  nézna!my!mi  lidmi  sé  chova!  obézr&étné& ,  umí!  odmí!tnout

népr&í!jémné!  chova!ní! i komunikaci

 cha!pé, z&é sé lidé!  ru3 zní! a umí! by! t tolérantní! k jéjich odlis&nostém

 doka!z&é sé bra!nit projévu3 m na! silí! druhé!ho dí!té& té, poniz&ova!ní! a ubliz&ova!ní!

KOMPETENČE Č�INNOSTNID A OBČ�ANSKED  

 uc&í! sé pla!novat, r&í!dit a vyhodnocovat svojé c&innosti a hry

 rozumí!  tomu,  z&é  sé  mu3 z&é  rozhodovat  svobodné& ,  alé  za  své!  rozhodnutí!

zodpoví!da!

 k u! kolu3 m a povinnostém pr&istupujé zodpové&dné& , va! z& í! si pra! cé druhy!ch

 zají!ma!  sé o dé&ní! kolém né& j
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 ma!  za!kladní! dé& tskou pr&édstavu o tom, co jé v souladu sé za!kladní!mi lidsky!mi

hodnotami a normami a co jé s nimi v rozporu, snaz& í! sé podlé toho chovat

 cha!pé, z&é vs& ichni lidé!  mají! stéjnou hodnotu

 uvé&domujé si, z&é svy!m chova!ní!m sé podí!lí! na prostr&édí!, vé ktéré!m z& ijé

 dba!  na zdraví! a bézpéc&í! svojé i druhy!ch

6.3 Dílčí projekty

Logopedická prevence

 poc&a! tkém s&kolní!ho roku zjis&té&ní! u! rovné&  vy!slovnosti vé vs&éch tr&í!da! ch vé spolupra!ci

sé s&kolní!m spécia! lní!m pédagogém (S�SP)

 doporuc&éní! na!vs&té&vy vé spécializované!  logopédické!  poradné&

 pra! cé S�SP s dé&tmi s narus&ény!mi komunikac&ní!mi schopnostmi

 logopédicka!  prévéncé

 spolupra!cé s rodinou a pédiatry

Projekt Celé Česko čte dětem

Aktivity v ra!mci tohoto projéktu jsou souc&a! stí!  TVP vé tr&í!dé&  Pampélis&ék.  Ostatní!  tr&í!dy sé

pru3 bé&z&né&  zar&azují! do projéktu jédnotlivy!mi aktivitami.

Dí!lc&í! cí!lé:

 uspokojova!ní! émoc&ní!ch potr&éb dé&tí!

 posí!léní! sébévé&domí! dé&tí!

 védéní! k samostatné!mu mys&léní!

 éliminovat za! vislost na télévizi a poc&í!tac&i

 posilova!ní! kognitivní!ch funkcí! (pozornost, pamé&ť, mys&léní!)

 podpora psychické!ho vy!vojé dí!té& té

 prévéncé patologicky!ch jévu3

Pohybové aktivity

 dénné&  zdravotní!, vyrovna!vací! a posilovací! cvic&éní! / spra!vné!  drz&éní! té& la

 1x za 2 ty!dny obratnostní! a gymnasticka!  cvic&éní! pro harmonicky!  rozvoj,

 té& locvic&na ZS�  Dobia! s&ova –  Bérus&ky, Sluní!c&ka)

 zdokonalova!ní! pohybovy!ch dovédností!

 zdravotní!, vyrovna!vací! a posilovací! cvic&éní!

 cvic&éní! obratnosti
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 gymnasticka!  cvic&éní!

Dí!lc&í! cí!lé:

 dodrz&ovat pravidla hry

 mí!t radost z pohybu

 dba! t na spra!vné!  drz&éní! té& la

 vyuz& ití! na! r&adí! (z&ébr&iny, kruhy, s&plhací! tyc&é, lavic&ky, trampolí!na...)

 vyuz& ití! na! c&iní! (mí!c&é, stuhy, dra! té&nky, barévné!  kruhy)

Saunování dětí

 sauna  jé  umí!sté&na v hospoda!r&ské!m pavilonu, docha!zí!mé vénkovní!m koridorém

(nutnost obléc&éní!)

 1x za 2 ty!dny sé souhlasém rodic&u3

 st. dé&ti zahajují! v r&í!jnu 

 ml. dé&ti dlé uva!z&éní! uc&itélék 

 pravidélna!  désinfékcé (zajistí! domovnicé)

Dí!lc&í! cí!lé:

 postupné!  otuz&ova!ní!

 posí!léní! imunitní!ho systé!mu dé& tí!

 posí!lit organismus dé& tí!, ktéré!  trpí! dy!chací!mi problé!my a alérgiémi

 podrz&ovat hygiénicka!  pravidla podlé pokynu3  uc&itélky

 ohléduplné!  chova!ní! ké kamara!du3 m pr&i sprchova!ní!

Soutěžíme s panem Popelou

 vé!st dé&ti ké tr&í!dé&ní! odpadu

 vé!st dé& ti k postupné!mu cha!pa!ní! éléménta! rní!ch vztahu3  a souvislostí! mézi jévy a dé& ji

v pr&í!rodé&  i spoléc&nosti

 vychova!vat v dé& téch smysl pro kra! su v pr&í!rodé&  a éstétiku prostr&édí!

 vytva! r&ét u dé&tí! poc&a! tky spra!vny!ch vztahu3  k z& ivotní!mu prostr&édí!

 vytva! r&ét podmí!nky pro vznik spra!vny!ch mézilidsky!ch vztahu3

 vé!st k postupné!mu cha!pa!ní! vy!znamu pr&í!rody pro z& ivot c&lové&ka

 vytva! r&ét potr&ébu péc&ovat o pr&í!rodu a z& ivot v ní!,  chra!nit ji jako népostradatélnou

souc&a! st z& ivotní!ho prostr&édí! c&lové&ka

 ÚD c&ast na programéch ékologické!ho céntra Divizna, Str&évlí!k
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Projekt „Šance pro každého“

Dí!lc&í! cí!lé:

 rozví!jét u dé&tí! zdravou sébédu3 vé&ru

 pé&stovat u dé&tí! potr&ébu pohybu – sportova!ní!

 dodrz&ovat pravidla hry

 mí!t radost z pohybu

 dba! t na spra!vné!  drz&éní! té& la

Propedeutika anglického jazyka

Na za!kladé&  Na! rodní!ho pla!nu vy!uky cizí!ch jazyku3  a dlé za! jmu za!konny!ch za! stupcu3

dopln& ujémé hlavní! vzdé& la! vací! nabí!dku o dí!lc&í!  spécificky zamé&r&ény!  program séznamova!ní!

sé za!klady anglické!ho jazyka. Ténto program vycha! zí!  z métodicky!ch postupu3  uvédény!ch

v Pru3 vodci métodikou vy!uky cizí!ho jazyka v matér&ské!  s&kolé (VÚD P Praha 2005, ISBN 80-

8/000-06-4).

Propédéutiku anglické!ho jazyka zar&adí!mé po dohodé&  a  sé souhlasém za!konny!ch

za! stupcu3  vé tr&í!dé&  pr&éds&kola!ku3 . 

Úc&itélky  vyuz& í!vají!  ucélénou a  na!vaznou métodiku vy!uky  s Wow!  matéria! ly  S.  R.

Wattsé. Své& tém anglic&tiny za pomoci za!bavny!ch vidéopí!snic&ék a vidéopr&í!bé&hu3  prova! zí! dé& ti

rodily!  mluvc&í! Stévé a jého kamara!dka straka Maggié. Vy!ukové!  matéria! ly por&izují! za!konní!

za! stupci na své!  na!klady. Tyto matéria! ly zu3 stanou jéjich majétkém.

Podmí!nky a organizacé jazykové!ho vzdé& la! va!ní!

 jazykové!  vzdé& la! va!ní! zajis&ťujé intérní! pédagog v ra!mci pr&í!mé!  pédagogické!  pra! cé

 jazykové!  vzdé& la! va!ní!  néní!  réalizova!no  na  u! kor  pobytu  vénku,  volné!  hry  c&i

odpoc&inku,

 jazykové!  vzdé& la! va!ní!  probí!ha!  standardné&  vz&dy  1x  ty!dné&  v podobé&  tématické!ho

bloku v rozsahu 15 – 20 minut. Obsah bloku v podobé&  hér, hudébné&  pohybovy!ch

hr&í!c&ék  c&i  pí!snic&ék  zar&azujémé  v pru3 bé&hu  organizacé  dné  dlé  c&asovy!ch  moz&ností!

a za! jmu dé& tí!,

 do  jazykové!ho  vzdé& la! va!ní!  sé  zapojujé  céla!  tr&í!da  Bérus&ék,  ktéra!  jé  vé&kové&

homogénní! (5 – 6 lét)

 pr&i  jazykové!m  vzdé& la! va!ní!  sé  vycha! zí!  z métodicky!ch  pr&í!stupu3  uvédény!ch  v DVD

a publikaci  Pru3 vodcé métodikou vy!uky cizí!ho jazyka v matér&ské!  s&kolé (VÚD P Praha

2005, ISBN 80-8/000-06-4),
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 pr&i vy!ucé sé vyuz& í!va!  vhodny!ch matéria! lu3  pro dé& ti, ktéré!  umoz&n& ují! pu3 sobéní! na ví!cé

smyslu3 , proz& itkové!  uc&éní! a upévné&ní! spra!vné!  vy!slovnosti

Dí!lc&í! vzdé& la! vací! cí!lé

 vytvor&éní! pové&domí! o éxisténci jiné!  kultury, ktéra!  proz& í!va!  sva! tky rozdí!lné&  od na! s

(dí!té&  a spoléc&nost)

 pozna!va!ní! radosti z objévova!ní! (dí!té&  a jého psychika)

 rozvoj vs&éch smyslu3  pr&i za!bavé&  s vidéopí!snic&kami a hrubé!  a jémné!  motoriky pr&i

aktivita! ch (dí!té&  a jého té& lo)

Tématické!  célky - Thé Yéllow book 

1) Héllo, Lét´s Start! - Ahoj, zac&í!na!mé!

2) Čolours - Barvy

3) Gardén - Zahrada

4) Toys - Hrac&ky

5) Body - Té& lo

6) Food - Jí!dlo

7) Bugs - Hmyz

8) Féélings - Pocity

9) Člothés - Obléc&éní!

Pr&i réalizaci jazykové!ho vzdé& la! va!ní! budé vé vhodny!ch pr&í!padéch dopln& ova!na hlavní!

vzdé& la! vací! nabí!dka vlastní!ho TVP o aktivity nébo c&innosti, pr&i ktéry!ch sé vyuz& í!va!  jina!  r&éc&.

Pu3 jdé zéjmé!na o situacé, vé ktéry!ch budé moci pédagog vyuz& í!t vhodné&  zpracovana!  té!mata,

nébo podté!mata z matéria! lu3  vyuz& í!vany!ch pro jazykové!  vzdé& la! va!ní! dé& tí!.

Dopravní výchova

Dí!lc&í! cí!lé:

 osvojit si poznatky pr&ispí!vají!cí! k bézpéc&í! dí!té& té pr&i pohybu na ulici

 osvojit  si  pr&imé&r&éné&  vé&ku  praktické!  dovédnosti  spojéné!  s pohybém  v silnic&ní!m

provozu

 osvojit si éléménta! rní! poznatky o znakové!m systé!mu (za!kladní! dopravní! znac&ky)

 pr&ijí!mat zdu3 vodné&né!  povinnosti (pravidla provozu, uz& í!va!ní!  bézpéc&nostní!ch prvku3

v auté& , na kolé…)
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6. 4 Vzdělávací oblasti

Vzdé& la! vací!  obsah  nas&ého  S�VP  jé  kompaktní!,  vs&échny  oblasti  vzdé& la! va!ní!  sé

v jédnotlivy!ch  tématicky!ch  célcí!ch  prolí!nají!.  Vzdé& la! vací!  nabí!dka  jé  prézéntova!na  jako

c&innost.  Jéjí!  obsah  odpoví!da!  spécificé  pr&éds&kolní!ho  období!.  V S�VP  jsou  intégrova!ny

jédnotlivé!  oblasti vzdé& la! va!ní! stanovéné!  RVP PV a jéjich pr&édpokla!dané!  vy!stupy, ktéré!  jsou

napln& ova!ny dlé individua! lní!ch moz&ností! jédnotlivy!ch dé&tí!.

Té&mito oblastmi jsou:

DÍT  Ě     A JEHO     TĚLO   (  oblast biologická)

Oc&éka!vané!  vy!stupy:

 zachova!vat spra!vné!  drz&éní! té& la

 zvla!dnout za!kladní!  pohybové!  dovédnosti a prostorovou oriéntaci,  bé&z&né!  zpu3 soby

pohybu v ru3 zné!m prostr&édí!

 koordinovat lokomoci a dals& í! polohy a pohyby té& la

 vé&domé&  napodobit jédnoduchy!  pohyb podlé vzoru a pr&izpu3 sobit jéj podlé pokynu

 ovla!dat déchové!  svalstvo, sladit pohyb sé zpé&vém

 vní!mat a rozlis&ovat pomocí! vs&éch smyslu3

 zvla!dat jémnou motoriku

 zvla!dnout  sébéobsluhu,  uplatn& ovat  za!kladní!  kulturné&  hygiénické!  a  zdravotné&

prévéntivní! na! vyky (napr&. umé&t stolovat, oblé!kat sé…)

 zvla!dat pracovní! u! kony (napr& . uklidit po sobé& , udrz&ovat por&a!dék…)

 pojménovat c&a! sti té& la, zna! t jéjich funkcé, mí!t pové&domí! o té& lé a jého vy!voji

 rozlis&ovat, co prospí!va!  zdraví! a co mu s&kodí!, chovat sé tak, aby v situací!ch pro dí!té&

bé&z&ny!ch a jému zna!my!ch néohroz&ovalo zdraví!, bézpéc&í! a pohodu svou ani druhy!ch,

mí!t pové&domí! o tom, kdé v pr&í!padé&  potr&éby hlédat pomoc

Napln& ova!ní! cí!lu3  vzdé& la! va!ní! v     té! to oblasti  

 cvic&éní! v ZS�

 turistika 

 dopravní! vy!chova, na!vs&té&va dopravní!ho hr&is&té&  

 rozví!jéní! té& lésné! , émociona! lní! a spoléc&énské!  stra!nky 

 saunova!ní! dé& tí! 

 ténis 
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DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA (oblast psychologická)

Jazyk a řeč

Oc&éka!vané!  vy!stupy:

 spra!vné&  oslovovat, ovla!dat déch, témpo i intonaci r&éc&i

 pojménovat vé& ts& inu toho, c&í!m jé obklopéno

 vyjadr&ovat  samostatné&  a  smysluplné&  mys&lénky,  na!pady,  pocity,  mí!né&ní!  a

u! sudky vé vhodné&  zformulovany!ch vé& ta! ch

 vé!st rozhovor

 porozumé&t slys&éné!mu

 formulovat ota!zky, odpoví!dat, slovné&  réagovat

 uc&it sé nova!  slova a aktivné&  jé pouz& í!vat

 nauc&it sé zpamé&ti kra! tké!  téxty

 slédovat a vypra!vé& t pr&í!bé&h, poha!dku

 popsat situaci skutéc&nou i podlé obra! zku

 cha!pat slovní! vtip a humor

 rozlis&ovat né&ktéré!  obrazné!  symboly (dopravní! znac&ky, oznac&éní! nébézpéc&í! …),

a porozumé&t jéjich vy!znamu i jéjich komunikativní! funkci

 poznat né&ktéré!  c&í!slicé

 poznat napsané!  své!  jmé!no

 soustr&édé&né&  poslouchat c&étbu, hudbu, divadlo, film

 vyuz& í!va!ní! digita! lní!ch téchnologií!

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

Oc&éka!vané!  vy!stupy:

 vé&domé&  vyuz& í!vat  vs&éch  smyslu3 ,  za!mé&rné&  pozorovat,  postr&éhovat,  vs& í!mat  si

nové!ho, zmé&né&né!ho, chybé& jí!cí!ho

 za!mé&rné&  sé soustr&édit na c&innost a udrz&ét pozornost

 poznat a pojménovat vé&ts& inu toho, c&í!m jé obklopéno

 pr&émy!s&lét, vé!st jédnoduché!  u! vahy a to, o c&ém pr&émy!s&lí! a uvaz&ujé, také!  vyja!dr&it

 postupovat a uc&it sé podlé pokynu3  a instrukcí!

 cha!pat c&í!sélnou r&adu v rozsahu první! désí!tky, poznat ví!cé, stéjné& , mé!né& , první!,

poslédní!
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 cha!pat prostorové!  pojmy (vpravo, vlévo, nahor&é, dolé uprostr&éd), éléménta! rní!

c&asové!  pojmy (téď, dnés, vc&éra, zí!tra, ra!no, roc&ní! období!)

 nauc&it sé nazpamé&ť kra! tké!  téxty

 vyjadr&ovat svoji fantazii a pr&édstavivost v tvor&ivy!ch c&innostéch

 vyuz& í!va!ní! digita! lní!ch téchnologií!

Napln& ova!ní! cí!lu3  vzdé& la! va!ní! v     té! to oblasti  

 jazykové!  chvilky, logopédicka!  prévéncé – uc&itélky, logopédické!  prévéntistky, s&kolní!

spécia! lní! pédagog logopéd

 c&téna! r&ska!  prégramotnost

 matématicka!  prégramotnost

 projékt ČČ�Č�D

 grafomotorika 

 tvor&iva!  dramatika 

 pra! cé s pr&í!rodninami 

 pé&vécka!  c&innost 

Sebepojetí, city a vůle

Oc&éka!vané!  vy!stupy:

 odlouc&it sé na urc&itou dobu od rodic&u3

 uvé&domovat  si  svou  samostatnost,  zaují!mat  vlastní!  na!zory  a  postojé  a

vyjadr&ovat  jé  vé  zna!my!ch  a  opakují!cí!ch  sé  situací!ch  a  v  situací!ch,  ktéry!m

rozumí!, ovla!dat svojé city a pr&izpu3 sobovat jim své!  chova!ní!

 vyja!dr&it  souhlas  i  nésouhlas,  odmí!tnout  sé  podí!lét  na  nédovolény!ch  c&i

zaka! zany!ch c&innostéch

 pr&ijí!mat pozitivní! océné&ní! i svu3 j pr&í!padny!  néu! spé&ch a vyrovnat sé s ní!m, uc&it sé

hodnotit svojé osobní! pokroky

 proz& í!vat radost zé zvla!dnuté!ho a poznané!ho

 soustr&édit sé na c&innost a dokonc&it ji

 réspéktovat  pr&édém  vyjasné&na!  a  pochopéna!  pravidla,  pr&ijí!mat  vyjasné&né!

a pochopéné!  povinnosti

 zorganizovat hru

 uvé&domovat si pr&í!jémné!  a népr&í!jémné!  proz& itky
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 proz& í!vat  a  dé& tsky!m  zpu3 sobém  projévovat,  co  cí!tí!,  snaz& it  sé  ovla!dat  své!

aféktivní!  chova!ní!  (odloz& it  splné&ní!  svy!ch  osobní!ch  pr&a!ní!,  zklidnit  sé,  tlumit

vzték, zlost  a agrésivitu)

 by! t citlivé!  vé vztahu k z& ivy!m bytostém, k pr&í!rodé&  i k vé&cém

 té&s& it sé z hézky!ch a pr&í!jémny!ch za! z& itku3

 zachytit a vyja!dr&it své!  proz& itky

Napln& ova!ní! cí!lu3  vzdé& la! va!ní! v     té! to oblasti  

 projékt ČČ�Č�D

 tvor&iva!  dramatika 

 pra! cé s pr&í!rodninami 

 pé&vécka!  c&innost 

 projékt Dobry!  zac&a! ték 

DÍTĚ A TEN DRUHÝ (oblast interpersonální)

Oc&éka!vané!  vy!stupy:

 navazovat kontakty s dospé& ly!m, ktéré!mu jé své&r&éno do pé!c&é, pr&ékonat stud,

komunikovat s ní!m vhodny!m zpu3 sobém, réspéktovat ho

 porozumé&t bé&z&ny!m projévu3 m vyja!dr&éní! émocí! a na! lad

 komunikovat  pr&irozéné&  s  druhy!m  dí!té& tém,  navazovat  a  udrz&ovat  dé& tska!

pr&a! télství!

 uvé&domovat si sva!  pra!va vé vztahu k druhé!mu, réspéktovat druhé!

 cha!pat, z&é vs& ichni lidé!  mají! stéjnou hodnotu, pr&éstoz&é jé kaz&dy!  jiny!

 uplatn& ovat své!  individua! lní! potr&éby, pr&a!ní! a pra!va s ohlédém na druhé!ho, r&és& it

konflikt dohodou

 spolupracovat s ostatní!mi

 dodrz&ovat  dohodnuta!  a  pochopéna!  pravidla  vza! jémné!ho  souz& ití!  a  chova!ní!

doma, v matér&ské!  s&kolé, na vér&éjnosti, dodrz&ovat hérní! pravidla

 réspéktovat potr&éby jiné!ho dí!té& té, dé& lit sé

 vní!mat,  co si druhy!  pr&éjé c&i  potr&ébujé,  chovat sé citlivé&  a ohléduplné& ,  umé&t

nabí!dnout pomoc

 bra!nit sé projévu3 m na! silí! jiné!ho dí!té& té
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 chovat  sé  obézr&étné&  pr&i  sétka!ní!  s  nézna!my!mi  dé& tmi,  dospé& ly!mi,  v  pr&í!padé&

potr&éby poz&a!dat druhé!ho o pomoc

Napln& ova!ní! cí!lu3  vzdé& la! va!ní! v     té! to oblasti  

 vstr&í!cna!  komunikacé, ohléduplnost, réspékt - koléktiv zamé&stnancu3 , rodic&é, dé&ti

 komunikac&ní! kruhy 

 réspéktova!ní! dohodnuty!ch pravidél 

 projékt ČČ�Č�D 

 pobyt dé& tí! vé s&kolé (odlouc&éní! na urc&itou dobu od rodiny)

 projékt Dobry!  zac&a! ték

DÍTĚ A SPOLEČNOST(vzdělávací oblast sociálně – kulturní)

Oc&éka!vané!  vy!stupy:

 uplatn& ovat  na!vyky  v  za!kladní!ch  forma! ch  spoléc&énské!ho  chova!ní!  vé  styku

s dospé& ly!mi i s dé&tmi

 zac&lénit  sé  do  tr&í!dy,  réspéktovat  své!  vrstévní!ky,  jéjich  rozdí!lné!  vlastnosti

a dovédnosti

 porozumé&t bé&z&ny!m névérba! lní!m projévu3 m citovy!ch proz& itku3  a na! lad druhy!ch

 aktivné&  zvla!dat  poz&adavky  plynoucí!  z  prostr&édí!  s&kolky,  pr&izpu3 sobit  sé

spoléc&né!mu programu, pr&ijí!mat autoritu a spoluvytva! r&ét v tomto spoléc&énství!

prostr&édí! pohody

 umé&t sé domluvit s dé& tmi i s dospé& ly!mi na spoléc&né!m r&és&éní!

 utvor&it  si za!kladní!  dé& tskou pr&édstavu o pravidléch chova!ní!  a  spoléc&énsky!ch

norma!ch a podlé té! to pr&édstavy sé chovat

 dodrz&ovat pravidla hér

 zacha!zét s&étrné&  s vlastní!mi i cizí!mi vé&cmi

 vní!mat umé& lécké!  a kulturní! podmé&ty

 zachycovat  skutéc&nosti  zé  své!ho  okolí!  a  vyjadr&ovat  své!  pr&édstavy  pomocí!

ru3 zny!ch vy! tvarny!ch dovédností!

 vyjadr&ovat  sé  prostr&édnictví!m  hudébní!ch  a  hudébné&  pohybovy!ch  c&inností!

(napr&. zazpí!vat pí!sén& )

 vyuz& í!va!ní! digita! lní!ch téchnologií!
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Napln& ova!ní! cí!lu3  vzdé& la! va!ní! v     té! to oblasti  

 vy!stava dé& tsky!ch prací! pro rodic&é a vér&éjnost 

 vy!stava dé& tsky!ch prací! pro vér&éjnost – Albért 

 u! c&ast na akcí!ch mé&sta Libércé – Va!nocé a Vélikonocé oc&ima dé&tí! 

 vy! tvarné!  souté&z&é

 digita! lní! gramotnost 

 na!vs&té&vy galérié, muzéa, divadla, knihovny 

 projékt ČČ�Č�D 

DÍTĚ A JEHO SVĚT (vzdělávací oblast environmentální)

Oc&éka!vané!  vy!stupy:

 oriéntovat sé bézpéc&né&  vé zna!mé!m prostr&édí! i v z& ivoté&  tohoto prostr&édí!

 zvla!dat bé&z&né!  c&innosti na dí!té&  kladéné!

 uvé&domovat  si  nébézpéc&í!,  sé  ktéry!m  sé  mu3 z&é  vé  své!m  okolí!  sétkat  a  mí!t

pové&domí! o tom, jak sé prakticky chra!nit

 osvojit si éléménta! rní! poznatky o okolní!m prostr&édí!, ktéré!  jsou dí!té& ti blí!zké! ,

pro né&  smysluplné!  a pr&í!nosné! , vyuz& itélné!  pro dals& í! uc&éní! a z& ivotní! praxi

 vní!mat, z&é své&t ma!  svu3 j r&a!d, z&é jé rozmanity!  jak své& t pr&í!rody, tak i své& t lidí!

 vs&í!mat si zmé&n a dé&ní! v néjbliz&s& í!m okolí!

 mí!t pové&domí! o vy!znamu z& ivotní!ho prostr&édí! pro c&lové&ka, rozlis&ovat aktivity,

ktéré!  z& ivotní!mu prostr&édí! prospí!vají! c&i naopak s&kodí!

 vyuz& í!va!ní! digita! lní!ch téchnologií!

Napln& ova!ní! cí!lu3  vzdé& la! va!ní! v     té! to oblasti  

 turistické!  vy! léty do pr&í!rody 

 na!vs&té&va ékologické!ho céntra Str&évlí!k - Héjnicé

 nauc&né!  dé& tské!  por&ady, knihy

 propédéutika AJ u néjstars& í!ch dé& tí!
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6.4 Zpracování tematických celků

Obsah  vzdé& la! vací!  nabí!dky  jé  rozdé& lén  do  déséti  hlavní!ch  c&asovy!ch  tématicky!ch

célku3 :  Jdémé do s&kolky, Podzimní! zahrada, Barévny!  podzim, Č�as va!noc&ní!, Kra! lovna zima,

Z poha!dky do poha!dky, Zimo, zimo, ta!hni pryc&, Kudy chodí! jaro, Kam patr&í!m a Pojédémé na

pra! zdniny. Pr&i  vy!bé&ru té!mat  jsmé vycha! zéli  z  pr&irozéné!ho bé&hu c&asu  v prostr&édí!,  vé

ktéré!m sé dí!té&  vyví!jí!  od narozéní!  az&  po dospé& lost a vní!ma!  zmé&ny spojéné!  s kaz&dodénní!

réalitou  z& ivota.  V TVP  pak  pédagogové!  rozpracova!vají!  jédnotliva!  té!mata  a  podté!mata

a konkrétizují!  nabí!dku  a  cí!lé.  V ra!mci  dané!ho  intégrované!ho  bloku  dé& tém  vytva! r& í!mé

pr&í!léz& itosti,  vyuz& í!va!mé situacé,  navozujémé uda! losti a pr&ipravujémé takovou vzdé& la! vací!

nabí!dku,  ktéra!  sé  k pr&í!slus&ny!m  hlédisku3 m  vztahujé.  Nabí!dku  také!  pr&izpu3 sobujémé

aktua! lní!m vzdé& la! vací!m pr&í!léz& itostém, upravujémé ji s ohlédém na vy!slédky vzdé& la! va!ní! dé& tí!

a vycha! zí!mé z individua! lní!ch potr&éb a za! jmu3  dé& tí!.

Z  jédnotlivy!ch  intégrovany!ch  bloku3  budé  tr&í!da  c&érpat  na!mé& ty,  na!pln&  i  cí!lé  pro

tématické!  c&a! sti  réalizované!  vé tr&í!dé& .  Téprvé v nich dojdé k na!mé& tové!mu zpr&ésné&ní!  a ké

konkrétizaci obsahu, néboť budou réagovat na skutéc&né!  situacé a potr&éby dé&tí!.
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1) JDEME DO ŠKOLKY

Čí!lém intégrované!ho bloku jé sézna!mit dé& ti s prostr&édí!m MS�  jak po matéria! lní!  tak socia! lní!

stra!ncé,  pomoci  dí!té& ti  s  adaptací!  v  nové!m  koléktivu  a  s  pr&ijétí!m  nové!  rolé  pr&éds&kola!ka.

Zjis&ťujémé  u! rovén&  samostatnosti  a  sébéobsluz&ny!ch  dovédností!  nové&  pr&í!chozí!ch  dé& tí!

a zac&í!na!mé  s  jéjich  rozvojém  a  upévn& ova!ní!m.  Za! sadní!m  mézní!kém  tohoto  intégrované!ho

bloku jé spoluvytva! r&éní! tr&í!dní!ch pravidél, jéjich dodrz&ova!ní! a réspéktova!ní!.

Vzdělávací oblast Výstupy

Dítě a jeho tělo

 zvla!dat za!kladní! pohybové!  dovédnosti a prostorovou 
oriéntaci

 zvla!dat sébéobsluhu, uplatn& ovat za!kladní! kulturné&  
hygiénické!  a zdravotné&  prévéntivní! na!vyky

 zvla!dnout jédnoduchou obsluhu a pracovní! u! kony, 
postarat sé o hrac&ky a pomu3 cky, uklidit po sobé& , 
udrz&ovat por&a!dék

Dítě a jeho psychika

 domluvit sé slovy i gésty
 pojménovat vé& ts& inu toho, c&í!m jé obklopéno
 odlouc&it sé na urc&itou dobu od rodic&u3  a blí!zky!ch
 pr&ijí!mat pozitivní! océné&ní!, proz& í!vat radost zé 

zvla!dnuté!ho

Dítě a ten druhý

 navazovat kontakty s dospé& ly!m, ktéré!mu jé své&r&éno do 
pé!c&é, pr&ékonat stud, komunikovat s ní!m vhodny!m 
zpu3 sobém, réspéktovat ho

 dodrz&ovat dohodnuta!  a pochopéna!  pravidla 
vza! jémné!ho souz& ití!

 bra!nit sé projévu3 m na! silí! jiné!ho dí!té& té

Dítě a společnost

 adaptovat sé na z& ivot vé s&kolé, aktivné&  zvla!dat 
poz&adavky plynoucí! z prostr&édí! s&koly i jého 
bé&z&ny!ch promé&n

 utvor&it si za!kladní! dé& tskou pr&édstavu o pravidléch 
chova!ní! a spoléc&énsky!ch norma!ch, co jé v souladu s 
nimi a co proti nim

 zacha!zét s&étrné&  s vlastní!mi i cizí!mi pomu3 ckami, 
hrac&kami, vé&cmi dénní! potr&éby

Dítě a svět

 oriéntovat sé bézpéc&né&  vé zna!mé!m prostr&édí! i v z& ivoté&  
tohoto prostr&édí!

 zvla!dat bé&z&né!  c&innosti a poz&adavky kladéné!  na dí!té&  
i jédnoduché!  praktické!  situacé, ktéré!  sé doma a v 
matér&ské!  s&kolé opakují!

 osvojovat si éléménta! rní! poznatky o okolní!m prostr&édí!
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2) PODZIMNÍ ZAHRADA

Čí!lém  intégrované!ho  bloku  jé  séznamovat  dé& ti  s  charaktéristicky!mi  znaky  roc&ní!ho  období!

(podzimu),  s pr&í!rodní!mi za!konitostmi c&i  s  c&innostmi typicky!mi pro podzimní!  období!.  V ra!mci

bloku sé dé& ti séznamují! s jédnotlivy!mi druhy ovocé a zéléniny, s jéjich zpracova!ní!m a vy!znamém

pro c&lové&ka.

Vzdělávací oblast Výstupy

Dítě a jeho tělo

 vé&domé&  napodobovat jédnoduchy!  pohyb podlé vzoru
 sladit pohyb s rytmém a hudbou
 zacha!zét s pr&édmé& ty dénní! potr&éby, drobny!mi 

pomu3 ckami, s na! stroji, na! c&iní!m a matéria! lém
  rozlis&ovat, co prospí!va!  zdraví! a co mu s&kodí!

Dítě a jeho psychika

 vé&domé&  uz& í!vat smysly
 zachycovat a vyjadr&ovat své!  proz& itky
 té& s& it sé z pr&í!rodní!ch kra! s
 by! t citlivé!  vé vztahu k z& ivy!m bytostém, k pr&í!rodé&
 cha!pat éléménta! rní! c&asové!  pojmy, c&a! stéc&né&  sé oriéntovat

v c&asé
 cha!pat za!kladní! c&í!sélné!  a matématické!  pojmy
 postupovat a uc&it sé podlé pokynu3  a instrukcí!
 projévovat za! jém o kní!z&ky, soustr&édé&né&  poslouchat 

c&étbu
 slovné&  réagovat
 uc&it sé zpamé& ti kra! tké!  téxty

Dítě a ten druhý

 dé& lit sé o hrac&ky s druhy!mi dé& tmi
 dodrz&ovat hérní! pravidla
 spolupracovat s ostatní!mi
 dodrz&ovat dohodnuta!  a pochopéna!  pravidla

Dítě a společnost

 dodrz&ovat pravidla hér a jiny!ch c&inností!
 zachycovat skutéc&nosti zé své!ho okolí! a vyjadr&ovat 

své!  pr&édstavy pomocí! ru3 zny!ch vy! tvarny!ch dovédností!
a téchnik

 va! z& it si pra! cé a u! silí! jiny!ch lidí!
 pr&izpu3 sobit sé spoléc&né!mu programu, spolupracovat, 

pr&ijí!mat autoritu

Dítě a svět

 mí!t pové&domí! o s& irs& í!m pr&í!rodní!m prostr&édí!
 vní!mat, z&é své& t ma!  svu3 j r&a!d, z&é jé rozmanity!  

a pozoruhodny!   
 poma!hat péc&ovat o okolní! z& ivotní! prostr&édí!

49



3) BAREVNÝ PODZIM

Čí!lém intégrované!ho bloku jé vzbudit za! jém dé& tí! o pr&í!rodu jako o své& té&  plné!m barév, z& ivy!ch

bytostí!  a nékonéc&né!  inspiracé. Séznamujémé dé& ti sé z& ivotém v pr&í!rodé& , nada! lé pozorujémé

zmé&ny, ktéré!  sé s blí!z& í!cí! zimou v pr&í!rodé&  odéhra!vají!. Jélikoz&  vztahy vé tr&í!dé&  jsou usta! léné& js& í!,

snaz& í!mé  sé  o  navozéní!  pr&í!jémné!  podzimní!  atmosfé!ry  prostr&édnictví!  néjru3 zné& js& í!ch  hér,

pí!snic&ék a c&étby poha!dék. Mé&sí!c listopad za! rovén&  vybí!zí! k oslavé&  Svatomartinské!ho dné, ktéry!

lzé pojmout jako tr&í!dní! c&i célos&kolní! projékt.

Vzdělávací oblast Výstupy

Dítě a jeho tělo

 zvla!dat bé&z&né!  zpu3 soby pohybu v ru3 zné!m prostr&édí!
 sladit pohyb sé zpé&vém
 rozlis&ovat vu3 né& , chuté& , vní!mat hmatém
 ovla!dat koordinaci ruky a oka
 postarat sé o sébé a své!  osobní! vé&ci, oblé!kat sé, svlé!kat, 

obouvat apod.

Dítě a jeho psychika

 vyjadr&ovat samostatné&  a smysluplné&  mys& lénky
  porozumé& t slys&éné!mu
 uc&it sé nova!  slova a aktivné&  jé pouz& í!vat
 slédovat a vypra!vé& t pr&í!bé&h, poha!dku
 cha!pat éléménta! rní! matématické!  souvislosti
 cha!pat prostorové!  pojmy
 uc&it sé nazpamé&ť kra! tké!  téxty, vé&domé&  si jé zapamatovat a 

vybavit
 vyví!jét volní! u! silí!, soustr&édit sé na c&innost a jéjí! dokonc&éní!
 by! t citlivé!  vé vztahu k z& ivy!m bytostém, k pr&í!rodé&  i k vé&cém

Dítě a ten druhý

 odmí!tnout komunikaci, ktéra!  jé mu népr&í!jémna!
 pr&irozéné&  a béz za!bran komunikovat s druhy!m dí!té& tém, 

navazovat a udrz&ovat dé& tska!  pr&a! télství!
 mí!t ohléd na druhé!ho a soucí!tit s ní!m

Dítě a společnost

 chovat sé a jédnat na za!kladé&  vlastní!ch pohnuték a za! rovén&  s 
ohlédém na druhé!

 zacha!zét s&étrné&  s vlastní!mi i cizí!mi pomu3 ckami, hrac&kami
 vní!mat umé& lécké!  a kulturní! podné& ty, pozorné&  poslouchat, 

slédovat sé za! jmém um. pr&édstavéní!

Dítě a svět

 chovat sé pr&imé&r&éné&  a bézpéc&né&
 mí!t pové&domí! o vy!znamu z& ivotní!ho prostr&édí! (pr&í!rody i 

spoléc&nosti) pro c&lové&ka, uvé&domovat 
si, z&é zpu3 sobém, jaky!m sé dí!té&  i ostatní! v jého okolí! chovají!, 
ovlivn& ují! vlastní! zdraví! i z& ivotní! 
prostr&édí!

 poma!hat péc&ovat o okolní! z& ivotní! prostr&édí!
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4) ČAS VÁNOČNÍ

Čí!lém intégrované!ho bloku jé sézna!mit dé&ti s tradicémi va! z& í!cí!mi sé k advéntu. Nas&í!m

za!mé&rém jé navodit va!noc&ní!  atmosfé!ru, pr&iblí!z& it dé&tém vy!znam tradic. Spoléc&ny!m cí!lém by

mé&lo by! t podí!léní! sé dé&tí! na u! klidu a vy!zdobé&  tr&í!dy, na spoléc&ny!ch pr&édva!noc&ní!ch pr&í!prava! ch

– péc&éní! cukroví!, zdobéní! stroméc&ku, vy!roba pr&a!ní!c&ék c&i nacvic&ova!ní! bésí!dky por rodic&é.

Vzdělávací oblast Výstupy

Dítě a jeho tělo

 ovla!dat koordinaci ruky a oka, zvla!dat jémnou motoriku
 sladit pohyb sé zpé&vém, sladit pohyb s rytmém a hudbou
 chovat sé tak, aby v situací!ch pro dí!té&  bé&z&ny!ch 

a jému zna!my!ch néohroz&ovalo zdraví!, bézpéc&í! a pohodu 
svou ani druhy!ch

Dítě a jeho psychika

 slédovat dé& j a zopakovat jéj
 uc&it sé nova!  slova a aktivné&  jé pouz& í!vat (pta! t sé na slova, 

ktéry!m nérozumí!)
 popsat situaci (skutéc&nou, podlé obra! zku)
 r&és& it problé!my, u! koly a situacé
 vyjadr&ovat svou pr&édstavivost a fantazii v tvor&ivy!ch 

c&innostéch
 rozhodovat o svy!ch c&innostéch
 vé zna!my!ch a opakují!cí!ch sé situací!ch a v situací!ch, 

ktéry!m rozumí!, ovla!dat svojé city
 proz& í!vat radost zé zvla!dnuté!ho a poznané!ho
 uvé&domovat si pr&í!jémné!  a népr&í!jémné!  citové!  proz& itky
 cha!pat, z&é vs& ichni lidé!  (dé& ti) mají! stéjnou hodnotu
 vní!mat, co si druhy!  pr&éjé c&i potr&ébujé

Dítě a ten druhý
 porozumé& t bé&z&ny!m projévu3 m vyja!dr&éní! émocí! a na! lad
 chovat sé citlivé&  a ohléduplné&   

Dítě a společnost

 hodnotit svojé za! z& itky
 spoluvytva! r&ét v koléktivu prostr&édí! pohody
 chovat sé zdvor&ilé
 vyjadr&ovat sé prostr&édnictví!m hudébní!ch a hudébné&  

pohybovy!ch c&inností!

Dítě a svět

 mí!t pové&domí! o s& irs& í!m spoléc&énské!m i kulturní!m 
prostr&édí!

 pr&izpu3 sobovat sé bé&z&né&  promé&nlivy!m okolnostém doma 
i v matér&ské!  s&kolé

 spoluvytva! r&ét pohodu prostr&édí!
 poma!hat péc&ovat o okolní! z& ivotní! prostr&édí!
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5) KRÁLOVNA ZIMA

Čí!lém  intégrované!ho  bloku  jé  sézna!mit  dé&ti  s  moz&ností!  u! c&élné!ho  tra! véní!  c&asu  v  zimní!ch

období!ch, pr&iblí!z& it  dé&tém své&t  zimní!ch sportu3  a radova!nék s du3 razém na udrz&ova!ní!  dobré!

fyzické!  kondicé, tzn. pr&iblí!z& it dé&tém, jaky!m zpu3 sobém fungujé jéjich té& lo, co nas&ému zdraví!

prospí!va!  c&i nikoli.

Vzdělávací oblast Výstupy

Dítě a jeho tělo

 zvla!dat zdravotné&  prévéntivní! na!vyky
 pojménovat c&a! sti té& la, né&ktéré!  orga!ny, zna! t jéjich funkcé, mí!t 

pové&domí! o té& lé a jého vy!voji, zna! t za!kladní! pojmy uz& í!vané!  vé
spojéní! sé zdraví!m, s pohybém a sportém

 rozlis&ovat, co prospí!va!  zdraví! a co mu s&kodí!
 mí!t pové&domí! o vy!znamu pé!c&é o c&istotu a zdraví!, o vy!znamu 

aktivní!ho pohybu a zdravé!  vy!z& ivy
 mí!t pové&domí! o né&ktéry!ch zpu3 sobéch ochrany osobní!ho 

zdraví!

Dítě a jeho psychika

 ovla!dat déch, témpo i intonaci r&éc&i
 rozlis&ovat né&ktéré!  obrazné!  symboly
 poznat a pojménovat vé& ts& inu toho, c&í!m jé obklopéno
 cha!pat prostorové!  pojmy
 oriéntovat sé v prostoru i v roviné&
 zaují!mat vlastní! na! zory a postojé a vyjadr&ovat jé
 uvé&domovat si své!  moz&nosti i limity (své!  silné!  i slabé!  

stra!nky)

Dítě a ten druhý

 cha!pat, z&é osobní!, résp. osobnostní! odlis&nosti jsou
pr&irozéné!

 dodrz&ovat hérní! pravidla
 nabí!dnout druhé!mu pomoc
 bra!nit sé projévu3 m na! silí! jiné!ho dí!té& té, ubliz&ova!ní!, 

poniz&ova!ní! apod.

Dítě a společnost

 dodrz&ovat pravidla hér a jiny!ch c&inností!, jédnat spravédlivé& , 
hra! t fé!rové&

 uvé&domovat si, z&é né vs& ichni lidé!  réspéktují! pravidla chova!ní!,
z&é sé mohou chovat 
néoc&éka!vané& , proti pravidlu3 m, a tí!m ohroz&ovat pohodu i 
bézpéc&í! druhy!ch

Dítě a svět  uvé&domovat si nébézpéc&í!, sé ktéry!m sé mu3 z&é vé své!m okolí! 
sétkat, a mí!t pové&domí! o tom, jak 
sé prakticky chra!nit

 rozlis&ovat aktivity, ktéré!  mohou zdraví! okolní!ho prostr&édí! 
podporovat a ktéré!  jé mohou pos&kozovat

 chovat sé pr&imé&r&éné&  a bézpéc&né&
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6) Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Čí!lém jé séznamovat dé& ti s lidovou slovésností!, lidovy!mi i autorsky!mi poha!dkami, sé své&tém

poha!dkovy!ch postav,  dí!ky nimz&  mohou dé&ti  rozlis&ovat  néjru3 zné& js& í!  charaktérové!  vlastnosti

(dobré!  i s&patné!). ÚD silí! by mé& lo by!t smé&r&ova!no na jazykovou vybavénost dé& tí!, na rozs& ir&ova!ní!

slovní!  za! soby, vysvé& tlova!ní!  slov, hru sé slovy, pra! ci s téxtém (porozumé&ní!  téxtu, zachycéní!

hlavní! mys&lénky) atp.

Vzdělávací oblast Výstupy

Dítě a jeho tělo

 uplatn& ovat za!kladní! kulturné&  hygiénické!  na!vyky
 koordinovat lokomoci a dals& í! polohy a pohyby té& la, sladit

pohyb s rytmém a hudbou
 ovla!dat koordinaci ruky a oka

Dítě a jeho psychika

 uvé&domovat si pr&í!jémné!  a népr&í!jémné!  citové!  proz& itky
 proz& í!vat a dé& tsky!m zpu3 sobém projévovat, co cí!tí!
 vyjadr&ovat svou pr&édstavivost a fantazii v tvor&ivy!ch 

c&innostéch
 éléménta! rní! c&asové!  pojmy, c&a! stéc&né&  sé oriéntovat v c&asé
 popsat situaci (skutéc&nou, podlé obra! zku)
 slédovat a vypra!vé& t pr&í!bé&h, poha!dku
 projévovat za! jém o kní!z&ky, soustr&édé&né&  poslouchat 

c&étbu
 porozumé& t slys&éné!mu (zachytit hlavní! mys& lénku 

pr&í!bé&hu, slédovat dé& j a zopakovat jéj vé spra!vny!ch 
vé& ta! ch)

Dítě a ten druhý

 odmí!tnout komunikaci, ktéra!  jé mu népr&í!jémna!
 cha!pat, z&é vs& ichni lidé!  (dé& ti) mají! stéjnou hodnotu, 

pr&éstoz&é jé kaz&dy!  jiny!
 chovat sé obézr&étné&  pr&i sétka!ní! s nézna!my!mi dé& tmi, 

stars& í!mi i dospé& ly!mi jédinci

Dítě a společnost

 zachycovat skutéc&nosti zé své!ho okolí! a vyjadr&ovat své!  
pr&édstavy pomocí! ru3 zny!ch vy! tvarny!ch dovédností! a 
téchnik

 vní!mat umé& lécké!  a kulturní! podné& ty, pozorné&  
poslouchat, slédovat sé za! jmém litéra!rní! podné& ty

 uvé&domovat si, z&é né vs& ichni lidé!  réspéktují! pravidla 
chova!ní!, z&é sé mohou chovat proti pravidlu3 m

 pochopit, z&é kaz&dy!  ma!  vé spoléc&énství! svou roli, podlé 
ktéré!  jé tr&éba sé chovat

Dítě a svět
 vní!mat, z&é své& t ma!  svu3 j r&a!d, z&é jé rozmanity!  

a pozoruhodny! , nékonéc&né&  péstry!  a ru3 znorody!
 porozumé& t, z&é zmé&ny jsou pr&irozéné!  a samozr&éjmé!
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7) ZIMO, ZIMO, TÁHNI PRYČ

Čí!lém intégrované!ho bloku jé séznamova!ní!  s roc&ní!m období!m-jarém a jého promé&nami vé

vs&éch  oblastéch  lidské!ho  z& ivota.  Za!mé&rém  jé  pozna!va!ní!  tradic,  ktéré!  sé  k  jaru  va! z& í!,  sé

zmé&nami v pr&í!rodé& , ktéré!  lzé pozorovat pr&i pobytéch vénku.

Vzdělávací oblast Výstupy

Dítě a jeho tělo

 chovat sé tak, aby v situací!ch pro dí!té&  bé&z&ny!ch 
a jému zna!my!ch néohroz&ovalo zdraví!, bézpéc&í! 
a pohodu svou ani druhy!ch

 vní!mat a rozlis&ovat pomocí! vs&éch smyslu3

Dítě a jeho psychika

 pojménovat vé& ts& inu toho, c&í!m jé obklopéno
 popsat situaci (skutéc&nou, podlé obra!zku)
 za!mé&rné&  sé soustr&édit na c&innost a udrz&ét 

pozornost
  by! t citlivé!  vé vztahu k z& ivy!m bytostém, k 

pr&í!rodé&  i k vé&cém

Dítě a ten druhý

 obhajovat svu3 j postoj nébo na!zor, réspéktovat 
jiny!  postoj c&i na!zor

 spolupracovat s ostatní!mi
 réspéktovat potr&éby jiné!ho dí!té& té

Dítě a společnost

 chovat sé a jédnat na za!kladé&  vlastní!ch 
pohnuték a za! rovén&  s ohlédém na druhé!

 réspéktovat rozdí!lné!  vlastnosti vrstévní!ku3 , 
schopnosti a dovédnosti

 spoluvytva! r&ét vé s&kolní!m prostr&édí! pohody

Dítě a svět

 vs&í!mat si zmé&n a dé&ní! v néjbliz&s& í!m okolí!
  uvé&domovat si, z&é zpu3 sobém, jaky!m sé dí!té&  

i ostatní! v jého okolí! chovají! k z& ivotní!mu 
prostr&édí!, ovlivn& ují! vlastní!

 zdraví! i z& ivotní! prostr&édí!
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8) KUDY CHODÍ JARO

Čí!lém  intégrované!ho  bloku  jé  i  nada! lé  pozorova!ní!  probouzéjí!cí!  sé  jarní!  pr&í!rody  a

séznamova!ní! sé s tradicémi a zvyky, ktéré!  sé k jaru va! z& í!. Zamé&r&éní! tohoto bloku jé smé&r&ova!no

také!  k pozna!va!ní! za!kladní!ch druhu3  zví!r&at, jak doma!cí!ch tak z& ijí!cí!ch volné&  v pr&í!rodé& , a jéjich

vy!znam pro c&lové&ka.

Vzdělávací oblast Výstupy

Dítě a jeho tělo

 zvla!dat bé&z&né!  zpu3 soby pohybu 
v ru3 zné!m prostr&édí!

 ovla!dat koordinaci ruky a oka, zvla!dat jémnou 
motoriku

Dítě a jeho psychika

 formulovat ota! zky, odpoví!dat, hodnotit slovní! 
vy!kony, slovné&  réagovat

 uc&it sé zpamé&ti kra! tké!  téxty
 vé&domé&  vyuz& í!vat vs&échny smysly, za!mé&rné&  

pozorovat, postr&éhovat, vs& í!mat si
 postupovat a uc&it sé podlé pokynu3  a instrukcí!

Dítě a ten druhý
 rozdé& lit si u! kol s jiny!m dí!té& tém apod.
 uplatn& ovat své!  individua! lní! potr&éby, pr&a!ní! 

a pra!va s ohlédém na druhé!ho

Dítě a společnost

 zacha! zét s&étrné&  s vlastní!mi i cizí!mi pomu3 ckami, 
hrac&kami, vé&cmi dénní! potr&éby

 dodrz&ovat pravidla hér a jiny!ch c&inností!, jédnat 
spravédlivé& , hra! t fé!rové&

 zachycovat skutéc&nosti zé své!ho okolí!

 a vyjadr&ovat své!  pr&édstavy pomocí! ru3 zny!ch 
vy! tvarny!ch dovédností! a téchnik

Dítě a svět

 poma!hat péc&ovat o okolní! z& ivotní! prostr&édí!
 vní!mat, z&é své& t ma!  svu3 j r&a! d, z&é jé rozmanity!  

a pozoruhodny! , nékonéc&né&  péstry!  a ru3 znorody!  – 
jak své&t pr&í!rody, tak i své&t lidí!
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9) KAM PATŘÍM?

Čí!lém intégrované!ho bloku jé pr&édévs&í!m prohlubova!ní! citové!  vazby k rodiné&  a k mí!stu, kdé

bydlí!m, tédy k Libérci a k Č�éské!  républicé. Zamé&r&ujémé sé pr&édévs&í!m na rozvoj socia! lní!ho

chova!ní!, na pojménova!ní! rodinny!ch pr&í!slus&ní!ku3  a rodinny!ch vazéb a na pozna!va!ní! prostr&édí!,

kdé dí!té&  vyru3 sta! . Nédí!lnou souc&a! stí! jé také!  du3 raz na bézpéc&nost, tzn. pravidla chova!ní! néjén

v ra!mci dopravní!ho provozu, alé obécné&  pr&i sétka!va!ní! s cizí!mi lidmi.

Vzdělávací oblast Výstupy

Dítě a jeho tělo

 zvla!dat sébéobsluhu, uplatn& ovat za!kladní! 
kulturné&  hygiénické!  a zdravotné&  prévéntivní! 
na!vyky

 ovla!dat déchové!  svalstvo, sladit pohyb sé zpé&vém

Dítě a jeho psychika

 vé!st rozhovor
 rozlis&ovat né&ktéré!  obrazné!  symboly 

a porozumé&t jéjich vy!znamu i jéjich 
komunikativní! funkci

 pr&émy!s&lét, vé!st jédnoduché!  u! vahy a také!  
vyja!dr&it to, o c&ém pr&émy!s&lí! a uvaz&ujé

 cha!pat éléménta! rní! c&asové!  pojmy

Dítě a ten druhý

 porozumé&t bé&z&ny!m projévu3 m vyja!dr&éní! émocí! 
a na! lad

 pr&ijí!mat a uzaví!rat kompromisy, r&és& it konflikt 
dohodou

 dodrz&ovat dohodnuta!  a pochopéna!  pravidla 
vza! jémné!ho souz& ití! a chova!ní! doma i na 
vér&éjnosti

Dítě a společnost

 vyjédna!vat s dé&tmi i dospé& ly!mi vé své!m okolí!, 
domluvit sé na spoléc&né!m r&és&éní!

 uplatn& ovat na!vyky v za!kladní!ch forma! ch 
spoléc&énské!ho chova!ní! vé styku s dospé& ly!mi 
i s dé& tmi

Dítě a svět

 uvé&domovat si nébézpéc&í!, sé ktéry!m sé mu3 z&é vé
své!m okolí! sétkat, a mí!t pové&domí! o tom, jak 
sé prakticky chra!nit

 zvla!dat bé&z&né!  c&innosti a poz&adavky kladéné!  na 
dí!té&  i jédnoduché!  praktické!  situacé, ktéré!  sé 
doma a v matér&ské!  s&kolé opakují!, chovat sé 
pr&imé&r&éné&  a bézpéc&né&  doma i na vér&éjnosti
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10) POJEDEME NA PRÁZDNINY

Čí!lém  intégrované!ho  bloku  jé  prohlubova!ní!  znalostí!  o  cizí!ch  zémí!,  éxoticky!ch  zví!r&atéch

a moz&ností!  dopravy  do  ru3 zny!ch  koutu3  své&ta.  Nédí!lnou  souc&a! stí!  jé  védéní!  ké  vza! jémné!

ohléduplnosti  a  réspéktu  ké  vs&ém  lidém/dé&tém  béz  ohlédu  na  rasovou,  na!boz&énskou  c&i

na! rodní!  pr&í!slus&nost.  Idéa! lní!  pr&í!léz& itostí!  k  tomu  jé  oslava  Dné  dé& tí!,  né  jéjí!z&  organizaci  sé

mohou dé&ti podí!lét.

Vzdělávací oblast Výstupy

Dítě a jeho tělo

 mí!t pové&domí! o vy!znamu pé!c&é o c&istotu a zdraví!, 
o vy!znamu aktivní!ho pohybu a zdravé!  
vy!z& ivy

 chovat sé tak, aby v situací!ch pro dí!té&  bé&z&ny!ch 
a jému zna!my!ch néohroz&ovalo zdraví!, bézpéc&í! 
a pohodu svou ani druhy!ch

Dítě a jeho psychika

 domluvit sé slovy i gésty, improvizovat
 cha!pat slovní! vtip a humor
 zamé&r&ovat sé na to, co jé z pozna!vací!ho 

hlédiska du3 léz& ité!
 uvé&domovat si své!  moz&nosti i limity (své!  silné!  

i slabé!  stra!nky)

Dítě a ten druhý

 pr&irozéné&  a béz za!bran komunikovat s druhy!m 
dí!té& tém, navazovat a udrz&ovat dé& tska!  pr&a! télství!

 uvé&domovat si sva!  pra!va vé vztahu k druhé!mu, 
pr&izna!vat stéjna!  pra!va druhy!m a réspéktovat jé

 cha!pat, z&é vs& ichni lidé!  (dé&ti) mají! stéjnou 
hodnotu, pr&éstoz&é jé kaz&dy!  jiny!

Dítě a společnost

 chovat sé zdvor&ilé, pr&istupovat k druhy!m lidém,
k dospé& ly!m i k dé& tém, béz pr&édsudku3 , s u! ctou 
k jéjich osobé& , va! z& it si jéjich pra! cé a u! silí!

 odmí!tat spoléc&énsky néz&a!doucí! chova!ní!

 Dítě a svět

 oriéntovat sé bézpéc&né&  vé zna!mé!m prostr&édí! 
i v z& ivoté&  tohoto prostr&édí!

 uvé&domovat si nébézpéc&í!, sé ktéry!m sé mu3 z&é vé
své!m okolí! sétkat

 rozlis&ovat aktivity, ktéré!  mohou zdraví! 
okolní!ho prostr&édí! podporovat a ktéré!  jé 
mohou pos&kozovat
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7 Evaluační systém

Vnitr&ní!  évaluacé  a  hodnocéní!  probí!ha!  na  u! rovni  s&koly  a  tr&í!dy.  Prova!dí!  jé  uc&itélky,

r&éditélka.

Analyzujémé a vyhodnocujémé podmí!nky a vy!slédky vy!chovné&  vzdé& la! vací!ho procésu,

hodnotí!mé, zda byly naplné&ny nas&é vzdé& la! vací! cí!lé. Slédujémé individua! lní! rozvoj dé&tí!, jéjich

individua! lní! pokroky v uc&éní! a vyhodnocujémé jéjich vy!voj.

Hodnocéní!:

 Hodnocéní!  tématické!ho  célku  prova!dí!mé  v  pru3 bé&hu  a  po  jého  skonc&éní!  i

pí!sémné& .  Zamy!s&lí!mé sé nad tí!m, zda byl vytyc&ény!  cí!l naplné&n. Podlé zí!skany!ch

vy!slédku3  da! l upravujémé, obmé&n& ujémé a obohacujémé tématické!  célky.

 Hodnocéní!  smé&rém  k  dé&tém  prova!dí!mé  pru3 bé&z&né&  bé&hém  dné.  Hodnotí!mé

jéjich  individua! lní!  vy!slédky,  jéjich  u! spé&chy  a  pokroky,  nézdary.  Úc&í!mé  dé&ti

sébéhodnocéní!. Vyuz& í!va!mé formativní! hodnocéní! a métody pra!cé s chybou.

 Hodnocéní!  z  pohlédu célé!  tr&í!dy zapisujémé podlé potr&éby,  alé  zpravidla na

konci  ty!dné do tr&í!dní!  knihy.  Hodnotí!mé aktivitu,  za! jém dé&tí!,  jéjich na!mé& ty,

odchy! léní!  od pla!nu,  plné&ní!  pédagogické!ho za!mé&ru,  posun socia! lní!ch  vztahu3

mézi dé&tmi, du3 vody nézdaru a jiné!  skutéc&nosti.

Pédagogicka!  diagnostika:

 Zpracova!va!mé  své!  poznatky  a  postr&éhy  o  dé& téch.  Vyhodnocujémé  sva!

pozorova!ní!,  popisujémé  vy!voj  dé&tí!  v  oblasti  hrubé!  a  jémné!  motoriky,

socia! lní!ch  vztahu3 ,  hry,  poznatku3 ,  komunikacé,  hudébní!ho,  jazykové!ho,

vy! tvarné!ho projévu, poc&étní!ch pr&édstav a chova!ní!.

 Dba!mé, aby hodnocéní! nébylo zamé&r&éno na srovna!va!ní! dé& tí!, alé soustr&édilo sé

na individua! lní!  pokroky kaz&dé!ho z nich a slouz& ilo k tomu, abychom zajistili

optima! lní! vy!chovu a vzdé& la! va!ní! dí!té& té.

7.1 Zajištění souladu ŠVP a TVP 

 TVP réspéktujé hlavní! za! sady S�VP

 Napln& ova!ní! filosofié s&koly

 Zodpové&dny!  pr&í!stup k tvorbé&  S�VP a TVP v souladu s RVP

 Vyuz& ití! dostupné!  litératury
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 Spoluu! c&ast pédagogicky!ch i provozní!ch zamé&stnancu3

 Spoluu! c&ast rodic&u3

 Podporovat tvor&ivost pédagogu3  a vyuz& í!va!ní! na!mé&tu3  a odbornosti pédagogu3

 Prostor pro aktivitu pédagogu3  

 Réspéktovat hlavní! cí!lé pr&éds&kolní!ho vzdé& la!va!ní! (vztah k dí!té& ti, rodiné&)

 Aktivní!  zapojéní!  do  DVPP,  individualizacé  vzdé& la! va!ní!  –  aktivita pédagogu3 ,

samostudium 

 Vymézit pravomoci, u! koly a povinnosti pracovní!ku3

 Spolupra!cé – ty!mova!  pra! cé -  zar&azéní!  pravidélny!ch ty!dénní!ch schu3 zék pédagogu3

 Pozornost vé&novat évaluac&ní! c&innosti 

 TVP – évaluacé (zají!mavost té!mat, hodnotové!  postojé, souc&innost s rodic&i)

 Evaluacé dénní! vzdé& la!vací! c&innosti (individua! lní! potr&éby dé&tí!, vyva! z&énost aktivit)

7.2 Zajištění souladu dokumentů RVP PV - ŠVP – TVP

Pr&i  tvorbé&  S�VP  Kamara!d  byly  réspéktova!ny  hlavní!  za! sady,  vzdé& la! vací!  obsah

a podmí!nky  formulované!  v RVP PV. Napln& ova!ní!  stanovény!ch za!mé&ru3  a cí!lu3  v dokuméntéch

s&koly a za! rovén&  soulad s&kolní!ch dokuméntu3  s cí!li RVP PV. Na!strojé jsou uvédény ra!mcové& ,

pédagogové!  mohou vyuz& í!t i dals& í!ch na! stroju3  pro naplné&ní! dany!ch cí!lu3 , jéjich vy!c&ét pak budé

pr&édmé&tém TVP. 

7.2.1 Soulad TVP – ŠVP – RVP

Čí!l:  Ové&r& it soulad TVP – S�VP – RVP, hodnocéní! napln& ova!ní! za!mé&ru3 , vzdé& la!vací!ho obsahu,

podmí!nék, métod, forém pra! cé, dopln& kovy!  program s&koly, spoluu! c&ast rodic&u3

Č�asovy!  rozvrh: 1x roc&né&

Na! strojé:

 Diagnostika dí!té& té

 Portfolio dí!té& té

 fotodokuméntacé

 vy!stavy, vystoupéní! dé& tí!

 za!znamy

 monitoring

 hospitac&ní! za! znamy

 konzultacé
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 dotazní!ky

 pédagogické!  rady

 zpra!va hodnocéní! s&koly

Prova!dí!: uc&itélky, r&éditélka

7.2.2 Evaluace časově nevymezených plánů (integrovaných bloků)

Čí!l: Vyhodnotit naplné&ní! stanovény!ch za!mé&ru3  v ra!mci  zréalizované!  vzdé& la! vací! nabí!dky

stanovit pr&í!padna!  opatr&éní! do  dals& í!ho tématické!ho  pla!nu v ra!mci  intégrované!ho bloku.

Zhodnotit soulad vytvor&ény!ch podté!mat.

Č�asovy!  rozvrh: Vz&dy po ukonc&éní! c&asové&  vymézéné!ho pla!nu

Na!strojé:

 za!znam do tr&í!dní! knihy (ty!dné&)

 za!znam do évaluac&ní!ho listu intégrované!ho bloku

 konzultacé tr&í!dní! uc&itélky

 konzultacé s rodic&i

 pédagogické!  rady

Prova!dí! uc&itélky

7.3 Evaluace dílčích projektů  

Čí!l: Plné&ní! za!mé&ru3 , zac&léné&ní! do jédnotlivy!ch intégrovany!ch bloku3

Č�asovy!  rozvrh:  1x  za  pé& t  mé&sí!cu3  –  pru3 bé&h  réalizacé  (pololétní!  évaluacé  tr&í!dy),  1x  roc&né&

naplné&ní! za!mé&ru3  (za! vé&réc&na!  évaluacé tr&í!dy)

Na!strojé:

 za!znam v TVP

 konzultacé uc&itélék

 pédagogické!  rady

 konzultacé uc&itélka – rodic&

 konzultacé uc&itélky – VPJ, kuchar&ka

Prova!dí! uc&itélky

7.4 Evaluace PLPP případně IVP

Čí!l: Zhodnotit osobní! pokroky dé&tí! s podpu3 rny!m opatr&éní!m a pr&í!padné&  vyvodit dals& í! za! vé&ry

pro pra! ci s dí!té& tém (doporuc&éní! vys&étr&éní! dí!té& té v PPP, SPČ …)

Č�asovy!  rozvrh: PLPP do 3 mé&sí!cu3  od vyhotovéní!, IVP po rocé
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Na!strojé:

 za!znam

 konzultacé uc&itélék

 konzultacé s rodic&i

 spolupra! cé sé s&kolní!m spécia! lní!m pédagogém

 konzultacé sé S�PZ 

Prova!dí! uc&itélky

7.5 Záznamy o rozvoji dítěte 

Čí!l:  Vytvor&it  pr&éhlédy o rozvoji,  vy!vojovy!ch pokrocí!ch dí!té& té – diagnostika dí!té& té, portfolio

dí!té& té 

Č�asovy!  rozvrh: pru3 bé&z&né&

Na! strojé:

 za!znamy

 dlé potr&éby stanovéní! pr&í!padny!ch opatr&éní!

 konzultacé tr&í!dní!ch uc&itélék

 konzultacé s rodic&i

 konzultacé sé s&kolní!m spécia! lní!m pédagogém

 pédagogické!  rady

Prova!dí! uc&itélky

7.6 Evaluace průběhu vzdělávání 

Evaluacé  jé  zamé&r&éna  na  hodnocéní!  vlastní!ho  vzdé& la! vací!ho  procésu,  pouz& í!vany!ch

métod a forém pra! cé, uplatné&ní! novy!ch poznatku3  a zkus&éností!, naplné&ní! cí!lu3  a za!mé&ru3  S�VP.

Č�asovy!  rozvrh: po ukonc&éní! intégrované!ho bloku, pololétné& , roc&né&

Na! strojé:

 za!znamy do évaluac&ní!ho listu intégrované!ho bloku

 pololétní! a roc&ní! évaluacé 

 dlé potr&éby stanovéní! pr&í!padny!ch opatr&éní!

 konzultacé tr&í!dní!ch uc&itélék

 konzultacé s rodic&i

 konzultacé sé s&kolní!m spécia! lní!m pédagogém

 pédagogické!  rady

Prova!dí! uc&itélky
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7.7 Evaluace uplatněných metod, postupů, forem práce – vzdělávací proces

Čí!l: Zhodnocéní! vlastní!ho pru3 bé&hu vzdé& la! va!ní! z hlédiska pouz& í!vany!ch métod a forém pra!ci sé

za!mé&ry v té! to oblasti v S�VP

Č�asovy!  rozvrh: pru3 bé&z&né&  a 1x roc&né&   

Na! strojé:

 monitoring - pru3 bé&z&né&

 vza! jémné!  hospitacé

 konzultacé pédagogu3

 hospitacé 

 dotazní!ky + vy!stup

 pédagogické!  porady

Prova!dí! uc&itélky, r&éditélka

7.8 Osobní rozvoj pedagogů

Čí!l: uplatné&ní! novy!ch poznatku3  z DVPP vé vlastní! pra! ci

 autoévaluacé vlastní!ho vzdé& la! vací!ho procésu

 autoévaluacé vé vztahu k dals& í!mu osobnostní!mu ru3 stu

Č�asovy!  rozvrh: pru3 bé&z&né&

Na! strojé:

 konzultacé

 pédagogické!  porady

 hospitacé

 monitoring

 dotazní!ky

Prova!dí! uc&itélky, r&éditélka

7.9 Evaluace podmínek vzdělávání 

Čí!lém  évaluac&ní!  c&innosti  v  té! to  oblasti  jé  vyhodnocéní!  podmí!nék  pro  pru3 bé&h

vzdé& la! va!ní! vé vztahu k podmí!nka!m RVP PV. 

7.9.1 Evaluace personálních podmínek

Čí!l: Zhodnotit pérsona! lní! podmí!nky vé vztahu k naplné&ní! cí!lu3  RVP

 kvalifikovanost pédagog. ty!mu

 DVPP vé vztahu k roc&ní!mu pla!nu a naplné&ní! stanovény!ch cí!lu3

 PHMax a PH s&koly v souladu
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 normativní! poc&ty zamé&stnancu3  s&kolní! jí!délny

 éféktivita – pérsona! lní! zabézpéc&éní! S� J, MS�

Č�asovy!  rozvrh: 1x roc&né&

Na! strojé:

 dotazní!ky

 pru3 bé&z&né!  vzdé& la! va!ní! pédagogicky!ch pracovní!ku3

 kontrolní! c&innost

 hospitacé

 pédagogické!  a provozní! porady

Prova!dí! r&éditélka, uc&itélky, domovnicé, VPJ, – dlé stanovény!ch kompéténcí!

7.9.2 Evaluace materiálních podmínek

Čí!l: Zhodnotit matéria! lní! podmí!nky s&koly vé vztahu k napln& ova!ní! za!mé&ru3  S�VP

 budova, téchnicky!  stav

 vybavéní! tr&í!d – na!byték

 pomu3 cky, hrac&ky

 zahrada + zahradní! na! c&iní!, vybavéní! hérní!mi prvky, u! drz&ba zahrady

 S� J – vybavéní! soulad s législativou

 pra!délna – soulad s législativou

Č�asovy!  rozvrh: 1x roc&né&  

Na! strojé:

 dotazní!ky

 za!znamy z pédagogicky!ch a provozní!ch porad

 za!znamy z kontrolní! c&innosti

 fotodokuméntacé

Prova!dí! vs&échny pracovnicé dlé mí!sta pracovní! pu3 sobnosti

7.9.3 Evaluace ekonomických podmínek

Čí!l: Hodnocéní! c&inností! v oblasti ékonomiky s&koly

 slédova!ní! c&érpa!ní! mzdovy!ch na!kladu3

 u! c&élnost, éféktivnost hospodar&éní!

 motivac&ní! c&innosti

 rozbory c&érpa!ní!

 PH-MAX soulad s PH s&koly
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 rozbor hospodar&éní! – pololétní! u! c&étní! za! vé&rka

 roc&ní! u! c&étní! za! vé&rka, slédova!ní! napln& ova!ní! za!mé&ru3  dlé roc&ní!ho prova!dé&cí!ho pla!nu a

rozpoc&tu s&koly v oblasti mzdové!  i pr&í!spé&vku zr&izovatélé

Č�asovy!  rozvrh:

 rozbory dlé smé&rnicé r&éditélky s&koly

 pr&éhlédy c&érpa!ní! – 4x roc&né&

 ostatní! pru3 bé&z&né&

Na! strojé:

 tabulky

 zpra!vy + rozbory

 pédagogické!  a provozní! porady

 konzultacé

Prova!dí!  u! c&étní!, védoucí!  provozní! jédnotky, financ&ní!  référéntka, r&éditélka – dlé stanovény!ch

kompéténcí!

7.9.4 Evaluace organizačních podmínek školy

Čí!l:  Zhodnotit  u! c&élnost  a  vhodnost  organizacé  a  réz& imové!ho  uspor&a!da!ní!  vé  vztahu

k napln& ova!ní! za!mé&ru3  S�VP

Č�asovy!  rozvrh: 1x roc&né&  

Na! strojé:

 monitoring

 hospitacé, kontrolní! c&innost

 dotazní!ky

 za!znamy z pédagogicky!ch rad a provozní!ch porad

 konzultacé

Prova!dí! vs&échny pracovnicé dlé profésní! odpové&dnosti a mí!sta vy!konu pra! cé

7.10 Evaluace spolupráce s rodinou

Čí!l: ÚD spé&s&nost zvolény!ch métod, forém spolupra! cé a naplné&ní! stanovény!ch za!mé&ru3  v té! to

oblasti v S�VP

Č�asovy!  rozvrh: 1x roc&né&

Na! strojé:

 fotodokuméntacé

 rozhovory s rodic&i
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 konzultac&ní! hodiny

 dotazní!ky

 porady

 monitoring

 sétka!ní! s rodic&i

Kdo: uc&itélky, r&éditélka, rodic&é – dotazní!ky, VPJ

7.11 Evaluace spolupráce se ZŠ, zřizovatelem, veřejností

Čí!l: Vyhodnotit kvalitu a u! c&élnost zvolény!ch métod vé vztahu naplné&ní! stanovény!ch za!mé&ru3

v S�VP

Č�asovy!  rozvrh: 1x roc&né&

Na! strojé:

 fotodokuméntacé

 za!znamy

 rozpoc&ét s&koly

 konzultacé

 vy!stavy

Prova!dí! r&éditélka, pracovnicé dlé stanovény!ch povinností! v ra!mci roc&ní!ho prova!dé&cí!ho pla!nu.
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