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1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název školy: Základní a Mateřská škola Brandýs n. L. – St. Boleslav, Palachova 337 

Adresa: Palachova 337, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

Ředitel školy: Ing. Jaroslav Kindl 

Kontaktní údaje:   326 902 336 

   e-mail:  info@fzs-palachova.cz 

   www stránky: www.fzs-palachova.cz 

IČ: 43750869 

Zřizovatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

Adresa: Masarykovo nám. 1, Brandýs n. L. – Stará Boleslav, 250 01 

Tel.: 326 909 140 

Název ŠVP PV: „Ať jsi kluk anebo holka, vítá Tě tu naše školka“ 

ŠVP PV byl zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní 

vzdělávání (dále jen RVP PV), č. j. 32 405/2004-22 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@fzs-palachova.cz
http://www.fzs-palachova.cz/
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2) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Postavení a poslání školy   

Škola byla zřízena Městem Brandýsem n. L. – Stará Boleslav jako právní subjekt, do 

31. 12. 1992 jako RO, od 1. 1. 1993 z rozhodnutí zřizovatele jako PO. Základní škola je 

současně fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jednotřídní 

mateřská škola (dále jen MŠ), zřízená jako další součást základní školy, je zapsána v rejstříku 

škol a školských zařízení od 1. 9. 2013. 

Základním posláním MŠ je: 

 předškolní vzdělávání s cílem podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku 

 podílet se na zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji dítěte a na osvojení 

základních pravidel chování, životních hodnot a mezilidských vztahů 

 vytvořit základní předpoklady pro pokračování dítěte ve vzdělávání 

 

Předmět hlavní činnosti MŠ 

 provozování činnosti MŠ v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004  

Sb., ve znění pozdějších úprav, a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb. v platném znění 

 poskytování školního stravování dle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, 

a vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., v platném znění, a poskytování stravování 

zaměstnanců školy dle zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, a vyhlášky MF 

č. 84/2005 Sb., v platném znění 

 zajišťování mimoškolní výchovy prostřednictvím zájmových kroužků a dalších aktivit 

 

Obecná charakteristika jednotřídní MŠ, součásti ZŠ 

 Jednotřídní MŠ se nachází v Brandýse n. L. – Staré Boleslavi, v objektu vedlejší 

školní budovy ZŠ a MŠ Brandýs n. L. – St. Boleslav, Palachova 337, a to 

v 1. patře. Je umístěna v relativně klidném prostředí, její součástí je prostorná 
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zahrada s instalovanými bezpečnými herními prvky. Nespornou výhodou je též 

blízkost Panské zahrady. 

 Kapacita MŠ je 20 dětí.  

 V MŠ pracují 2 učitelky (vedoucí učitelka MŠ – úvazek 1,0; učitelka MŠ – úvazek 

0,8) s víceletou praxí ve školství a 1 provozní zaměstnanec (úvazek 0,6). 

 Provozní doba MŠ:  6:45 – 16:15 hod. 

 

Popis budovy 

 Naše MŠ je výjimečná svými podkrovními prostory. Ve dvou propojených 

místnostech mají děti dostatek místa pro hru, vzdělávání i odpočinek. Navíc zde 

mohou využívat i další zázemí – malou tělocvičnu (hernu). Součástí realizovaných 

stavebních úprav bylo i vytvoření nové šatny. Sociální zařízení je oddělené dle 

pohlaví. 

 V přízemí budovy jsou dvě přípravné třídy (dále jen PT), čtyři oddělení školní družiny 

(dále jen ŠD), sociální zařízení, šatna a kabinet učitelek PT a vychovatelek ŠD. 

 K MŠ patří oplocená, uzamykatelná a pro daný počet dětí dostatečně prostorná 

zahrada, s instalovanými herními prvky a pískovištěm s krycí plachtou. Písek je 

obměňován. Herní zařízení jsou kontrolována a udržována. 

 

3) PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Věcné podmínky:  

 Prostorové uspořádání MŠ, včetně venkovní zahrady, vyhovuje nejrůznějším 

skupinovým i individuálním činnostem a aktivitám dětí, ať jde o hru, cvičení, 

vzdělávání, stolování, či odpočinek. 

 Instalovaný školní nábytek i další zařízení a doplňky jsou zdravotně nezávadné a 

bezpečné. 

 Třída je vybavena hračkami, pomůckami, náčiním a materiály, které odpovídají počtu 

dětí i jejich věku. Jsou průběžně obnovovány a doplňovány, nepoužívané či poškozené 

vyřazovány. 
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 Hračky, pomůcky, náčiní jsou umístěny tak, aby si je děti samy mohly brát a zároveň 

se vyznaly v jejich uložení a zvládaly jejich úklid po skončení aktivity. 

 Na výzdobě MŠ se z převážné části podílejí svými výtvory děti. Jejich práce jsou 

obměňovány dle daného okruhu či tématu. Rodiče mají možnost si je prohlédnout 

v šatně, na chodbě i ve třídě. 

 Bezpečnost dětí je zajištěna přímým dohledem učitelek MŠ i provozního zaměstnance 

MŠ. 

 

Životospráva: 

 Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava připravená ve vlastní školní 

kuchyni. Je dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, vhodná skladba 

jídelníčku. 

 Dopolední svačina se podává v době od 9,00 hod., odpolední od 14,15 hod. – 

kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin, děti si dle individuálních 

možností samy prostírají a samy se obsluhují, odnáší nádobí na místo k tomu určené. 

 Obědy se vydávají od 12,15 do 12,45 hodin, polévku a hlavní jídlo na talíře připravuje 

kuchařka, případně provozní zaměstnanec MŠ či učitelka MŠ. Dítě má právo si žádat 

o množství. Je nepřípustné násilně děti nutit do jídla.  

 V oblasti stravování a životosprávy jsou učitelky dětem vzorem, jíme společně s dětmi 

a učíme je nenásilně ochutnávat i jídla, na která nejsou z domova zvyklé. Při obědě 

děti používají dle možností příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí na vozík v 

jídelně. 

 Všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby 

učitelka, provozní personál. Děti mají k dispozici dostatek tekutin a mezi jednotlivými 

podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti mají možnost si kdykoli 

v samoobslužném režimu nalít pití, nebo požádat o nalití učitelky, které je k tomuto 

i vhodně podněcují. 
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 Je zajištěn pravidelný a zároveň dostatečně flexibilní denní rytmus a řád. Děti jsou 

každodenně a dostatečně dlouho venku, dle počasí a kvality ovzduší. Mají dostatek 

pohybu venku i v interiéru třídy. V denním programu dbáme na respektování 

individuální potřeby aktivity, spánku a odpočinku dětí. 

 

Psychosociální podmínky: 

 V MŠ usilujeme o klidnou a pohodovou atmosféru podporující přirozenou spontánnost 

dětí. Našim cílem je, aby se děti cítily ve školce bezpečně a chodily do školky rády, 

našly si zde své kamarády a vytvořily si ke všem zaměstnancům školy přátelský vztah. 

 Nově příchozím dětem je dána možnost postupné adaptace. Pedagogové respektují 

potřeby dětí, napomáhají jejich uspokojování. Jakékoliv projevy nerovností, 

zesměšňování a podceňování jsou nepřípustné.  

 Volnost a osobní svoboda je vyvážena nezbytnou mírou omezení z hlediska 

bezpečnosti dětí a pravidel soužití. Komunikace pedagoga s dětmi je vstřícná, 

empatická. Je kladen důraz na uplatňování pedagogického cíle s nabídkou. 

 Ve vztazích mezi dospělými a dětmi i mezi dětmi dbáme na projevy vzájemné důvěry, 

solidarity, pomoci a podpory, prevenci šikany. 

 

Organizační zajištění chodu mateřské školy:  

 Úspěšnou a kvalitní organizaci chodu MŠ zajišťuje dostatek pedagogických 

i provozních zaměstnanců.  

 Ze strany vedení školy jsou zaměstnancům MŠ dle možností vytvářeny ty nejlepší 

pracovní podmínky a motivující prostředí a zázemí. 

 Jsou vytvářeny podmínky pro individuální a skupinové činnosti dětí. Ty mají možnost 

účastnit se společných činností v malých, středně velkých, i velkých skupinách.  
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 Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost 

uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak je 

zajištěno soukromí při osobní hygieně apod. 

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

potřebám a možnostem dětí. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné 

materiální podmínky (věcné vybavení prostředí je dostatečné a kvalitní, pomůcky jsou 

připravovány včas). 

Přibližný denní režim v MŠ: 

 Uvedený čas jednotlivých činností je pouze orientační. Denní režim je dostatečně 

pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, jejich potřeby. Při vstupu 

dítěte do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. 

 Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní 

pohybové aktivity. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Děti zde 

nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Poměr spontánních a řízených 

činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které MŠ organizuje nad 

rámec běžného programu. Děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru. 

DENNÍ REŽIM 

6,45 - 8,15 – příchody dětí, volné hry dětí 

8,15 – 8,30 – individuální práce s dětmi 

8,30 – 9,00 – komunikační kruh, zdravotní cvičení 

9,00 – 9,20 – hygiena, svačina 

9,20 – 10,15 - rozvíjení jazyka a řeči, motorických dovedností, matematických představ, 

hudební, výtvarné, pracovní, dramatické a literární činnosti, hry dle individuálního zájmu dětí                      

10,15 – 12,15 - pobyt venku, seznamování dětí s přírodou 

12,15 – 12,35 – hygiena, oběd 

12,35 – 13,00 – odchody dětí domů  

13,00 – 14.00 - četba, odpočinek dětí dle individuální potřeby, klidové aktivity 

14,00 - 14,20  - hygiena, svačina 

14,20 - 16,15 - spontánní hry dětí, individuální práce s dětmi, didakticky cílené činnosti, 

odpolední zájmová činnost, rozcházení 
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Nástup dětí:  

 Rodiče přivádějí dítě do třídy a osobně ho předávají učitelce, a to v době od 6,45 - do 

8,15 hod. Po dohodě rodičů s učitelkou MŠ mohou děti do MŠ přicházet i později. 

Děti již přítomné v MŠ vykonávají volně spontánní zájmové aktivity. 

 

Spontánní hry:  

 Probíhají od příchodu dětí do dopoledního pobytu venku a poté po odpoledním 

odpočinku, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se 

zřetelem na individuální potřeby dětí.  

 

Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem):  

 Jsou uskutečňovány v dopoledním i odpoledním bloku formou individuální, skupinové 

či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházející z potřeb a zájmů dětí. 

 

Pohybové aktivity:  

 Denně jsou zařazována zdravotně zaměřená cvičení (vyrovnávací, protahovací, 

uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry. 

 Průběžně jsou zařazovány pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti 

 1x týdně zařazujeme didakticky cílené pohybové činnosti 

 Přirozeného pohybu se dětem denně dostává též při spontánních hrách a pobytu venku. 

 

Pobyt venku:  

 Minimálně 2 hodiny denně za vhodného počasí, sledujeme kvalitu ovzduší i venkovní 

teplotu. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. K procházkám 

využíváme nedalekou Panskou zahradu. 

 Pobyt venku se neuskutečňuje při silném mrazu, při silném větru, dešti a při inverzích. 

 

Odpočinek, spánek:  

 Vychází z individuálních potřeb dětí. 
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 Po obědě děti odpočívají při čtení pohádky, poté se děti s nižší potřebou spánku věnují 

klidným aktivitám, ostatní spí.  

 

Rozcházení dětí:  

 Děti, které odcházejí po obědě, si rodiče vyzvedávají mezi 12.30 – 13,00 hodin, ostatní 

děti se rozcházejí dle potřeb rodičů, většinou od 14,30 do 16,15 hod. 

 

ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 Povinnosti, pravomoci a úkoly zaměstnanců MŠ jsou jasně vymezeny v pracovní 

náplni.  

 Je vytvořen funkční vnitřní i vnější informační systém.  

 Při vedení zaměstnanců ředitel vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje 

spolupracovníky do řízení MŠ, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich 

názor. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních 

otázkách ŠVP PV. 

 Ředitel školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje 

a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke 

spolupráci rodiče i další partnery. Plánování pedagogické práce a chodu MŠ je 

funkční. Na vypracování ŠVP PV i na jeho případných úpravách a doplňcích 

participují pedagogové MŠ i ředitel školy.  

 Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu MŠ, jsou smysluplné 

a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. 

 MŠ spolupracuje s ostatními MŠ v Brandýse n. L. – St. Boleslavi a blízkém okolí, 

s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných 

a vzdělávacích problémů dětí (PPP, SPC, ŠPP). MŠ dále spolupracuje velmi úspěšně 

s rodiči, kteří podporují akce nad rámec možností rozpočtu školy, a to nejen finančně, 

ale i organizačně. 

Personální podmínky 

 V MŠ pracují dvě učitelky, Veronika Havlenová (vedoucí učitelka, úvazek 1,0) a Mgr. 

Alena Stejná (učitelka, úvazek 1,0), a jeden provozní zaměstnanec (úvazek 0,8). 
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 Obě učitelky k výkonu funkce splňují kvalifikační předpoklady a mají víceletou 

pedagogickou praxi. Aktivně si prohlubují kvalifikaci účastí v akcích dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 Zaměstnanci MŠ se chovají, jednají a pracují profesionálním způsobem, vstřícně se 

chovají k dětem i členům jejich rodin. Společně se snažíme vytvářet harmonické 

vztahy mezi zaměstnanci a vedením, nevyhledávat konflikty a tím podporovat klidné 

a harmonické prostředí pro děti. 

SPOLUPRÁCE S RODIČI 

Podmínky spolupráce: 

 budování vztahů mezi pedagogy a rodiči, založených na vzájemné důvěře, vstřícnosti, 

porozumění, respektu a ochotě spolupracovat 

 sledování potřeb dětí (rodin), těmto potřebám porozumět, v případě oprávněných 

požadavků vycházet vstříc 

 umožnění účasti v různých programech a akcích školy 

 informování rodičů o dění ve škole – webové stránky, informační systém v MŠ, 

schůzky, individuální konzultace ohledně společného postupu při dosahování pokroků 

v rozvoji i učení dítěte 

 ochrana soukromí rodiny, zachovávání diskrétnosti (práce s důvěrnými informacemi) 

 ohleduplné, taktní jednání ze strany rodičů i pedagogů, vyvarování se přílišné 

horlivosti a nevyžádaných rad ze strany pedagogů 

 podpora rodinné výchovy ze strany MŠ 

 zajištění poradenského servisu dle potřeby 

 dodržování ustanovení Vnitřního řádu MŠ, jak ze strany pedagogů, tak rodičů. 

Formy spolupráce: 

 konzultace pro rodiče -  dle potřeb rodičů a pedagogů 

 informační schůzky - 1x ročně, 

 ukázky práce zájmových kroužků  - 2x ročně, 

 školní akce pro rodiče s dětmi: Den otevřených dveří, Besídka, Loučení s předškoláky           

 besedy pro rodiče se zástupci – učiteli základních škol, k příležitosti zápisu do ZŠ, dle 

potřeby i s odborníky z SPC apod. 
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Hodnocení spolupráce: 

 při třídních schůzkách 

 1x ročně vyhodnocování dotazníků pro rodiče dětí, zaměřené na jejich spokojenost 

s průběhem a organizací výchovně vzdělávací práce, s podmínkami výchovy a vzdělávání, 

provozem, stravováním, spoluprací, apod. 

 při evaluačních činnostech školy 

4) ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

 MŠ má děti zapsané do jedné třídy, děti jsou přijímané dle věku. 

 Výchova a vzdělávání se uskutečňuje v prostorné třídě a herně i během pobytu venku 

na zahradě či v krásném prostředí blízkého parku. 

 Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech, hrách a situacích, které v průběhu 

dne v MŠ probíhají a umožňují uplatňovat prožitkový styl učení v rovině spontánní 

i řízené, v menších či větších skupinách nebo individuálně. Plánování témat, činností 

vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám 

a možnostem dětí. 

 K realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky (věcné 

vybavení prostředí je dostatečné a kvalitní, pomůcky jsou připravovány včas). 

 Děti se specifickými vzdělávacími potřebami jsou vzdělávány dle individuálních 

plánů. 

 Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní 

pohybové aktivity. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Děti 

nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Při vstupu dítěte do MŠ je 

uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Poměr spontánních a řízených 

činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které MŠ organizuje nad 

rámec běžného programu. Děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru. 

 Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost 

uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak mají 

i možnost soukromí při osobní hygieně apod. 

 Snažíme se být otevřenou rodinnou školkou, podporovat výchovný zájem rodičů 

o vlastní dítě, příležitostně a citlivě ovlivňovat jejich vztahy, doplňovat rodinnou 

výchovu. Vytvářet estetické prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených 
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podnětů a prožitků. Chceme, aby bylo dítě svým okolím přijímáno a uznáváno, aby 

zažilo uspokojení z úspěchu. 

Přijímání dětí: 

 Základními právními normami pro přijímání dětí jsou: zák. č. 561/2004 Sb., školský 

zákon; zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví; zák. č. 500/2004 Sb., správní 

řád. 

 Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, 

mladší děti jsou přijímány zcela výjimečně, a to dle volné kapacity MŠ.  

 Ředitel školy stanoví, v součinnosti se zřizovatelem (Město Brandýs n. L. – St. 

Boleslav), termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 

od následujícího školního roku a zveřejní je způsobem v místě obvyklým, tj. 

prostřednictvím regionálního tisku a webových stránek školy.  

 Zápis probíhá zpravidla v měsíci dubnu a v MŠ mu předchází Den otevřených dveří, 

při kterém mají rodiče s dětmi možnost navštívit a prohlédnout si MŠ, zhlédnout 

výchovně vzdělávací práci s dětmi a rozhodnout se, zda naše MŠ vyhovuje jejich 

požadavkům. 

 O přijetí dítěte k docházce do MŠ rozhoduje ředitel školy ve správním řízení dle 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.  V den zápisu, který zpravidla probíhá od 14,00 

do 16,30 hod., předají rodiče řediteli školy žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání. 

 Vzhledem k tomu, že dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví lze do 

předškolního zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným 

pravidelným očkováním, předají rodiče rovněž doklad potvrzující skutečnost, že je 

dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci. 

 Při zápisu oznámí ředitel rodičům lhůtu, během níž se mohou vyjádřit k průběhu 

správního řízení a také termín a způsob předání rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dítěte 

do MŠ, včetně poučení o možnosti podání odvolání proti tomuto rozhodnutí. 

 Ředitel školy rozhodne o přijetí dítěte na základě stanovených a zveřejněných kritérií. 
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Kritéria přijímání dětí do MŠ: 

 dítě, které dovrší k 31. 8. 2013 tří let (dle věku a volné kapacity) 

 dítě, jenž má bydliště v Brandýse n. L. – Staré Boleslavi 

 V případě volné kapacity MŠ může být dítě přijato i v průběhu školního roku. 

 

Zařazování dětí do třídy MŠ:  

 MŠ je jednotřídní. Respektujeme individuální a věkové zvláštnosti a potřeby dětí. Děti 

mají možnost kontaktů s dětmi jiné věkové skupiny (školní družina, přípravné třídy 

ZŠ, 1. stupeň ZŠ) při společných akcích školy, divadelních představeních. 

 

 

 5) VZDĚLÁVACÍ OBSAH 

 

1. VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE   

Začínáme, tvoříme pravidla 

Poznáváme sami sebe 

 

2. BAREVNÝ PODZIM  

 Prší, prší 

             Halloween, Dušičky 

             Pozorování proměny přírody 

 

3. ZIMNÍ RADOVÁNKY  

  Co umí čepice 

              My se čerta nebojíme 

              Čekání na Ježíška 

              Malování s mrazíkem 

 

4. NAHLÉDNEME DO POHÁDKY   

   Co říkají knížky 

               Karneval 
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      5. PŘIŠLO JARO K NÁM 

    Velikonoce 

               Svátek matek 

               Co už známe o přírodě 

  

      6. POLETÍME DO VESMÍRU  

   Poletíme vesmírem, obletíme celou Zem 

               Jede, jede vlak 

               Bez práce nejsou koláče 

 

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

Vzdělávací cíle, záměry, filozofie: 

 Vzdělávání v MŠ se uskutečňuje podle ŠVP PV „Ať jsi kluk anebo holka, vítá Tě tu 

naše školka“. Je zpracován podle podmínek školy a v souladu s RVP PV. 

 V integrovaných blocích je zakomponován obsah vzdělávacích oblastí reflektující 

vývoj dítěte, jeho vývojová specifika, která učitelky respektují při své výchovně 

vzdělávací práci s dětmi. Jedná se o tyto vzdělávací oblasti: 

1. Dítě a jeho tělo – oblast biologická – stimulace a podpora růstu, zdatnosti, rozvoj 

pohybových i manipulačních dovedností, podpora zdravého životního stylu 

2. Dítě a jeho psychika – oblast psychologická – stimulace a podpora duševní pohody, 

rozvoje jazyka a řeči, intelektu; tato oblast má tři podoblasti: 

            a) Jazyk a řeč 

             b) Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 

             c) Sebepojetí, city a vůle          

3. Dítě a ten druhý – oblast interpersonální – rozvoj pozitivních vztahů, komunikace mezi 

dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými         

4. Dítě a společnost – oblast sociálně-kulturní – uvedení dětí do světa kultury a umění 

5. Dítě a svět – oblast environmentální – vytváření základů pro vnímání světa a přírodního 

prostředí jako základu pro lidskou existenci. 
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 Jednotlivé vzdělávací oblasti se pak dále vzájemně prolínají, prostupují, ovlivňují 

a podmiňují v jednotlivých tématech třídního vzdělávacího programu předškolního 

vzdělávání, která jsou dětem obsahově blízká. Vycházejí z přirozeného cyklu ročních 

období, přírodních a společenských situací s nimi spojených. 

 Učitelky respektují individuální možnosti a potřeby dětí. Děti vedou tak, aby 

formovaly jejich dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty důležité pro jejich osobní 

rozvoj. Rozvíjejí u dětí kompetence k učení, k řešení problémů, komunikaci, 

kompetence sociální, personální, činnostní i občanské. 

 Záměrem je tedy nejenom vytvoření kvalitního prostředí a zajištění dostatku podnětů 

pro stimulaci a rozvoj dítěte, ale především to, aby výchova a vzdělávání dětí v MŠ 

zahrnovala celou osobnost dítěte. 

 Naše MŠ je zaměřena zvláště na oblast estetickou (výtvarnou, hudební) a tělesnou 

(pohybovou), rozvoj vztahu dětí k přírodě. 

 MŠ zajišťuje další aktivity – plavecký výcvik, jógu, předškoláčka. 

 Učitelky MŠ využívají různých komplexních výukových metod - pracují s dětmi 

individuálně, ve skupinách, společně se všemi dětmi. Využívají klasické výukové 

metody slovní – vyprávění, vysvětlování, rozhovor, práce s textem pohádek a příběhů 

s dětským hrdinou atd., stejně jako metody názorně – demonstrační, tj. předvádění, 

pozorování, práce s obrazem (včetně využití encyklopedií a instruktáží). Metody 

dovednostně – praktické, mj. napodobování, manipulování – stříhání, lepení, 

modelování, pěstování rostlin apod., experimentování; produkční metody – rozvoj 

pohybových dovedností, rozvoj jemné motoriky, hudební a výtvarné aktivity. Dále 

používáme různé aktivizující metody – diskuze, besedy, v neposlední řadě též metody 

situační, při nichž děti řeší určitý problém, či metody inscenační – dramatizace 

pohádek, příběhů. Nejčastěji uplatňovanou metodou je hra.  
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VZDĚLÁVACÍ OBSAH ŠVP PV 

 

1. VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE 

Začínáme, tvoříme pravidla 

Poznáváme sami sebe 

 

Cíl, záměr pedagoga: 

 Prostřednictvím tohoto bloku chceme dětem ulehčit vstup do MŠ. Vytvořit příjemné, 

vstřícné a podnětné prostředí k adaptaci dítěte na prostředí MŠ při nástupu dětí do MŠ, 

i k adaptaci na prostředí nové třídy dětí stávajících.  

 Seznamovat nové děti s kamarády, zaměstnanci, prostředím MŠ a jejím okolím. 

Seznamovat je s režimem dne v MŠ. Seznamovat děti se značkou, místy kam si 

odkládají své věci, hračky ve třídě.  

 Společně s dětmi stanovit pravidla chování ve třídě.  

 Rozvíjet u dětí základy sebeobslužných dovedností a hygieny.  

 Rozvíjet u dětí pohybové, manipulační dovednosti, rozvíjet základy zdravého 

životního stylu.  

 Podporovat u dětí rozvoj řečových schopností, komunikaci. Vést je k poznání sebe 

sama, svých schopností, využívat své možnosti i odhadovat důsledky svého chování, 

konání. Vést je k tomu, aby pochopily vliv svého jednání na navozování a udržování 

vzájemně pohodových vztahů. Rozvíjet prosociální postoje, ohleduplnost, toleranci 

k druhým. 

 Seznamovat děti s prostředím kde žijí. Vytvářet povědomí o existenci jiných 

národností a kultur. 

 

Vzdělávací nabídka: 

 Rozhovory v  kruhu na dané téma: 

Já, moje tělo, moje rodina, kde bydlím, kudy chodím do školky, všichni jsme kamarádi, co 

dělá tatínek a maminka, když my jsme ve školce, ochrana před úrazem, tvoření společných 

pravidel ve třídě. 
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Biologická oblast 

 Činnosti podporující fyzický rozvoj, pohybovou koordinaci: 

Preventivní zdravotní cvičení, pohybové aktivity, pohybové hry, relaxační chvilky.  

- procvičování chůze, běhu, poskoků, lezení, házení, procvičování různých postojů a poloh, 

rytmizovaného pohybu, skluzu, pohybové hry. 

 Činnosti rozvíjející jemnou motoriku, koordinaci ruky, oka 

Mačkání, trhání, překládání papíru, vystřihování, lepení, hry s konstruktivními stavebnicemi, 

„prstová“ říkadla, mozaiky, kreslení, malování, modelování. Hry s přírodninami. Kresba 

obrázků – procvičování držení tužky, přiměřený tlak na podložku, obtisk dlaně. 

Grafomotorická cvičení – klubíčka, kruhy. 

 Činnosti rozvíjející sebeobsluhu 

Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti – oblékání, osobní hygiena, stolování, úklid. 

 Činnosti směřující k podpoře zdraví, bezpečí 

Činnosti, rozhovory směřující k ochraně zdraví, nám. hry – Na rodinu, Na lékaře. 

 

Psychologická oblast 

Jazyk a řeč  

 Činnosti rozvíjející výslovnost, gramatickou správnost řeči, porozumění, 

vyjadřování, dorozumívání 

Rozhovory při prohlížení rodinných fotografií, obrázků, encyklopedií, pozorování přírody, 

okolí. 

Hry, činnosti rozvíjející schopnost dítěte pojmenovat bezprostředně vnímané osoby, zvířata, 

rostliny, předměty, činnosti a jevy. 

Individuální komunikace – zjišťování stavu výslovnosti 

Podpora komunikace mezi dětmi, dětmi a dospělými. 

Rytmizace říkadel, vyprávění pohádek, dramatizace pohádky O veliké řepě – popis obrázku, 

poznat co je velké x co je malé, kdo je první x kdo poslední. 

Vyprávění prázdninových příběhů.   

Rozvoj správného dýchání, procvičování mluvidel, artikulační cvičení. 
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Poznávací schopnosti 

 Činnosti rozvíjející vnímání 

Poznávání a rozlišování barev – Pan čáp ztratil čepičku. 

Poslech hudby, vyjádření nálady gesty, pohybem. 

Vyhledávání dvou stejných předmětů, obrázků  

„Čím jsme stejní“, Čím se lišíme“ – barva očí, oblečení. 

 Činnosti rozvíjející pozornost, soustředěnost, paměť 

Čtení z knížek – reakce na předem domluvené slovo, jméno. 

Opakování slov a krátkých vět, říkanek – Hlava, ramena, kolena, palce. 

Vyřizování vzkazů. 

Zapamatování krátkých příběhů. 

Hry- Škatulata, hýbejte se, Hlava, ramena, Kuba řekl, Na sochy, Kdo si přesedl. 

 Činnosti rozvíjející tvořivost, vynalézavost, fantazii 

Spontánní hry. 

Vyprávění příběhů dle obrázků, dokončování příběhů. 

Pantomima. 

Výtvarné činnosti – koláže, hry s barvou – otisky rukou, jiných částí těla, obkreslování 

postavy – dokreslování detailů. 

Sestavování rozstříhaného obrázku lidského těla. 

Stavby z kostek, konstruktivní stavebnice. 

 Činnosti rozvíjející rozlišování obrazných znaků a symbolů, grafické vyjadřování 

Poznej svoji značku, své jméno. 

Dopravní značky – přechod pro chodce, semafor. 

Napodobování základních geometrických tvarů – svislá čára. 

 Činnosti rozvíjející časoprostorovou orientaci  

Na základě vlastních prožitků dětí, obrázků přibližujeme dětem časové pojmy – den, noc, 

ráno,  poledne, večer. 

Procvičujeme prostorovou orientaci při cvičení, úklidu hraček ve třídě - používaní příslovcí 

místa – vzadu, vpředu, nahoře, dole a předložek před, za, na, vedle, nad, pod. 

 Činnosti rozvíjející porozumění základním matematickým, početním a číselným 

pojmům a operacím 

Porovnávání předmětů, obrázků dle velikosti. 
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Vyhledávání stejných tvarů. Vybíraní předmětů dle druhu, barvy velikosti, jiných vlastností. 

Hry, činnosti, rozhovory při kterých děti umísťují různé předměty, rozhodují o vzájemné 

poloze - je, v, není, na, za. 

 Činnosti rozvíjející schopnost řešit problémy, učit se 

Vyhledávání obrázků v knížkách, encyklopediích.  

Navozování problému – nedokončený příběh - hledání možných řešení. 

 

Sebepojetí, city, vůle 

 Činnosti rozvíjející sebeuvědomění a sebeuplatnění 

Zapojování se do činností, komunikace s dětmi, dospělými, podílení se na tvorbě pravidel 

soužití ve třídě. 

 Činnosti rozvíjející sebeovládání a přizpůsobivost 

Dodržování společně stanovených pravidel při hrách, činnostech. 

 Činnosti rozvíjející vůli, vytrvalost, city a jejich projevy 

Dokončování započaté činnosti při hrách, činnostech. 

Hry, činnosti, při kterých si děti projevují city – pohlaď kamaráda. 

Mimické vyjadřování různých druhů nálad, dramatizace. 

Kreslení zážitků. 

 

Sociální oblast 

 Činnosti rozvíjející komunikaci s dospělým, komunikaci s dětmi, spolupráci při 

činnostech, činnosti rozvíjející sociabilitu 

Navozování kontaktů, komunikace při hrách, rozhovorech v komunikačním kruhu – 

obkreslování kamaráda, měření dětí. 

– při pobytu venku a ostatních činnostech - dětská práva, individuální potřeby, přání, 

kompromisy, řešení konfliktů dohodou, vyjednávání… 

 

Sociokulturní oblast 

 Činnosti rozvíjející schopnost dítěte respektovat společenská pravidla 

a návyky, činnosti podporující zařazení dítěte do třídy, do skupiny 

Hry, rozhovory, různé aktivity, při kterých vedeme děti k tomu, aby uměly pozdravit, 

poprosit, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci,… 
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Hry, rozhovory, činnosti, při kterých vedeme děti k orientaci v rolích a pravidlech – rodina, 

třída, skupina, přátelé…, tvoření pravidel 

 Činnosti přibližující dítěti kulturu a umění 

Četba a vyprávění pohádek, příběhů, dramatizace pohádek, návštěvy divadelních, hudebních 

představení, účast ve výtvarných akcích, hry s písničkou – hudební hádanky, zpěv lidových 

i umělých písní, seznamování a hra s hudebními nástroji, hudebně pohybové hry, kreslení, 

malování,… 

 

Environmentální oblast 

 Činnosti rozvíjející poznatky o okolním prostředí, sociální informovanost, 

činnosti podporující adaptabilitu ke změnám 

Procházky a výlety do okolí MŠ, přímé pozorování, rozhovory, hry, diskuse – seznamování 

s okolím, rozvoj poznatků o živé a neživé přírodě, o přírodních jevech a dějích, o lidech 

a jejich životě, o kultuře a technice, dopravě, rozvoj povědomí o své zemi. 

Procházky a výlety do okolí MŠ, přímé pozorování, rozhovory, hry, diskuse – změny, vývoj, 

proměnlivost prostředí, přizpůsobování,…  

 Činnosti rozvíjející vztah k životnímu prostředí 

Procházky do okolí, lesa, pozorování, besedy, všímáme si nepořádku a škod, v rámci 

možností jej likvidujeme, upozorňujeme děti na nebezpečí, které hrozí přírodě i jim, pokud by 

našly závadný odpad, uklízíme a třídíme odpadky. 

 

Očekávané výstupy – kompetence: 

 zachovávat správné držení těla, zvládnout základní pohybové dovednosti 

 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku, pracovat se skládankami, 

stavebnicemi 

 zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými nástroji 

 kreslit, malovat, modelovat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i umělých 

materiálů 

 pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony (např. 

používat toaletní papír a splachovací zařízení, mýt si a utírat ruce, smrkat), samostatně jíst, 

používat příbor, nalít si nápoj 
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 pojmenovat viditelné části těla včetně některých dílčích částí (např. rameno, koleno, loket, 

zápěstí) a některé vnitřní orgány (např. srdce, plíce, mozek, žaludek), mít povědomí 

o narození, růstu těla a jeho základních proměnách  

 chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. ve školním prostředí, na 

hříšti, na veřejnosti, v přírodě) mít povědomí, jak se nebezpečí vyhnout (být opatrné, 

obezřetné, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc, koho přivolat) 

 dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu (např. dokázat naslouchat 

druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, dokázat 

zformulovat otázku) 

 spontánně vyprávět zážitky 

 napodobit základní geometrické znaky a tvary 

 rozlišovat a používat základní prostorové pojmy 

 přijímat pobyt v mateřské škole jako běžnou součást života (vědět, že rodiče chodí do 

zaměstnání, dítě do MŠ), zapojovat se do činností, komunikovat s dětmi i dospělými 

 uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech, podílet se na nich 

a respektovat je 

 projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat druhým 

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

přirozené 

 vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje, hudebně 

pohybovou činností  

 orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí 
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2. BAREVNÝ PODZIM 

 Prší, prší 

 Halloween, Dušičky 

 Pozorování proměny přírody 

 

Cíl, záměr pedagoga: 

V tomto bloku je naším hlavním cílem a záměrem vést děti k pozorování přírody, vnímat její 

krásu, změny v podzimní přírodě, učit se ji chránit. Vést je k tomu, vnímaly a esteticky 

oceňovaly přírodní prostředí v různých denních dobách a při proměnách, které způsobuje 

počasí, lidská činnost. Pozorujeme přírodu a povídáme si o přírodě v naší blízkosti, to jak se 

k ní lidé chovají, co člověku příroda poskytuje. Jak lidé obhospodařují pole, zahrádky, louky, 

lesy. Pozorujeme rostliny, živočichy, učíme se je pojmenovat, popsat, nakreslit, namalovat 

i jinak výtvarně ztvárnit. Spojujeme své poznatky i prožitky s hudbou – zpíváme, tančíme, 

hrajeme si písničkami s náměty podzimu. Učíme se chovat ohleduplně k zvířatům a nerušit je. 

Neničit přírodu, bezpečně se pohybovat v přírodě i v okolí, jíst jenom takové lesní plody, 

které známe.  

 

Vzdělávací nabídka: 

 Rozhovory v  kruhu na dané téma: 

Zvířátka kolem nás, počasí na podzim, jak se připravuje podzimní příroda a zvířata v ní na 

zimu, barevná podzimní krajina. 

 

Biologická oblast 

 Činnosti podporující fyzický rozvoj, pohybovou koordinaci: 

Preventivní zdravotní cvičení, pohybové aktivity, pohybové hry, relaxační chvilky  

- procvičování chůze po šikmé a zvýšené rovině, změny směru, mezi překážkami, 

překračování překážek, plynulá chůze po schodech, běhu za vedoucím dítětem i určeným 

směrem, poskoků snožmo na místě i z místa, vpřed i vzad a s otočením, skoky jednonož, 

přeskoky, lezení v podporu dřepmo, plazení, házení, procvičování různých postojů a poloh, 

rytmizovaného pohybu, skluzu, pohybové hry.  

 Činnosti rozvíjející jemnou motoriku, koordinaci ruky, oka  
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Mačkání, trhání, vytrhávání obrázků (jablko, hruška). Překládání papíru, vystřihování, lepení, 

hry s konstruktivními stavebnicemi, „prstová“ říkadla, mozaiky, kreslení, malování, 

modelování. Hry s přírodninami. Kresba obrázků – správné držení tužky, přiměřený tlak na 

podložku. Plody zahrady – modelování. 

Grafomotorická cvičení – klubíčka, kruhy, vlnovka. 

 Činnosti rozvíjející sebeobsluhu  

Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti – oblékání, osobní hygiena, stolování, úklid 

hraček, oblečení 

 Činnosti směřující k podpoře zdraví, bezpečí 

Činnosti, rozhovory směřující k ochraně zdraví, k pochopení důležitosti ochrany svého zdraví 

i zdraví ostatních, důležitost pobytu na čerstvém vzduchu, nám. hry – Na rodinu, Na lékaře, 

Na zahradníky. 

 

Psychologická oblast 

Jazyk a řeč  

 Činnosti rozvíjející výslovnost, gramatickou správnost řeči, porozumění, 

vyjadřování, dorozumívání 

Rozhovory při prohlížení a pozorovaní okolní přírody, zahrádek, luk, polí, lesů, obrázků, 

encyklopedií. 

Hry, činnosti rozvíjející schopnost dítěte pojmenovat bezprostředně vnímané osoby, zvířata, 

rostliny, předměty, činnosti a jevy. 

Individuální komunikace – zjišťování stavu výslovnosti, logopedická prevence. 

Podpora komunikace mezi dětmi, dětmi a dospělými. 

Rytmizace říkadel, vyprávění pohádek. 

Vyprávění víkendových a jiných příběhů na volné, ale i dané téma – vlastní zážitky.   

Rozvoj správného dýchání, procvičování mluvidel, artikulační cvičení. 

 

Poznávací schopnosti 

 Činnosti rozvíjející vnímání 

Poznávání a rozlišování zvuků, tónů, jejich délky, síly, výšky, počtu, kdo a co je vydává, 

cvičení k rozeznávání hlásek – Děti, děti, kdo to je, kdo se na x jmenuje? Rytmická cvičení – 

Jak se jmenuješ? 
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Poslech hudby, vyjádření gesty, pohybem. 

Hry rozvíjející sluchové vnímání – Ptáčku pípni, Zvířátko kde jsi? Na strážce pokladu. 

Hry rozvíjející zrakové vnímání – Co se změnilo, Kdo vidí listnatý strom. 

Ochutnávka podzimního ovoce a zeleniny, rozeznávání druhu ovoce a zeleniny, hmatem. 

Navlékání jeřabin, rytmizace písniček s kaštany, jinými plody. 

 Činnosti rozvíjející pozornost, soustředěnost, paměť 

Cvičení – Co se změnilo?, Co chybí? 

Hry – Všechno lítá co peří má, Byl jsem v lese a viděl jsem (přidávání a zapamatování slov). 

 Opakování slov a krátkých vět, říkanek, básniček, zapamatování krátkých příběhů. 

 Činnosti rozvíjející tvořivost, vynalézavost, fantazii 

Spontánní hry. 

Vyprávění příběhů dle obrázků, dokončování příběhů. 

Pantomima. 

Výtvarné činnosti – hry s barvou – otisky listů, koláž z přírodnin, skřítek Podzimníček – 

samorost, přírodniny, zvířátka z podzimních plodů, dokreslit, domalovat načatý obrázek. 

Sestavování rozstříhaného obrázku plodů, listů. 

Stavby z kostek, konstruktivní stavebnice. 

 Činnosti rozvíjející rozlišování obrazných znaků a symbolů, grafické vyjadřování 

Rozeznat svoji značku, své předepsané jméno 

Dopravní značky – zákaz vjezdu, nemocnice, atd. 

Napodobování základních geometrických tvarů – svislá čára 

Seznamování s číslicemi – PH Na molekuly. 

 Činnosti rozvíjející časoprostorovou orientaci  

Ve spojení s pozorováním změn v přírodě vést děti k chápání časového sledu jednotlivých 

ročních období.  

Na základě vlastních prožitků dětí, obrázků procvičujeme s dětmi časové pojmy – den, noc, 

ráno,  poledne, večer, dny v týdnu. 

Procvičujeme prostorovou orientaci při cvičení, úklidu hraček ve třídě - používaní příslovce 

místa – vzadu, vpředu, nahoře, dole a předložek před, za, na, vedle, nad, pod. 

 Činnosti rozvíjející porozumění základním matematickým, početním a číselným 

pojmům a operacím 
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Hry činnosti, při kterých děti popisují vzájemnou polohu dvou objektů pomocí příslovcí místa 

– před, za, vedle, pod, nad, vpředu, vzadu, blíž, dál než. 

Znázorňují vzájemnou polohu na rovinné podložce – nahoře, dole, nad, pod, mezi, vlevo, 

vpravo. 

Určují vlastnosti předmětů a jejich počet ve svém okolí a porovnávají je – druh, barva, tvar, 

velikost, společné vlastnosti. 

 Činnosti rozvíjející schopnost řešit problémy, učit se 

Vyhledávání obrázků v knížkách, encyklopediích.  

Navozování problému – nedokončený příběh - hledání možných řešení. 

Podporování a rozvíjení nápadů dětí při hrách s přírodninami, při stavbě z kostek i jiných 

konstruktivních činnostech podporujeme děti v tom, aby přemýšlely nahlas – jak postupují.  

Experimentování – usychání květin – změna barvy, porovnávání váhy různých předmětů – list 

x plod. 

 

Sebepojetí, city, vůle 

 Činnosti rozvíjející sebeuvědomění a sebeuplatnění 

Zadávání samostatných úkolů při různých činnostech, rozhodování – možnost volby  

 Činnosti rozvíjející sebeovládání a přizpůsobivost 

Dodržování společně stanovených pravidel při hrách, činnostech. Přizpůsobování se 

požadavkům dospělých i druhých dětí. 

 Činnosti rozvíjející vůli, vytrvalost, city a jejich projevy 

Dokončování započaté činnosti při hrách, činnostech. 

Hry, činnosti, při kterých si děti projevují city – pohlaď kamaráda, pomoc mu při. 

Mimické vyjadřování různých druhů nálad, dramatizace. 

Kreslení zážitků. 

Hry, činnosti, aktivity, při kterých upevňujeme návyky zdvořilého a slušného chování, 

prohlubování citových vztahů mezi dětmi, podporujeme iniciativu a samostatnost. 

 

Sociální oblast 

 Činnosti rozvíjející komunikaci s dospělým, komunikaci s dětmi, spolupráci při 

činnostech, činnosti rozvíjející sociabilitu  

Komunikace s dospělým – vyřizování vzkazů. 
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Při různých aktivitách vedeme děti k tomu, aby se nebály požádat o pomoc, o radu, 

vyhledávaly si kamaráda pro hru, respektovaly potřeby jiného dítěte, dělily se o hračky, 

počkaly při činnosti, až na ně dojde řada. 

 

Sociokulturní oblast 

 Činnosti rozvíjející schopnost dítěte respektovat společenská pravidla a návyky, 

činnosti podporující zařazení dítěte do třídy, do skupiny 

Hry, rozhovory, různé aktivity, při kterých vedeme děti k tomu, aby uměly pozdravit, 

poprosit, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci,… 

Dodržovaly dohodnutá pravidla soužití ve školce i na veřejnosti. 

Hry, rozhovory, činnosti, při kterých vedeme děti k začleňování do skupiny, respektování 

rozdílných vlastností druhých. 

 Činnosti přibližující dítěti kulturu a umění 

Četba a vyprávění pohádek, příběhů, dramatizace pohádek, návštěvy divadelních, hudebních 

představení, galerie, účast ve výtvarných akcích, hry s písničkou – hudební hádanky, zpěv 

lidových i umělých písní, seznamování a hra s hudebními nástroji, hudebně pohybové hry, 

kreslení, malování,… 

 

Environmentální oblast 

 Činnosti rozvíjející poznatky, sociální informovanost, vztah k životnímu prostředí, 

činnosti podporující adaptabilitu ke změnám 

Orientace v okolí, jeho pozorování změn v přírodě, aktivit lidí  - podzimní úklid - při 

procházkách. 

Pozorování neživé přírody -  počasí, vítr, síla, směr, vichřice, mlha, smog, jinovatka.  

Pozorování rostlin, vyrábíme košíčky z listů, sbíráme houby, rozeznáváme jedlé x nejedlé 

druhy.  Sbíráme listí – pozorujeme tvar, barvy, rozeznáváme různé druhy stromů, keřů, jejich 

plody. 

Hrajeme si s přírodninami. 

Pozorování živočichů – veverky, hejna vlaštovek, špačků a jiných stěhovavých ptáků - 

sbíráme plody a semena na zimní krmení zvířat. Postavíme krmítko a od října do něj sypeme 

trochu krmiva - ptáci si na krmítko zvykají a snadno je najdou, i když bude silně sněžit.  

 



Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. – St. Boleslav, Palachova 337 

 

© Veronika Havlenová, Alena Stejná, Jaroslav Kindl                         ŠVP PV   28 

Očekávané výstupy – kompetence: 

 znát většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte (např. sdělit svoje jméno 

a příjmení, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek, rozumět většině pojmenování, 

které se týkají dítěti známých předmětů, popř. znát i některé, které se týkají vzdálenějšího 

světa) 

 rozlišit zvuky a známé melodie, rozlišit a napodobit rytmus 

 dokončit hru (neodbíhat od ní) i rozdělanou činnost, uklidit  

 uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím 

 zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky 

a reprodukovat je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu - zapamatovat si pohádku, 

děj, příběh a převyprávět ho 

 rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, umět je používat 

 rozpoznat geometrické tvary - čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník (nemuset je však 

pojmenovat) – přiměřeně věku 

 umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se, 

vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci 

 zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí (např. v přírodě), 

proměny komentovat 

 mít povědomí o tom, co je škodlivé a nebezpečné, co může ohrožovat zdravé životní 

prostředí  
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3. ZIMNÍ RADOVÁNKY 

Co umí čepice 

My se čerta nebojíme 

Čekání na Ježíška 

Malování s mrazíkem 

 

Cíl, záměr pedagoga: 

V tomto bloku pedagogové usilují o vytváření příjemné atmosféry, tak aby děti mohly naplno 

procítit krásu Vánoc. Příprava a prožití Vánoc se zvyky a tradicemi tvoří centrum zimního 

období. S dětmi připravujeme výzdobu, při které si osvojují manipulační dovednosti. Pečeme 

s dětmi cukroví. Děti si osvojují za pomocí zpěvu koled a poslechu příběhů poznatky 

o tradicích a vánočních zvycích. Při zdravotním cvičení a pobytu venku si děti zdokonalují 

pohybové dovednosti. Pozorujeme zimní přírodu, staráme se o zvířátka, sypeme ptáčkům do 

krmítek. Nosíme do lesa podzimní plody, které jsme nasbíraly na podzim, čímž rozvíjíme 

poznatky dětí i posilujeme jejich kladný vztah ke všem živým tvorům. 

 

Vzdělávací nabídka: 

 Rozhovory v  kruhu na dané téma: 

Vánoční tradice a zvyky u nás doma, Vánoční tradice a zvyky v naší zemi, ve světě, My se 

čertů nebojíme, Symboly vánoc – Děťátko, Betlém, Strom, Jmelí, Ryba, Host, Zvon, Zvířata, 

Dárky. Pomáháme rodičům. 

 

Biologická oblast 

 Činnosti podporující fyzický rozvoj, pohybovou koordinaci: 

Preventivní zdravotní cvičení, pohybové aktivity, pohybové hry, relaxační chvilky.  

Poskoky snožmo na místě i z místa, vpřed i vzad a s otočením, skoky jednonož, do stoje 

rozkročného, přeskoky nízkých překážek, přeskoky. 

Plazení, výstupy a sestupy na přiměřené nářadí. 

Koulení, házení – hod horním obloukem do dálky, obouruč na koš, na zem s chytáním 

v různých polohách. 

Procvičování různých postojů a poloh – změna při signálu, rytmizovaného pohybu 

 - krok přísunný stranou, krok poskočný, skluzu, pohybové hry.  
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 Činnosti rozvíjející jemnou motoriku, koordinaci ruky, oka 

Mačkání, trhání, překládání papíru, vystřihování, lepení, hry s konstruktivními stavebnicemi, 

„prstová“ říkadla, mozaiky, kreslení, malování, modelování, navlékání. Hry s přírodninami. 

Kresba jednotlivých obrázků – procvičování držení tužky, přiměřený tlak na podložku.  

Běžné činnosti – zapínání knoflíků, zipů, zavazování tkaniček, oblékání se, oblékání panenek. 

Grafomotorická cvičení – klubíčka, kruhy, vlnovka, napodobování symbolů, tvarů, čísel, 

písma, spojování bodů čarami. 

 Činnosti rozvíjející sebeobsluhu 

Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti – oblékání, osobní hygiena, stolování, úklid 

hraček, oblečení 

 Činnosti směřující k podpoře zdraví, bezpečí 

Činnosti, rozhovory směřující k ochraně zdraví, k pochopení důležitosti ochrany svého zdraví 

i zdraví ostatních, důležitost pobytu na čerstvém vzduchu, bezpečná manipulace s hračkami 

ve třídě, s dětským zahradním nářadím, atd. 

nám. Hry – Na rodinu, Na pekaře. 

 

Psychologická oblast 

Jazyk a řeč  

 Činnosti rozvíjející výslovnost, gramatickou správnost řeči, porozumění, 

vyjadřování, dorozumívání 

Rozhovory při prohlížení a pozorovaní okolní přírody, obrázků, encyklopedií. 

Hry, činnosti rozvíjející schopnost dítěte pojmenovat bezprostředně vnímané osoby, zvířata, 

rostliny, předměty, činnosti a jevy. 

Individuální komunikace – zjišťování stavu výslovnosti, logopedická prevence 

Podpora komunikace mezi dětmi, dětmi a dospělými. 

Rytmizace říkadel, vyprávění pohádek, dramatizace  

Vyprávění víkendových a jiných příběhů na volné, ale i dané téma – vlastní zážitky, tradice 

v rodině.   

Rozvoj správného dýchání. 

Při těchto i dalších činnostech vedeme děti, aby aktivně používaly a rozšiřovaly si slovní 

zásobu. 

Rozkládáme slova na slabiky. 



Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. – St. Boleslav, Palachova 337 

 

© Veronika Havlenová, Alena Stejná, Jaroslav Kindl                         ŠVP PV   31 

Rozvíjíme přirozený zájem dětí hrát si se zvukovou stránkou slov. 

Sluchová cvičení – rozlišování výšku a intenzitu tónů a zvuků, délku trvání tónů a zvuků, 

rozkládaní slova na slabiky. 

 

Poznávací schopnosti 

 Činnosti rozvíjející vnímání 

Vyhledávání stejných obrázků – Pexeso, Domino, Černý Petr, spojování stejných prvků na 

obrázku čarou – pracovní listy. 

Napodobování rytmu různými způsoby -  tleskání, dupání. Vyhledávání lokalizace zvuku – se 

zavázanýma očima. Rozeznávání hlásek na začátku slova. 

Vyhledávání určitého předmětu pomocí hmatu zavázanýma očima. 

 Činnosti rozvíjející pozornost, soustředěnost, paměť 

Opakování slov a krátkých vět, říkanek, básniček, zapamatování krátkých příběhů. 

Soustředěný poslech pohádky, hudební skladby, sledování divadelního představení 

Hry a cvičení.  

 Činnosti rozvíjející tvořivost, vynalézavost, fantazii 

Činnosti, hry, aktivity, při kterých děti určují místo kam patří předměty podle daného tvaru – 

tangramy, obrázkové mozaiky, puzzle. Sestavují složitější útvary podle skutečné předlohy 

i dle vlastní fantazie.  

Vyprávějí příběh, pohádku s podle obrázků, s dopomocí otázek. 

 Činnosti rozvíjející rozlišování obrazných znaků a symbolů, grafické vyjadřování 

Obrázkové čtení. Činnosti, aktivity a hry, při kterých si děti osvojují schopnost rozpoznat 

některé grafické znaky, písmena. 

 Činnosti rozvíjející časoprostorovou orientaci 

Rozhovory, popis obrázků, vyhledávání -  prohlubování schopnosti orientovat se  v poznávání 

současnosti, minulosti, přítomnosti – pojmy dnes, včera, zítra. 

Činnosti a hry, při kterých si děti osvojují schopnost postupně rozlišovat pravou a levou 

stranu vzhledem k vlastnímu tělu i k jinému objektu. 

 Činnosti rozvíjející porozumění základním matematickým, početním a číselným 

pojmům a operacím 
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Pracovní listy, hry, činnosti, při kterých si děti osvojují schopnost porovnávat a uspořádávat 

předměty dle stanoveného pravidla – od nejmenšího k největšímu, poznat co do skupiny 

nepatří, třídit předměty dle minimálně jednoho kritéria. 

 Činnosti rozvíjející schopnost řešit problémy, učit se 

Vyhledávání obrázků v knížkách, encyklopediích, s rodiči na internetu.  

Navozování problému – nedokončený příběh - hledání možných řešení. 

Podporování a rozvíjení nápadů dětí při hrách s přírodninami, při stavbě z kostek i jiných 

konstruktivních činnostech. 

 

Sebepojetí, city, vůle 

 Činnosti rozvíjející sebeuvědomění a sebeuplatnění, sebeovládání 

a přizpůsobivost, vůli, vytrvalost, city a jejich projevy 

Při hrách a ostatních aktivitách posilujeme sebevědomí a jistotu dítěte v chování a jednání. 

Rozvíjíme dovednost v sebehodnocení. Vedeme děti k šetrnému zacházení s hračkami 

a předměty. Prověřujeme dovednost udržovat pořádek ve společných i osobních věcech. 

Podporujeme vývoj dětských přátelství. 

Rozvíjíme projevy kladných citových vztahů dětí k druhým lidem. 

 

Sociální oblast 

 Činnosti rozvíjející komunikaci s dospělým, komunikaci s dětmi, spolupráci při 

činnostech, činnosti rozvíjející sociabilitu 

Posilujeme sebevědomí a jistotu dítěte při komunikaci s dospělými, rodiči i zaměstnanci MŠ. 

Rozvíjíme dovednost v sebehodnocení i hodnocení chování druhých. 

 

Sociokulturní oblast 

 Činnosti rozvíjející schopnost dítěte respektovat společenská pravidla 

Při všech činnostech dbáme na to, aby děti pochopily společně stanovená pravidla 

a dodržovaly je – jak v MŠ, tak na veřejnosti. Chovaly se k sobě mile, vstřícně, projevovaly 

zájem o pro problémy druhých, pomáhaly si.  

 Činnosti přibližující dítěti kulturu a umění 

Četba a vyprávění pohádek, příběhů, dramatizace pohádek, návštěvy divadelních, hudebních 

představení, galerie, účast ve výtvarných akcích, hry s písničkou – hudební hádanky, zpěv 
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lidových i umělých písní, seznamování a hra s hudebními nástroji, hudebně pohybové hry, 

kreslení, malování,… 

 

Environmentální oblast 

 Činnosti rozvíjející poznatky, sociální informovanost, vztah k životnímu prostředí, 

činnosti podporující adaptabilitu ke změnám 

Prověřujeme, zda děti znají základní podmínky, které potřebují rostliny k růstu – pokusy – 

klíčení – růst rostlin ve světle a tmě. 

Vytváříme u dětí základy kladných postojů k péči o přírodu a životní prostředí. 

Rozšiřujeme a upevňujeme poznatky o zimní přírodě. 

Učíme děti poznat jehličnatý strom, určovat rozdíly od stromu listnatého v zimě. 

 

Očekávané výstupy – kompetence: 

 správné držení těla, koordinace pohybu, zvládání základních pohybových dovedností 

přiměřeně věku 

 správné držení tužky, provádět jednoduché úkony s výtvarnými nástroji – tužka, pastel, 

štětec, nůžky 

 zvládání sebeobsluhy, péče o osobní hygienu přiměřeně věku – používat toaletní papír 

a splachovací zařízení, mýt se a utírat ruce, smrkat 

 vyslovovat a mluvit gramaticky správně. 

 mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně používat 

 udržet pozornost i při méně atraktivních činnostech 

 uposlechnout pokynu dospělého 

 vyprávět příběh s vizuální oporou 

 orientovat se v čase – dnes, včera, zítra 

 jednoduchý problém vyřešit samostatně, při složitějších se poradit, postupovat podle 

pokynů a instrukcí 

 respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých 

 obracet se na dospělého o pomoc, radu atd. 

 chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat 

 k mladšímu, slabšímu či postiženému dítěti se chovat citlivě a ohleduplně (neposmívat se 

mu, pomáhat mu, chránit ho 
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 dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v mateřské škole a na 

veřejnosti - chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla her a jiných činností, 

hrát spravedlivě, nepodvádět  

 vyjádřit a zhodnotit prožitky (co se líbilo a co ne, co a proč zaujalo, co bylo zajímavé, 

překvapivé, podnětné apod.) 
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4. NAHLÉDNEME DO POHÁDKY 

Co říkají knížky, karneval  

 

Cíl, záměr pedagoga: 

Prostřednictvím tohoto bloku chceme děti vést k uvědomění si kulturní a estetické hodnoty 

dětské literatury. Nadále rozvíjet pohybové dovednosti, smyslové vnímání, hrubou i jemnou 

motoriku, vyjadřovací schopnosti, rozvíjet myšlení, pěvecké i výtvarné schopnosti, úctu 

k přírodě. 

 

Vzdělávací nabídka: 

 Rozhovory v  kruhu na dané téma: 

Jakou mám oblíbenou knihu, kdo je můj oblíbený hrdina, nebo pohádková postava, kdo je 

kladný hrdina, kdo záporný.  

 

Biologická oblast 

 Činnosti podporující fyzický rozvoj, pohybovou koordinaci: 

Preventivní zdravotní cvičení, pohybové aktivity, pohybové hry, relaxační chvilky  

- procvičování chůze po šikmé a zvýšené rovině, změny směru, mezi překážkami, 

překračování překážek, plynulá chůze po schodech, plynulé střídání běhu a chůze, běhu za 

vedoucím dítětem i určeným směrem, běh se změnou směru s orientací v prostoru, plynulý 

přechod s chůze do běhu a naopak, rychlý výběh z dané mety na smluvený signál, pohybové 

hry. 

 Činnosti rozvíjející jemnou motoriku, koordinaci ruky, oka 

Mačkání, trhání, překládání papíru, vystřihování, lepení, hry s konstruktivními stavebnicemi, 

„prstová“ říkadla, mozaiky, kreslení, malování, modelování, navlékání. Hry s přírodninami. 

Kresba obrázků – správné držení tužky, přiměřený tlak na podložku. 

Grafomotorická cvičení – klubíčka, kruhy, vlnovka, spojování bodů čarami. 

 Činnosti rozvíjející sebeobsluhu 

Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti – oblékání, osobní hygiena, stolování, úklid 

hraček, oblečení. 

 Činnosti směřující k podpoře zdraví, bezpečí 



Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. – St. Boleslav, Palachova 337 

 

© Veronika Havlenová, Alena Stejná, Jaroslav Kindl                         ŠVP PV   36 

Činnosti, rozhovory směřující k ochraně zdraví, k pochopení důležitosti ochrany svého zdraví 

i zdraví ostatních, 

Nám. hry – Na rodinu, Na lékaře, Na policii, Na dopravu. 

 

Psychologická oblast 

Jazyk a řeč  

 Činnosti rozvíjející výslovnost, gramatickou správnost řeči, porozumění, 

vyjadřování, dorozumívání 

Rozhovory při prohlížení knížek, obrázků, encyklopedií. 

Hry, činnosti rozvíjející schopnost dítěte popsat co je na obrázku. 

Individuální komunikace – zjišťování stavu výslovnosti, logopedická prevence. 

Podpora komunikace mezi dětmi, dětmi a dospělými. 

Rytmizace říkadel, vyprávění pohádek, dramatizace – Boudo, budko. 

Vyprávění víkendových a jiných příběhů na volné, ale i dané téma – vlastní zážitky, tradice 

v rodině.   

Rozkládáme slova na slabiky. 

 

Poznávací schopnosti 

 Činnosti rozvíjející vnímání 

Poznávání a rozlišování chutí a vůní – ochutnávky ovoce a zeleniny a jiných potravin, vůně 

tlejícího listí. Poznávání a rozlišování zvuků, tónů, jejich délky, síly, výšky, počtu, kdo a co je 

vydává. Poslech pohádky. 

Hry rozvíjející zrakové vnímání – vyhledávání předmětů dle jejich vlastností – barva, tvar, 

velikost.  

 Činnosti rozvíjející pozornost, soustředěnost, paměť 

Cvičení – rovnání hraček, předmětů dle velikosti. 

Hry – Cukr, káva, limonáda. Kuba řekl. 

 Opakování slov a krátkých vět, říkanek, básniček, zapamatování krátkých příběhů. 

Vytvoření knižního koutku. 

 Činnosti rozvíjející tvořivost, vynalézavost, fantazii 

Spontánní hry. 

Vyprávění příběhů dle obrázků, dokončování příběhů. 
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Pantomima – Na němého. 

Výtvarné činnosti – hry s barvou – zapouštění barev do klovatiny, výroba vlastní knížky - 

ilustrace, lehké držení tužky. 

 Činnosti přibližující dítěti kulturu a umění 

Četba a vyprávění pohádek, příběhů, dramatizace pohádek, návštěvy divadelních, hudebních 

představení, galerie, účast ve výtvarných akcích, hry s písničkou –  

hudební hádanky, zpěv lidových i umělých písní, seznamování a hra s hudebními nástroji, 

hudebně pohybové hry, kreslení, malování,… 

 Činnosti rozvíjející rozlišování obrazných znaků a symbolů, grafické vyjadřování 

Rozeznat svoji značku, své předepsané jméno, svůj výkres, výtvarnou práci. 

Spojení bodů čarami – různým směrem – hromada prken, stejným směrem – plot, zleva 

doprava – žebřík, apod. 

Seznamování s číslicemi, PH Na molekuly. 

Vystřihování geometrických tvarů. 

 Činnosti rozvíjející časoprostorovou orientaci  

Na předmětech, obrázcích cvičení prostorové orientace. Ve spojení s pozorováním změn 

v přírodě vést děti k chápání časového sledu jednotlivých ročních období.  

Na základě vlastních prožitků dětí, obrázků procvičujeme s dětmi časové pojmy – den, noc, 

ráno, večer, dny v týdnu. 

Procvičujeme prostorovou orientaci při cvičení, úklidu hraček ve třídě přiměřeně věku dětí. 

Popisovat vzájemnou polohu dvou objektů pomocí příslovcí místa – před, za, vedle, pod, nad, 

vpředu, vzadu. 

 Činnosti rozvíjející porozumění základním matematickým, početním a číselným 

pojmům a operacím  

Procvičujeme určování vlastností předmětů a porovnávat je – druh, barva, tvar, velikost, 

společné vlastnosti. 

 Činnosti rozvíjející schopnost řešit problémy, učit se 

Vyhledávání obrázků v knížkách, encyklopediích, s rodiči na internetu.  

Navozování problému – nedokončený příběh - hledání možných řešení. 
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Sebepojetí, city, vůle 

 Činnosti rozvíjející sebeuvědomění a sebeuplatnění, sebeovládání 

a přizpůsobivost, vůli, vytrvalost, city a jejich projevy 

Při komunikaci a dalších činnostech vedeme děti k tomu, aby respektovaly přirozenou 

autoritu dospělých. Při komunikaci, hře s vrstevníky reagovaly přiměřeně dané situaci. 

 

Sociální oblast 

 Činnosti rozvíjející komunikaci s dospělým, komunikaci s dětmi, spolupráci při 

činnostech, činnosti rozvíjející sociabilitu 

Při komunikaci a dalších činnostech, vedeme děti k tomu, aby navazovaly komunikaci 

s dospělým bez ostychu, nestyděly se, přiměřeně vhodným způsobem. Vyhledávaly si 

kamaráda pro hru, domlouvaly se.  

 

Sociokulturní oblast 

 Činnosti rozvíjející schopnost dítěte respektovat společenská pravidla 

Při všech činnostech dbáme na to, aby děti pochopily společně stanovená pravidla 

a dodržovaly je. Chovaly se k sobě mile, vstřícně, projevovaly zájem o pro problémy druhých, 

pomáhaly si. 

 Činnosti přibližující dítěti kulturu a umění 

Četba a vyprávění pohádek, příběhů, dramatizace pohádek, návštěvy divadelních představení, 

galerie, účast ve výtvarných akcích, hry s písničkou – hudební hádanky, zpěv lidových 

i umělých písní, seznamování a hra s hudebními nástroji, hudebně pohybové hry, kreslení, 

malování,… 

 

Environmentální oblast 

 Činnosti rozvíjející poznatky, sociální informovanost, vztah k životnímu 

prostředí, činnosti podporující adaptabilitu ke změnám 

Během vycházek a pobytu venku na základě přímého pozorování, prožitku přibližujeme 

dětem poznatky o odehrávajících se dějích, jevech, situacích. Vedeme je k uvědomění, že 

člověk a příroda se navzájem ovlivňují, každý může ochraňovat životní prostředí. 

Orientace v okolí – orientační body v okolí MŠ. Společný úklid hraček na školní záhradě. 
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Očekávané výstupy – kompetence: 

 správné držení těla, koordinace pohybu, zvládání základních pohybových dovedností 

přiměřeně věku 

 správné držení tužky, provádět jednoduché úkony s výtvarnými nástroji – tužka, pastel, 

štětec, nůžky 

 zvládání sebeobsluhy, péče o osobní hygienu přiměřeně věku 

 pojmenovat části těla a některé orgány, rozlišovat co zdraví prospívá, škodí 

 vyslovovat a mluvit zřetelně, gramaticky správně v přiměřeném tempu, ovládat sílu 

a intonaci hlasu 

 soustředěně poslouchat pohádku, hudební skladbu, divadelní představení – následně ho 

reprodukovat 

 neodbíhat od činností, pracovat v klidu 

 spontánně vyprávět zážitky 

 rozlišovat základní prostorové pojmy – dole, nahoře, uprostřed a těchto pojmů používat. 

 rozumět a používat základní pojmy označující velikost – malý- velký, větší – menší 

 respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých 

 vyhledávat příležitosti, požádat o pomoc, radu 

 vyjadřovat se zpěvem, hudebně pohybovou činností, hrou na dětské hudební nástroje 

 orientovat se v okolí, všímat si změn, umět je popsat, komentovat 
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5. PŘIŠLO JARO K NÁM 

           Velikonoce 

           Svátek matek 

           Co už známe o přírodě 

 

Cíl, záměr pedagoga:   

V tomto bloku pedagogové usilují o vytváření příjemné atmosféry během přicházejícího 

jarního období, tak, aby děti mohly naplno procítit krásu probouzejícího se jarního období. 

S dětmi připravujeme jarní výzdobu, při které si osvojují manipulační dovednosti, rozvíjejí 

fantazii. Děti si osvojují za pomocí rozhovorů s učitelkou, poslechu příběhů, poznatky 

o tradicích a jarních zvycích. Při zdravotním cvičení a pobytu venku si děti zdokonalují 

pohybové dovednosti. Pozorujeme jarní přírodu. Rozvíjíme poznatky dětí i posilujeme jejich 

kladný vztah ke všem živým tvorům. Rozvíjíme schopnost žít ve společenství ostatních lidí 

(spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, 

k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané.  

Přibližujeme dětem svět kultury a umění a jejich rozmanitostí.  Rozvíjíme základní kulturně 

společenské postoje, návyky a dovednosti dítěte. Rozvíjíme schopnost žít ve společenství 

ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, 

k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty společnosti. 

 

Vzdělávací nabídka: 

 

Rozhovory v  kruhu na dané téma: 

jaro, jarní tradice a zvyky, máme se rádi, mláďata, apod. 

 

Biologická oblast 

 Činnosti podporující fyzický rozvoj, pohybovou koordinaci:  

Preventivní zdravotní cvičení, pohybové aktivity, pohybové hry, relaxační chvilky. 

Procvičování chůze s překračováním překážek ve dvojicích, trojicích, řadách 

sportovní chůzi v přírodním terénu, plynulé chůze se správným držením těla a pohyby paží 

v pravidelném tempu kroku 
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Procvičování běhu v zástupech, kruhu volném i vázaném, rychlý start ze stoje na výrazný 

signál. 

Procvičování lezení, plazení po břiše i na zádech pod nízkou překážkou. 

Procvičování házení, chytání -koulení míče daným směrem v pohybu – při chůzi, běhu, 

lezení, házení a chytání míče po odrazu od země, hod obouruč ze vzpažení do dálky 

a určeným směrem, vyhazování míče do výšky obměnami. 

Procvičujeme skluz ze šikmé plochy s obměnami, plynulé vylézání a samostatné slézání 

přiměřeného nářadí, váhu předklonmo ve dvojicích v postavení čelně i vedle sebe, kotoul 

vpřed opakovaně plynule za sebou. 

 Činnosti rozvíjející jemnou motoriku, koordinaci ruky, oka: 

Mačkání, trhání, překládání papíru, vystřihování, lepení, hry s konstruktivními stavebnicemi, 

„prstová“ říkadla, mozaiky, kreslení, malování, modelování, navlékání. Hry s přírodninami. 

Cvrnkání kuliček. Kresba obrázků – procvičování držení tužky, přiměřený tlak na podložku.  

Běžné činnosti – zapínání knoflíků, zipů, zavazování tkaniček, oblékání se, oblékání panenek. 

Grafomotorická cvičení – čáry – vodorovné, svislé, šikmé, napodobování symbolů, tvarů, 

čísel, písma, spojování bodů čarami. 

Rozvíjení koordinaci zraku a ruky – pohyb vycházející z dlaně a prstů: vlnovka, ležatá 

osmička, smyčky, ovál 

Rozvíjení samostatnosti, zručnosti, fantazie představivost při práci s keramickou hlínou. 

 Činnosti rozvíjející sebeobsluhu: 

Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti – oblékání, osobní hygiena, stolování, úklid 

hraček, oblečení. 

 Činnosti směřující k podpoře zdraví, bezpečí: 

Činnosti, rozhovory směřující k ochraně zdraví, k pochopení důležitosti ochrany svého zdraví 

i zdraví ostatních, důležitost pobytu na čerstvém vzduchu, bezpečná manipulace s hračkami 

ve třídě. 

Nám. hry – Na rodinu, Na lékaře, Na policii, Na dopravu. Vedeme děti k vytváření správného 

vztahu k péči o zdraví vlastní i ostatních  - neohrožovat je. 
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Psychologická oblast 

Jazyk a řeč  

 Činnosti rozvíjející výslovnost, gramatickou správnost řeči, porozumění, 

vyjadřování, dorozumívání: 

Rozhovory při prohlížení a pozorovaní okolní přírody, obrázků, encyklopedií. 

Hry, činnosti rozvíjející schopnost dítěte pojmenovat bezprostředně vnímané osoby, zvířata, 

rostliny, předměty, činnosti a jevy. 

Individuální komunikace – zjišťování stavu výslovnosti, logopedická prevence 

Podpora komunikace mezi dětmi, dětmi a dospělými. 

Rytmizace říkadel, vyprávění pohádek, dramatizace – Boudo, budko. 

Vyprávění víkendových a jiných příběhů na volné, ale i dané téma – vlastní zážitky, tradice 

v rodině.   

Rozvoj správného dýchání, procvičování mluvidel, artikulační cvičení. 

Při těchto i dalších činnostech vedeme děti, aby aktivně používaly a rozšiřovaly si slovní 

zásobu v odpovídajícím významu. Rozvíjíme souvislé vyjadřování, dbáme na gramatickou 

správnost. 

 

Poznávací schopnosti 

 Činnosti rozvíjející vnímání: 

Poznávání a rozlišování chutí a vůní – ochutnávky ovoce a zeleniny a jiných potravin, vůně 

prvních jarních květin, jara. Poznávání a rozlišování zvuků, tónů, jejich délky, síly, výšky, 

počtu, kdo a co je vydává. Poslech hudby, vyjádření gesty, pohybem.  

 Činnosti rozvíjející pozornost, soustředěnost, paměť: 

Soustředěný poslech pohádky, hudební skladby, sledování divadelního představení. 

Hry a cvičení  - Hádání pohádek, hledání chyby (dvakrát vyprávěný či čtený příběh, apod., Na 

kámen (na daný signál, všechny děti zkamení) 

Zapamatování si různých zvuků, melodií, jednoduchých tanečních kroků, krátkého 

rytmického celku, příběhu, říkadla, básně. 

 Činnosti rozvíjející tvořivost, vynalézavost, fantazii: 

Hry a cvičení  - Co je to?, Myslím si slovo.  

Vymýšlení krátkých dramatických scének, pantomima, pohybové ztvárnění slyšené melodie. 
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Vytváření plošných i prostorových útvarů – výtvarné ztvárnění, stavebnice, přírodní 

materiály, aj. 

Sestavování částí v celek – puzzle, stavebnice, obrázky, přírodniny. 

Rozvíjení samostatnost, zručnost, fantazii představivost při výtvarných činnostech. 

Hudební hádanky. Pohybové ztvárnění hudby. 

 Činnosti rozvíjející rozlišování obrazných znaků a symbolů, grafické vyjadřování 

Při hrách a jiných činnostech ověřujeme, zda děti poznají své napsané jméno, vedeme je 

k tomu, aby si označovaly své výtvory a dle označení je nacházely. 

Napodobujeme základní geometrické tvary, číslice, písmena (pracovní listy, přírodniny, 

stavebnice). 

 Činnosti rozvíjející časoprostorovou orientaci: Při hrách, cvičení a dalších  

činnostech procvičujeme rozlišování a používání - vpravo, vlevo na vlastním těle, v prostoru. 

Základní prostorové pojmy –(např. dole nahoře, uprostřed, před, za, pod, nad, u vedle, mezi, 

nízko, vysoko, na konci, na kraji, vpředu, vzadu, blízko, daleko, dopředu, dozadu, nahoru, 

dolů). 

 Činnosti rozvíjející porozumění základním matematickým, početním a číselným 

pojmům a operacím:  

Pracovní listy, činnosti a hry, při kterých si děti osvojují schopnost orientovat se v číselné 

řadě, posoudit početnost více souborů, chápat, že číslovka označuje počet. Řešit jednoduché 

labyrinty.  

 Činnosti rozvíjející schopnost řešit problémy, učit se: 

Samostatné rozhodování při volbě činnosti. Při dané činnosti postupovat dle pokynů 

a instrukcí. 

Vyhledávání informací v encyklopediích, knihách. Verbalizování myšlenkových pochodů při 

různých činnostech. Experimentování. 

 

Sebepojetí, city, vůle 

 Činnosti rozvíjející sebeuvědomění a sebeuplatnění, sebeovládání 

a přizpůsobivost, vůli, vytrvalost, city a jejich projevy: 

Při hrách i ostatních činnostech rozvíjíme u dětí přiměřené sebevědomí, posilujeme cit, 

vztahy. Upevňujeme jeho pocit bezpečí, jistoty, úspěšnosti a optimismu. 
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Vedeme děti k sebekontrole a sebeovládání, k udržování pořádku ve věcech, hračkách 

a ostatních potřebách. Vedeme je k tomu, aby uměly ohodnotit sebe - své chování, činnost 

i druhé děti. Projevovaly své pozitivní i negativní emoce. Pomáhaly druhým. 

 

Sociální oblast 

 Činnosti rozvíjející komunikaci s dospělým, komunikaci s dětmi, spolupráci při 

činnostech, činnosti rozvíjející sociabilitu: 

 Při hrách i ostatních činnostech vedeme děti k tomu, aby domluvou předcházely konfliktům, 

domlouvaly se na společném řešení, dělily se o hračky, pomůcky. Při činnosti se střídaly, 

počkaly, až na ně přijde řada. K zdvořilému jednání, pomoci druhým. 

 

Sociokulturní oblast 

 Činnosti rozvíjející schopnost dítěte respektovat společná pravidla a návyky: 

Při hrách a ostatních činnostech podporujeme a rozvíjíme dětská přátelství. 

Rozvíjíme a posilujeme kladné citové vztahy k rodině i příbuzným, ostatními lidem. 

Navozujeme činnosti, které vyžadují při dosahování cíle spolupráci několika dětí. 

Vedeme děti k tomu, aby uměly podřizovat vlastní zájmy společnému záměru. Upevňujeme 

a rozvíjíme žádoucí charakterové vlastnosti dětí. Respektovaly rozdílné vlastnosti, schopnosti. 

Četba a vyprávění pohádek, příběhů, dramatizace pohádek, návštěvy divadelních, hudebních 

představení, galerie, účast ve výtvarných akcích, hry s písničkou – hudební hádanky, zpěv 

lidových i umělých písní, seznamování a hra s hudebními nástroji, hudebně pohybové hry, 

kreslení, malování,… 

 

Environmentální oblast 

 Činnosti rozvíjející poznatky, sociální informovanost, vztah k životnímu 

prostředí, činnosti podporující adaptabilitu ke změnám: 

Při pobytu venku, prohlížení obrázků rozšiřujeme a prohlubujeme poznatky o změnách 

v přírodě v jarním období. Pojmenováváme přírodní jevy.  

Rozšiřujeme a upevňujeme poznatky o přírodě – pozorujeme rašící větvičky, růst prvních 

jarních květin, krtiny, chodbičky hrabošů a rejsků pod roztátým sněhem, ptáky, atd. 

Rozšiřujeme elementární povědomí o své zemi, existenci různých zemí, národů, kultur, 

o planetě Zemi, vesmíru, apod. 
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Všímáme si nepořádku a škod ve svém okolí – při pozorování vedeme rozhovory jak 

předcházet, napravit, chránit přírodu, dle možností se podílíme na nápravě. 

Rozvíjíme zájem dětí o pracovní činnosti spojené s ošetřováním rostlin. 

Prohlubujeme poznatky dětí o tom, co rostliny potřebují k růstu. 

Očekávané výstupy – kompetence: 

 pohybovat se koordinovaně a dynamicky po delší dobu, doprovázet pohyb zpěvem 

(např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických činnostech) 

 vést stopu tužky, napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, popř. písmena 

 samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj, postarat se o své osobní věci, o hračky 

a pomůcky 

 chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. ve školním prostředí, na 

hříšti, na veřejnosti, v přírodě)  

 dorozumět se verbálně i nonverbálně (např. používat gesta, udržet oční kontakt, 

reagovat správně na neverbální podněty) 

 zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky 

a reprodukovat je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu, zapamatovat si pohádku, 

děj, příběh a převyprávět ho 

 rozpoznat některé grafické znaky s abstraktní podobou (např. zná některé číslice, 

písmena)  

 sledovat očima zleva doprava a dle potřeby i zprava doleva, případně v dalších 

směrech, jmenovat objekty zleva doprava, vyhledat první a poslední objekt ve 

skupině, vést čáru zleva doprava, shora dolů  

 projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet, experimentovat 

 snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor 

 přijmout roli ve hře (např. jako organizátor, jako pozorovatel, jako spoluhráč) 

 přijímat drobný neúspěch  

 spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem 

 všímat si, co si druhý přeje či potřebuje (např. dělit ses druhým dítětem o hračky, 

pomůcky, pamlsky, podělit se s jiným dítětem o činnost, počkat, vystřídat se 

 vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje, hudebně 

pohybovou činností  

 mít povědomí o tom, že jak svět přírody, tak svět lidí je různorodý a pestrý 
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6. POLETÍME DO VESMÍRU 

 

Poletíme vesmírem, obletíme celou Zem 

Jede, jede vlak 

Bez práce nejsou koláče 

 

Cíl, záměr pedagoga: 

Cílem a záměrem tohoto bloku je seznamování a rozvoj povědomí dětí o časových pojmech 

a vztazích souvisejících s denním řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti 

přirozené časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod. Rozvoj komunikativních 

dovedností. Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základu zdravého životního 

stylu. Vytváření základů aktivního postoje ke světu, k životu, k práci lidí a jejímu významu. 

Seznamovat děti se světem dospělých, jejich občanského života a práce. 

 

Vzdělávací nabídka: 

Rozhovory v  kruhu na dané téma: Roční období – změny, kde pracují rodiče a proč, 

vánoční dárky, co se z čeho vyrábí, jak a čím se lidé a věci přepravují, proč sportujeme a jak, 

pravidla bezpečnosti. 

 

Biologická oblast 

 Činnosti podporující fyzický rozvoj, pohybovou koordinaci:  

Preventivní zdravotní cvičení, pohybové aktivity, pohybové hry, relaxační chvilky. 

Procvičujeme různé druhy chůze, běhu, střídání poloh, krok poskočný z místa, skok s obratem 

kolem výškové osy, výskok na přiměřené nářadí s rozběhem a výskok s dosahováním na 

zavěšené předměty. 

Chytání míče koulejícího se po mírně šikmé ploše, hod na cíl střídavě levou i pravou rukou, 

nadhodit a chytit lehké náčiní na místě v nízké poloze a ve stoji. 

Kotoul vpřed ze stoje rozkročného do stoje spojného, kotoul z mírně šikmé plochy, kotoul 

vpřed ze stoje rozkročného s výskokem. 

Rytmizace čtvrťových dob ve 2/4 a ¾ taktu při chůzi a běhu, v různých postojích, vyjádření 

změny tempa hudby tanečním během se zapojením celého těla. 

 



Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. – St. Boleslav, Palachova 337 

 

© Veronika Havlenová, Alena Stejná, Jaroslav Kindl                         ŠVP PV   47 

 Činnosti rozvíjející jemnou motoriku, koordinaci ruky, oka 

Mačkání, trhání, překládání papíru, vystřihování, lepení, hry s konstruktivními stavebnicemi, 

„prstová“ říkadla, mozaiky, kreslení, malování, modelování, navlékání. Hry s přírodninami. 

Kresba obrázků – procvičování držení tužky, přiměřený tlak na podložku. 

Běžné činnosti – zapínání knoflíků, zipů, zavazování tkaniček, oblékání se, oblékání panenek 

Grafomotorická cvičení – klubíčka, kruhy, vlnovka, napodobování symbolů, tvarů, čísel, 

písma, spojování bodů čarami. Grafické zaznamenávání pohybu vycházející ze zápěstí: 

horizontální a vertikální linie, smyčky. Procvičujeme správné držení tužky. 

 Činnosti rozvíjející sebe obsluhu 

Jednoduché pracovní a sebe obslužné činnosti – oblékání, osobní hygiena, stolování, úklid 

hraček, oblečení 

 Činnosti směřující k podpoře zdraví, bezpečí 

Činnosti, rozhovory směřující k ochraně zdraví, k pochopení důležitosti ochrany svého zdraví 

i zdraví ostatních, důležitost pobytu na čerstvém vzduchu, bezpečná manipulace s hračkami 

ve třídě, s dětským zahradním nářadím, atd. 

nám. hry – Na rodinu, Na sportovce, Na řemesla, Na dopravu. 

 

Psychologická oblast 

Jazyk a řeč  

 Činnosti rozvíjející výslovnost, gramatickou správnost řeči, porozumění, 

vyjadřování, dorozumívání 

Rozhovory při prohlížení a pozorovaní okolní přírody, obrázků, encyklopedií. 

Hry, činnosti rozvíjející schopnost dítěte pojmenovat bezprostředně vnímané osoby, zvířata, 

rostliny, předměty, činnosti a jevy. 

Individuální komunikace – zjišťování stavu výslovnosti, logopedická prevence 

Podpora komunikace mezi dětmi, dětmi a dospělými. 

Rytmizace říkadel, vyprávění pohádek, dramatizace, hry se slovy. 

Vyprávění víkendových a jiných příběhů na volné, ale i dané téma – vlastní zážitky, tradice 

v rodině.   

Rozvíjíme správné dýchání, procvičujme mluvidla, artikulaci. 

Při těchto i dalších činnostech vedeme děti, aby aktivně používaly a rozšiřovaly slovní zásobu 

v odpovídajícím významu. Rozvíjíme souvislé vyjadřování. 
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Rozkládáme slova na slabiky, rozlišujeme délku slov, užívání synonym- nestejně znějící, ale 

stejného významu. 

 

Poznávací schopnosti 

Při námětových hrách, pozorování práce dospělých, rozhovorech upevňujeme u dětí chápání 

významu práce dospělých, druhy práce dospělých. 

Rozšiřujeme znalosti dětí o předmětech denní potřeby, schopnosti je správně pojmenovávat 

a znát jejich typické vlastnosti a účel. 

Prohlubujeme poznatky dětí o vlastnostech materiálů, z nichž jsou předměty vyrobeny, a na 

základě praktické činnosti je učíme s předměty správně zacházet. 

 Činnosti rozvíjející vnímání  

Při hrách a jiných činnostech procvičujeme barvy, vyhledáváme předměty, potraviny aj. dle 

požadované vlastnosti. Procvičujeme sluchové vnímání – poslech hudby – nálady, hry se 

zavázanýma očima – Na strážce pokladu, Pírka ptáka Ohniváka. 

Činnosti rozvíjející pozornost, soustředěnost, paměť. 

Soustředěný poslech pohádky, hudební skladby, sledování divadelního představení. 

Hry a cvičení. Ověření zda děti znají jména a příjmení všech dětí ve třídě, učitelek, rodičů, 

sourozenců, adresy svého bydliště a MŠ. 

 Činnosti rozvíjející tvořivost, vynalézavost, fantazii 

Při hrách a dalších činnostech procvičujeme roztřídění předmětů dle požadované vlastnosti, či 

více požadovaných vlastností – barva, tvar, velikost. 

Procvičovat vytvoření souboru z 2-3 daných skupin na základě společné vlastnosti. 

 Činnosti rozvíjející rozlišování obrazných znaků a symbolů, grafické vyjadřování 

Obrázkové čtení. Činnosti, aktivity a hry, při kterých si děti osvojují schopnost rozpoznat 

některé grafické znaky, písmena. Napodobování základních geometrických tvarů – pracovní 

listy, vyhledávání v prostoru. 

Sledování očima zleva doprava, případně v dalších směrech – jmenování předmětů, objektů, 

vyhledat první a poslední objekt. 

Vedení čáry zleva doprava, shora dolů. 

 Činnosti rozvíjející časoprostorovou orientaci  

Při pozorování přírody a počasí vedeme děti k chápání sledu ročního období ve spojení se 

změnami v přírodě – 2-3 typické znaky 
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Při rozhovorech, pracovních listech a jiných činnostech upevňujeme časové představy 

související s činnostmi, které pravidelně dělají. 

Postupně vedeme děti k rozlišování pravé a levé strany vzhledem k vlastnímu tělu i k jinému 

objektu. 

 Činnosti rozvíjející porozumění základním matematickým, početním a číselným 

pojmům a operacím 

Pracovní listy, činnosti a hry, při kterých si děti osvojují schopnost orientovat se v číselné 

řadě 1-6, vyjmenovat ji, porovnat, že je více 5 než 4 apod. 

 Činnosti rozvíjející schopnost řešit problémy, učit se 

Hry, činnosti, při kterých vedeme děti k samostatnému rozhodování, k samostatnému řešení 

jednoduchého problému. Při řešení složitějších se poradit, postupovat podle pokynů 

a instrukcí. 

 

Sebepojetí, city, vůle 

 Činnosti rozvíjející sebeuvědomění a sebeuplatnění, sebeovládání 

a přizpůsobivost, vůli, vytrvalost, city a jejich projevy 

Při hrách a činnostech rozvíjíme schopnost správně vyjádřit požadavek, přání, potřebu, 

uspokojovat jej. 

Přizpůsobovat se změnám v průběhu dne sledovat reakce na změny. 

Vedeme děti k vytváření správného vztahu k péči o zdraví své i ostatních, chránit jej, 

neohrožovat. 

 

Sociální oblast 

 Činnosti rozvíjející komunikaci s dospělým, komunikaci s dětmi, spolupráci při 

činnostech, činnosti rozvíjející sociabilitu 

Při hrách i ostatních činnostech usilujeme o prohlubování citových vztahů a jejich vyjádření  - 

mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými. 

 

Sociokulturní oblast 

 Činnosti rozvíjející schopnost dítěte respektovat společenská pravidla 
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Při všech činnostech dbáme na to, aby děti pochopily společně stanovená pravidla 

a dodržovaly je – jak v MŠ, tak na veřejnosti. Chovaly se k sobě mile, vstřícně, projevovaly 

zájem o pro problémy druhých, pomáhaly si. 

 Činnosti přibližující dítěti kulturu a umění 

Četba a vyprávění pohádek, příběhů, dramatizace pohádek, návštěvy divadelních, hudebních 

představení, galerie, účast ve výtvarných akcích, hry s písničkou – hudební hádanky, zpěv 

lidových i umělých písní, seznamování a hra s hudebními nástroji, hudebně pohybové hry, 

kreslení, malování,… 

 

Environmentální oblast 

 Činnosti rozvíjející poznatky, sociální informovanost, vztah k životnímu 

prostředí, činnosti podporující adaptabilitu ke změnám 

Při pobytu venku, prohlížení obrázků rozšiřujeme a prohlubujeme poznatky o změnách 

v přírodě v zimním období. Pojmenováváme přírodní jevy. Vedeme děti k péči o ptáky 

v zimě. Při návštěvě města pozorujeme architektonické řešení budov v souvislosti s jejich 

funkcí. 

Při pobytu v MŠ postupně zapojujeme do péče o ošetřování rostlin v MŠ. 

 

Očekávané výstupy – kompetence: 

 házet a chytat míč, užívat různé náčiní, rytmizovat pohyb 

 upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se 

preference ruky uplatňuje, správné držení tužky 

 samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout, knoflíky, zipy, zavázat tkaničky 

 mít základní poznatky o zásadách zdravého životního stylu (např. o pozitivních 

účincích pohybu a sportu, hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, pobytu 

v přírodě) 

 mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči, 

používat větší množství slovních obratů, správně určovat a pojmenovávat věci a jevy 

ve svém okolí  

 rozlišit známé chutě a vůně (např. slané, sladké, kyselé, hořké, vůni koření, různých 

pochutin) 
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 soustředěně poslouchat pohádku, hudební skladbu, divadelní hru (např. sledovat 

pozorně divadelní představení a následně ho reprodukovat), nenechat se vyrušit – 

neodbíhat od činnosti, pracovat v klidu 

 zapamatovat si různé zvuky, melodii 

 spontánně vyprávět zážitky ze sledování televizních či filmových pohádek, vyjadřovat 

fantazijní představy 

 tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech 

 rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, umět je používat 

(např. číst piktogramy, pochopit obrázkové čtení) 

 rozlišovat vpravo – vlevo na vlastním těle, v prostoru (moci při tom chybovat) 

 rozlišovat základní časové údaje (např. noc, den, ráno, večer, dnes, zítra, včera) 

 - orientovat se v číselné řadě 1 – 6, vyjmenovat ji, porovnat, že 5 je více než 4 

 umět se rozhodovat o svých činnostech (samostatně se rozhodovat, co udělat, jak se 

zachovat, i o tom, co 

  projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat druhým (např. 

kamarádům, mladším, slabším …) 
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6) EVALUACE  

Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy.  

 

Pravidla:  

•  hodnotíme ve vztahu k dítěti kvalitu individuálního rozvoje a učení,  

•  hodnotíme ve vztahu k pedagogům hodnocení kvality jejich práce,  

•  hodnotíme ve vztahu k sobě sebehodnocení kvality pedagogické práce (pedagogové), 

řízení pedagogického procesu  

•  hodnotíme průběžně 

 

Metody hodnocení a evaluace, které může předškolní pedagog uplatnit:  

•  pozorování, opakované pozorování  

•  rozhovor s dítětem, rozhovor s rodiči, konzultace s ostatními odborníky  

•  diskuse 

•  rozbor herních aktivit dítěte  

•  rozbor procesu učení (vhodné využití didaktických her a testů) 

•  rozbor jazykových projevů (úroveň komunikace)  

•  rozbor, analýza prací - výtvorů dítěte (např. kresby, pracovních výrobků apod.),  

•  rozbor osobní dokumentace dítěte  

•  rozbor anamnézy (rodinná i osobní)  

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

ve skupině apod.)  

•  analýza vlastní pedagogické aktivity  

 

Evaluace na úrovni školy: 

 hodnocení školy – ročně, 

 pedagogická rada -1x měsíčně, dle potřeby, 

 pedagogické a provozní porady – 2x ročně, dle potřeby, 

 třídní schůzky - spolupráce s rodiči – 1x za půl roku, dle potřeby. 
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Evaluace na úrovni tříd: 

 evaluace integrovaných bloků – měsíčně 

 sledování a hodnocení rozvojových a učebních pokroků dětí – týdně, měsíčně, 

čtvrtletně, aktuálně 

 hodnocení třídy dětí -  po ukončení tématu 

 individuální spolupráce s rodiči  - denně         

 třídní schůzky – spolupráce s rodiči -  1x a půl roku 

 sebereflexe pedagogů – denně, týdně, čtvrtletně, ročně, dle hospitace 

 

 

7) ZÁVĚR 

Mateřská škola při Základní škole a Mateřské škole Brandýs n. L. – St. Boleslav Palachova 

337 začala s tímto ŠVP pracovat ve školním roce 2013/2014. Průběžně budeme jeho obsah 

upravovat dle podmínek a potřeb mateřské školy. 

 

 

Za autorský tým: Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy 


