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1/ Identi ikační údaje o škole:
Název organizace: Mateřská škola Hornická 347,41705 Osek
Sídlo organizace: Hornická ulice, čp. 347, 41705 Osek
IČO organizace: 72741929
Právní forma organizace: příspěvková organizace
Statutární orgán: ředitelka, Bc. Kateřina Slovanová
Telefon 417837136 mob.:775567347
email: skolickaosek@atlas.cz
web školy: www.skolickaosek.cz
zřizovatel: Město Osek,Zahradní246, Osek 41705

2/Charakteristika školy
Mateř ská š kola s ná zvem „SKOLICKA“ zač ala svů j provoz 1.9.2000, jako dvoutř ı́dnı́ př edš kolnı́
zař ıź enı́ s kapacitou 48 dě tı́ s vlastnı́ š kolnı́ jı́delnou. V souč asné obě je kapacita š koly 54 dě tı́, ty jsou
umı́stě ny ve dvou heterogennı́ch tř ı́dá ch.
Budova š koly se nachá zı́ v okrajové č ásti mě sta, je umı́stě na v jednopatrové budově s pů dnı́
vestavbou. V př ıź emı́ je umı́stě n vstupnı́ vestibul a ná sleduje š atna s dalš ı́m vý chodem na š kolnı́
zahradu. V prvnı́m patř e budovy je umı́stě na tř ı́da a lehá rna, ta slouž ı́ také jako tě locvič na. V pů dnı́
vestavbě tř ı́da druhá , vý tvarna, která je využ ı́vá na pro odpolednı́ č innosti s dě tmi př edš kolnı́mi.
Na zahradě je k dispozici pı́skoviš tě , doskoč iš tě a dostateč né množ stvı́ pomů cek ke sportovnı́mu
využ itı́ a prostor ke hř e. Od zá ř ı́ 2014 kdy byla zahrada rekonstruová na také nové hernı́ prvky.
Celkově bylo prostř edı́ zahrady navrž eno pro vš echny oblasti vzdě lá vacı́ch aktivit dě tı́, nové prostř edı́
pro vý chovu a vzdě lá vá nı́ dě tı́ v mateř ské š kole, prvky podně tné a ú č elné . Skolnı́ zahrada využ itelná
př ı́stupná v prů bě hu vš ech mě sı́ců š kolnı́ho roku, využ itelná za kaž dé ho poč ası́, která nabı́zı́ mož nost
volby a rozhodová nı́, tvoř enı́ a utvá ř enı́ kladné ho vztahu a jedná nı́ k ž ivotnı́mu prostř edı́ a př ıŕ odě .
Pomů cky, které podporujı́ environmentá lnı́ vzdě lá vá nı́, poradenstvı́ a osvě tu.
3/Podmínky vzdělávání
Materiální a hygienické podmínky
Tř ıd
́ y jsou vybavené dostatečný m množ stvı́m ná bytku, pomů ckami, hrač kami a materiá lem, který je
prů bě žně obnovová n a doplň ová n dle inanč nı́ch mož nostı́. Veš keré př ı́sluš enstvı́ je vž dy v dosahu
dě tı́. Dě ti se podı́lejı́ na vý zdobě prostř edı́ svý mi pracemi ve tř ı́dá ch i na chodbá ch.
Dá le sociá lnı́ zař ıź enı́ WC a umý vá rna se sprchový m koutem a př ilehlý m skladem mycı́ch prostř edků .
V druhé části př ıź emı́ je jı́delna a kuchyň s př ilehlý m skladem potravin, š atnou a sociá lnı́m zař ı́zenı́m
pro kuchař ku. Dá le se zde nachá zı́ malá plynová kotelna, která vytá pı́ š kolu a ohř ı́vá teplou vodu.
Obě tř ı́dy jsou vybaveny ná bytkem ergonomicky vyhovujı́cı́m potř ebá m dě tı́, v obou tř ıd
́ á ch jsou dě ti
heterogenně umı́stě ny. V obou tř ıd
́ á ch je nainstalová na interaktivnı́ tabule a notebook pro potř eby
dě tı́ a uč itelek.
Rodič e jsou pravidelně informová ni o ž ivotě mateř ské š koly jak na ná stě nká ch a webový ch
strá nká ch, ú stně př i dennı́m styku. Dá le jsou pak pro rodiče poř ádá ny schů zky, na který ch se
informujı́ na vzdě lá vá nı́, akce a jiné potř eby dě tı́, také majı́ rodič e mož nost domluvit si individuá lnı́
schů zku s tř ı́dnı́ uč itelkou nebo ř editelkou š koly.
Životospráva dětí
Dě tem je vž dy podá vá na vyvá ž ená a plnohodnotná strava s vhodnou skladbou jı́delnı́čku,
dě tem s dietnı́m omezenı́m je podle mož nostı́ poskytnuta dietnı́ strava. Do jı́delnı́čku zař azujeme také
nové receptury a jı́dla ze zdravý ch potravin. Dě ti majı́ vž dy v prů bě hu dne dostatek tekutin, které
mohou pı́t podle potř eby, nabı́dku majı́ ve tř ı́dá ch i jı́delně , př i pobytu na zahradě . Dennı́ ř ád je
stanoven pouze rá mcově a je omezen dobou podá vá nı́ stravy. Rodič ům je umož ně no př ivá dě t dě ti po
př edchozı́ domluvě do mateř ské š koly v prů bě hu celé ho dne.
Maximá lně využ ı́vá me prostř edı́ š kolnı́ zahrady k volné mu spontá nnı́mu pohybu dě tı́ na č erstvé m
vzduchu. Dobu po obě dě vě nujeme rů zný m zá jmový m klidně jš ım
́ aktivitá m. Dě tem př edš kolnı́m
aktivity rozvı́jejı́cı́.

Psychosociální podmínky
Snaž ım
́ e se o udrž enı́ tvoř ivé ho a př átelské ho ovzduš ı́, kde se dobř e cı́tı́ jak dě ti, rodič e, zamě stnanci a
vš ichni př ı́chozı́.
Dě ti majı́ mož nost pohybu mezi tř ı́dami, zachová vá me a respektujeme sourozenecké a př átelské
vazby, klademe dů raz na vztahy mezi dě tmi, vztah k dospě lý m, k př ı́rodě , k hodnotá m, potlač ujeme
projevy vandalismu a agrese.
Vytvá ř ı́me centra aktivit, respektujeme dě ti př i hř e, snaž ı́me se posilovat jejich sebevě domı́, tvoř ivost.
Pozvolna, individuá lně vř azujeme dě ti do kolektivu - adaptacı́ - umož ňujeme rodič ům pobý t společ ně
s dě tmi v MS. Umož ňujeme dle volby individuá lnı́ch pož adavků př ı́chody a odchody dě tı́, v souladu
s potř ebou rodiny.
Tvoř ivé ovzduš ı́ se projevuje vstř ıć nostı́ uč itelek a pozitivnı́m podporou dı́tě te, tomu také napomá hajı́
společ ná pravidla chová nı́, dě tı́ se uč ı́ respektu kamará dů , uč itelka respektuje ná zor dı́tě te.
4/ Organizace vzdělávání
Rež im dne je pruž ný a umož ňuje reagovat na aktuá lnı́ situaci v mateř ské š kole. Vš em nově
nastupujı́cı́m dě tem je umož ně na adaptač nı́ doba v rů zné dé lce i formě podle dohody s rodič i.
Rannı́ blok je vě nová n zejmé na spontá nnı́m č innostem a samostatný m č innostem dě tı́. Vř azová na je
pohybová chvilka. Plá nová nı́ činnostı́ vychá zı́ z konkré tnı́ho slož enı́ vě kové skupiny ve tř ı́dě a
z té matu. Integrované bloky jsou plá nová ny společné pro vš echny tř ı́dy, č asový plá n a konkré tnı́
forma realizace je na tř ı́dnı́ch uč itelká ch.
Režim dne:
6,00 - 9,20

hravé a pohybové aktivity dle volby dě tı́, indiv. prá ce s dě tmi,
hernı́, ř ı́zené č innosti dě tı́-skupinové /prů bě žné /,rannı́ cvič .,
hygiena a př esnı́dá vka dě tı́
9,20 - 11,20 př ı́prava na pobyt venku, pobyt venku
11,20 -12,10 obě d, hygiena,/stř ı́davě I a II tř ıd
́ a/
12,10 - 14,15 spá nek- odpoč inek,starš ı́ a nespavé dě ti 12,15-14,00hod.
aktivity pro př edš kolnı́ dě ti- vý tvarné , hudeb. pohybový , př ıŕ odově dný ,
př edmatematické a př edč tená ř ské
14,15 - 14,40 hygiena, odpolednı́ svač ina
14,45 - 16,00 samostatné a ř ı́zené č innosti a aktivity dě tı́, starš ı́ dě ti č innosti rozvı́jejı́cı́
Přijímání dětí do mateřské školy
Do mateř ské š koly se dle zá kona č .178/ 2018 Sb., který m se mě nı́ zá kon č .561/2004Sb., o
př edš kolnı́m vzdě lá vá nı́ př ijı́majı́ dě ti zpravidla od 3 do 6 let, nejdř ı́ve vš ak od 2 let.. Zá pis se prová dı́
v kvě tnu. Př ijaté dı́tě př i volné kapacitě š koly, mů ž e nastoupit kdykoliv v prů bě hu roku.
Př ed ná stupem dı́tě te do kolektivu mů ž e bý t dle dohody s rodič i urč ena adaptač nı́ doba, kdy si dı́tě
postupně zvyká na kolektiv dě tı́. Tato doba mů ž e bý t rů zně dlouhá podle potř eby dı́tě te a dohody
rodič ů s uč itelkami ve tř ıd
́ ě .
Nástup dítěte do mateřské školy
Př i ná stupu dı́tě te vydá ř editelka rozhodnutı́ o zař azenı́ dı́tě te do mateř ské š koly. U mladš ı́ch dě tı́ a
zdravotně problé mový ch vydá ř editelka rozhodnutı́ o zař azenı́ dı́tě te se zkuš ebnı́ dobou k ově řenı́
schopnostı́ dı́tě te př izpů sobit se podmı́nká m mateř ské š koly. Tato zkuš eb. doba je 3 mě sı́ce.
Rodič e jsou povinni př i ná stupu dı́tě te poskytnout veš keré informace, nutné k ř ádné evidenci dı́tě te
/rodné č ı́slo, zdravotnı́ pojiš ťovna, zamě stná nı́ rodič ů a tel. spojenı́ na ně apod./Veš keré změ ny je

nutné nahlá sit. O ukonč enı́ dochá zky ž ádá rodič vž dy pı́semnou formou. Povinné př edš kolnı́
vzdě lá vá nı́ má formu pravidelné dennı́ dochá zky v pracovnı́ch dnech od 8:00 – 12:00 hodin,
povinnost nenı́ dá na ve dnech š kolnı́ch prá zdnin.
Provoz mateř ské š koly je od 6,00 do 16.00 hodin.
Uzavření mateřské školy.
Skola se uzavı́rá v č ervenci na dobu 4 tý dnů . Uzavř enı́ š koly bude vž dy ozná meno 2 mě sı́ce př edem.
Řízení mateřské školy
Organizač nı́ č leně nı́ pracovnic je urč eno v organizač nı́m ř ádu š koly, vš eobecné povinnosti pracovnic a
jejich zodpově dnost jsou zakotveny také v tomto ř ádu š koly. Dı́lč ı́ povinnosti a obsah pracovnı́ doby
jsou zakotveny v jednotlivý ch ná plnı́ch zamě stnanců .
Pracovnice jsou pravidelně informová ni jak na ná stě nká ch š koly, tak i na pravidelný ch radá ch. Plá n
porad, kontrolnı́ č innosti a hospitacı́ ř editelky š koly je př ı́lohou tohoto plá nu.
Na tř ı́dá ch zpracová vajı́ uč itelky tř ı́dnı́ vzdě lá vacı́ programy, které vychá zejı́ z tohoto programu a
reagujı́ na aktuá lnı́ situaci a vě kové slož enı́ ve tř ı́dě . Tyto jsou v kompetenci uč itelek a jsou
konzultová ny na pedagogický ch radá ch.
Personální a pedagogické zajištění
Uč itelky majı́ pedagogické vzdě lá nı́, vš echny uč itelky jsou odborně proš kolová ny a prů bě žně se
vzdě lá vajı́, jak v kurzech, tak sebevzdě lá vá nı́m odbornou literaturou.
Služ by uč itelek se variabilně mě nı́ tak, jak je organizová n š kolnı́ rok.
Př i prá ci s dě tmi pomá há uč itelká m uklı́zeč ka, jejı́ž pomoc je velmi dů lež itá , obzvlá š tě u
mladš ı́ch dě tı́.
Cı́lem pedagogické ho procesu je dosá hnout vysoké ho stupně rozvoje samostatnosti dě tı́
za tě chto podmı́nek :
. uč itelky rozumě jı́ vý voji dı́tě te
. vě nujı́ se pozorová nı́ dě tı́ př i hř e a př i prá ci
. peč livě plá nujı́ skupinové a individuá lnı́ cı́le, které se zaklá dajı́ na zá jmu a potř ebě dě tı́
. poskytujı́ zajı́mavé a podně tné prostř edı́
. projevujı́ dě tem ú ctu a vá žı́ si jejich ná padů
. povzbuzujı́ dě ti, aby si vyř eš ily své problé my a vá ž ily si jeden druhé ho
Personální zajištění:
I.tř ı́da: řed. Bc. Kateřina Slovanová 27 let praxe v př edš kolnı́m zař ıź enı́,dosaž ené
vzdě lá nı́: SPgS –uč itelsvı́ MS - maturita,
UK Praha, Skolský management - Bc.
uč.Helena Salátová DiS 21 let praxe mimoš kolnı́ pedagogika a
př edš kolnı́ pedagogika
dosaž ené vzdě lá nı́:SPgS - spec.pedagogika,
maturita, př edš kolnı́ pedagogika - maturita
př edš kolnı́ a mimoš kolnı́ pedagogika -DiS
II.tř ı́da: uč.Perglerová Karolína 3 roky praxe v př edš kolnı́m zař ıź enı́
SPgS Most- př edš kolnı́ pedagogika
uč. Hana Toušková 12 let praxe v př edš kol. zař ı́zenı́
dosaž ené vzdě lá nı́: SPgS -vychovatelstvı́,
maturita, uč itelstvı́ MS - maturita

uč. Jana Chárová 32 let praxe v př edš kolnı́m zař ı́zenı́ a š kolnı́
druž ině
dosaž ené vzdě lá nı́: SPgS Karlovy Vary - uč itelstvı́ pro
mateř ské š koly
uklı́zeč ka : Martina Kubiš ová
vedoucı́ š kolnı́ jı́delny: Hana Kozá ková
kuchař ka: Martina Stejskalová
Spoluúčast rodičů
Př ı́má a ú zká spoluprá ce s rodič i je jednou z hlavnı́ch priorit naš eho programu.
Rodič ovská veř ejnost naš ı́ mateř ské š koly se podı́lı́ na uskuteč ňová nı́ rů zný ch akcı́ pro dě ti i rodič e a
na schů zká ch se k tě mto akcı́m takté ž vyjadř uje.
Rodič e mohou kdykoliv vstupovat do mateř ské š koly, mohou se podı́let jako doprovod na vý letech a
akcı́ch pro dě ti. Rodič e jsou pravidelně informová ni o akcı́ch, jı́delnı́čku, provozu a uzavı́rá nı́ mateř ské
š koly, provozu jednotlivý ch tř ı́d, o prá ci př edš kolnı́ch dě tı́ a jejich př ıp
́ ravě na zá kladnı́ š kolu formou
ná stě nek, webový ch strá nek nebo ú stně v kaž dodennı́m kontaktu.
Spolupráce s ostatními subjekty:
Spoluprá ce se ZS Osek:
- ná vš tě va š koly- př edš kolá ci
- den otevř ený ch dveř ı́ pro př edš kolá ky a jejich rodič e
- schů zka zá stupců š koly a rodič ů př edš kolá ků
- ná vš tě va š kolá ků u ná s ve š kolce
- ú č ast na naš ı́ vý stavě ,,Vá noč nı́ stromeč ek“
Spoluprá ce s MS Há j:
-vzá jemné ná vš tě vy
-ú č ast na naš ı́ vý stavě ,,Vá nočnı́ stromeč ek“
- společ né kurzy plavá nı́
Spoluprá ce s DDM Deš tnı́k
- využ itı́ z nabı́dky vý ukový ch programů DDM
- ú č ast na naš ı́ vý stavě ,,Vá noč nı́ stromeč ek“
5/ Děti se speci ickými vzdělávacími potřebami jsou vzdě lá vá ny dle individuá lnı́ch
vzdě lá vacı́ch plá nů , které jsou prů bě žně konzultová ny jak s rodič i, tak i s př ı́sluš ný m
Speciá lně pedagogický m centrem. Tvorba individuá lnı́ch vzdě lá vacı́ch programů opě t
vychá zı́ z rá mcový ch cı́lů a zá mě rů př edš kolnı́ho vzdě lá vá nı́, jež jsou př izpů sobová ny tak,
aby maximá lně vyhovovaly integrovaný m dě tem, jejich potř ebá m a mož nostem. Snahou je
vytvoř it optimá lnı́ podmı́nky pro rozvoj osobnosti dı́tě te se speciá lnı́mi vzdě lá vacı́mi
potř ebami.
Dě tem je zajiš tě no osvojenı́ speci ický ch dovednostı́ za souč asné ho využ itı́
kompenzač nı́ch pomů cek. Vedle bě žné nabı́dky standardnı́ch aktivit MS poskytuje i dalš ı,́
které napomá hajı́ k optimá lnı́mu osobnostnı́mu a vý konové mu rozvoji tě chto dě tı́ se zacı́lenı́m
na jejich maximá lnı́ mož nou samostatnost.
Rá mcový vzdě lá vacı́ program a jeho rá mcovost umož ňuje, aby v mateř ské š kole
byly vzdě lá vá ny i dě ti mimoř ádně nadané . V př ı́padě ž e tyto dě ti budou
př ijaty, lexibilnost SVP umož ňuje jejich vzdě lá vá nı́ a ú pravy tř ı́dnı́ho a individuá lnı́ho
vzdě lá vacı́ho programu. To vš e s ohledem na to, aby rozvoj a podpora mimoř ádný ch
schopnostı́ dě tı́ byla zajiš ťová na a organizová na takový m způ sobem, aby nebyla jednostranná
a neomezila pestrost a š ıŕ ̌ i obvyklé vzdě lá vacı́ nabı́dky.

6/Vzdělávání dětí dvouletých
bude uspoř ádá no do pě ti vzdě lá vacı́ch oblastı́. Obsah bude vychá zet z SVP, př edpokladem je, ž e
uč itelka musı́ respektovat odliš nost v př ıś tupu k dě tem od tř ı́ let a do tř ı́ let. Sociá lnı́ a fyzická zralost
dı́tě te mezi druhý m a tř etı́m rokem je odliš ná . Hrubá motorika se začı́ná rozvı́jet, dı́tě zač ı́ná ská kat,
udrž et rovnová hu, chodı́ po schodech. Stavı́ z kostek, snaž ı́ se uchopit tuž ku, č árá . Má rá do pohybové
hrač ky. Začı́ná oslovovat se „já “, „ty“, použ ıv
́ á množ né ho č ıś la, zač ı́ná použ ı́vat pá dové otá zky, tyká
druhý m osobá m. Chlapci použ ı́vajı́ ž enské koncovky. Pojem vlastnı́ osoby je neustá lený , zač ın
́ á
vzdorovat, jsou č asté vý buchy zlosti. Tvoř ı́ teprve krá tké vě ty. Zá mě r je stimulovat a podporovat rů st
a nervosvalový vý voj dı́tě te, podporovat fyzickou pohodu, zlepš ovat tě lesnou zdatnost, rozvı́jet
pohybové a manipulač nı́ dovednosti dě tı́
Zajiš tě nı́ prů bě hu vzdě lá vá nı́ dě tı́ od dvou let: Uč itelka akceptuje vý vojová speci ika - individualizace a
diferenciace. Př i plá nová nı́ vzdě lá vacı́ nabı́dky pro dě ti mladš ı́ tř ı́ let dbá na jednoduchost, č asová
nená ročnost, podně tnost, dostatek prostoru a č asu pro volný pohyb a hru dı́tě te.
Př i vzdě lá vá nı́ dě tı́ od dvou do tř ı́ let maximá lně využ ı́vá me metody prá ce vhodné pro tuto vě kovou
kategorii: spontá nnı́ sociá lnı́ uč enı́, prož itkové uč enı́, uč enı́ hrou a č innostmi.
7/Charakteristika vzdělávacího programu
Program se zamě řuje, ve své vý chovně vzdě lá vacı́ části, na dı́tě jako osobnost vedenou
k samostatnosti, rozhodnosti a hodnotá m potř ebný m k ž ivotu v souč asné m svě tě a společ nosti.
Integrované bloky prová zı́ dě ti př ı́rodou nejen v roč nı́ch obdobı́ch v jejich zná mé m prostř edı́ naš eho
mě sta, ale také na rů zný ch mı́stech naš ı́ planety.
Základní principy programu:
. individuá lnı́ př ıś tup ke kaž dé mu dı́tě ti
. samostatné rozhodová nı́, volba a odpově dnost dı́tě te za ni, realizace integrovaný m uč enı́m
hrou
. rozvı́jet schopnosti, znalosti, dovednosti dě tı́ prostř ednictvı́m plá nované č innosti a pozorová nı́
. spoluú čast rodiny
.obsah tvoř ı́ č innosti, jimiž dochá zı́ k naplň ová nı́ vzdě lá vacı́ch zá mě rů v jednotlivý ch oblastı́,
vě tš inou dochá zı́ k naplň ová nı́ ně kolika zá mě rů najednou
. č asové obdobı́ naplň ová nı́ jednotlivý ch té mat je odvozeno od naplně nı́ obsahu a zpě tné
vazby /dosaž ené vý sledky dě tı́/
Cíl
. poskytnout dě tem optimá lnı́ prostř edı́ pro uč enı́ a vý voj vhodně pro jejich vě k a fá zi vý voje
. povzbudit dě ti k ř eš enı́ problé mů , iniciovat č innosti, experimentová nı́, kladenı́ otá zek a
zvlá dnutı́ poznatků prostř ednictvı́m toho, ž e se dı́tě ně čemu uč ı́ tı́m, ž e to dě lá
. vytvoř it vyvá ž ený program činnostı́ ř ı́zený ch a spontá nnı́ch, iniciovaný ch dě tmi
. zajistit vtaž enı́ rodič ů do akcı́ š koly prostř ednictvı́m jejich dě tı́
.př i naplň ová nı́ jednotlivý ch té mat rozvı́jet vš echny oblasti
pravidla chová nı́, bezpeč nosti, kulturu stolová nı́.
Cílem pedagogického procesu je dosáhnout klíčových kompetencí dle RVP:
. samostatné myš lenı́, umě t si vybrat a né st za svou volbu odpově dnost
. respektovat lidi kolem sebe a bý t k nim ohleduplný , sná š enlivý , mı́t respekt k sobě i druhý m
. př ijı́mat změ ny a vyrovnat se s nimi
.ovlá dat ř eč s vytvá ř enı́m vhodně formulovaný ch vě t, vyjadř ovat své myš lenky, vé st dialog
stejně jako vyjá dř it svoje pocity
. rozpozná vat problé my a ř eš it je

. podpora tvoř ivosti - vlastnı́ ř eš enı́ a př ı́stupy
. dı́tě optimá lně rozvinuté na zá kladě svý ch mož nostı́ a zá jmů a to po strá nce tě lesné , psych.
i sociá lnı́.

Prostředky výchovné práce - formy
- vyvá ž enost ř ıź ené činnosti a spontá nnı́ hry, samostatně ř ıź ený ch č innostı́
- rá mcový rež im dne respektuje potř eby dı́tě te
- prož itkové uč enı́, individualizace
- dostateč ný pobyt venku, mož nost volné ho pohybu a relaxace
- dalš ı́ č innosti - vý tvarná tvoř ivost,hudebně - pohybová ,př ı́rodově dná č innost, ná vš tě vy divadel,
knihovny, vý lety do okolı́, vystoupenı́
- dospě lı́ v MS př edá vajı́ dě tem optimá lnı́ modely chová nı́ / laskavost, ale dů slednost, uč itelka dı́tě
př ijı́má kladně a bez vý hrad,“vž dy zač ı́ná znovu“/
- citlivě vyř eš it problé my dı́tě te, pů sobit na pozitivnı́ strá nku dı́tě te - co nejvı́ce chvá lit, nikdy
nezesmě šňovat
- hodnocenı́ dı́tě te - smyslem je poznat, zda jsme dosá hli oč eká vané kompetence a zjistit, co dı́tě
potř ebuje, stanovit dalš ı́ strategii rozvoje, využ ı́vá me pozorová nı́ dı́tě te, sebehodnocenı́
6/Vzdělávací obsah
Vý chovně vzdě lá vacı́ č ást je tematicky zamě řena na pozná vá nı́ dě tem nejbliž šı́ho okolı́
naš eho mě sta, seznamujı́ se s vě cmi, které je obklopujı́, ale také s historiı́, tradicemi i souč asný m
dě nı́m v naš em mě stě . Pamá tky ve mě stě a jejich zá chrana -cisterciá cký klá š ter, hrad Rý zmburk,
tradice hornictvı́, ž ivot v Podkruš nohoř ı.́ Integrované bloky jsou rá mcové , nastiň ujı́ cı́le a zá mě ry,
struč nou charakteristiku vzdě lá vacı́ nabı́dky. Dá le zpracová na do tř ı́dnı́ch plá nů , ve který ch se
prolı́najı́ vš echny vzdě lá vacı́ oblasti. Konkré tnı́ realizace projektu je zpracová na v tř ı́dnı́ch
programech, které nejsou č asově vá zá ny, to urč uje zá jem dě tı́ o té ma a jeho rozvı́jenı́ dá le. Jsou
vytvoř eny tak, aby jej uč itelky mohly př izpů sobovat a obohacovat o dalš ı́ vlastnı́ ná pady a doplň kové
č innosti.
INTEGROVANÝ BLOK: TICHÝ LESNÍ SVĚT







adaptace nově př ı́chozı́ch dě tı́
vý let Lesná – vý ukový program lesnı́ zvı́řata
Př edná š ka myslivce
Den Skř ıt́ ků - zamyká nı́ lesa
Odpoledne s rodič i - Dý ňová nı́
Ná vš tě va 3D bludiš tě

Charakteristika integrované ho bloku:
Putová nı́ př ı́rodou s liš kou Miou, ta ná s prová zı́ lesem, seznamuje ná s se ž ivotem v lese, zvı́řaty,
rostlinami a stromy. Objevujeme plody, který mi se ž ivı́ zvı́řata a ty, které sbı́rá me pro sebe. Jak dlouho
roste strom a z č eho vyrů stá , proč opadá listı́ a které stromy zů stá vajı́ zelené . Jaké vitamı́ny a zdravé
plodiny už ijeme pro zdravı́, pozná me je, ochutná me a př ipravı́me si z nich vitamı́nový salá t. Havran
Krá kora společ ně se straš ákem Slamá kem ná s prová zı́ sadem a polem. Objevujeme plodiny z polı́ a
stromů , proč musı́me uklidit zahradu př ed zimou a jaké zá soby si na zimu př ipravujeme. Př ijdou novı́
kamará di a budou se postupně seznamovat se vš ı́m, co je obklopuje v nové m pro ně nezná mé m

prostř edı́ a starš ı́ kamará di jim v tom budou pomá hat. Navodı́me radostnou atmosfé ru ve tř ıd
́ ě ,
pomů ž eme dě tem utvá ř et pě kné vztahy mezi sebou navzá jem. Společ ně zamkneme les a vydá me se do
zimnı́ krajiny.

Očekávané výstupy:
Dítě a jeho tělo:
 zvlá dnout zá kladnı́ pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, bě žné způ soby pohybu
v rů zné m prostř edı́ – bě hat, ská kat, udrž ovat rovnová hu na jedné noze, vyrovná vat svalové
dysbalance v bě žné m pohybu; zvlá dat niž šı́ př eká ž ky, rů zné druhy lezenı́, há zet a chytat mı́č
 pohybovat se koordinovaně a jistě , a to i v teré nu – v lese, v pı́sku
 vě domě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru – př izpů sobit č i prové st jednoduchý pohyb
dle vzoru č i pokynů
 sladit pohyb se zpě vem – doprová zet pohyb zpě vem
 ovlá dat koordinaci ruky a oka - rozvı́jet pracovnı́ zruč nost s př ıŕ odnı́mi materiá ly zá mě rně se
soustř edit na č innost, vyvinout volnı́ ú silı́, sprá vně drž et tuž ku; pracovat se stavebnicemi,
sklá dankami; zvlá dat vý tvarné č innosti
 zvlá dat bě žné č innosti a pož adavky na dı́tě kladené i jednoduché praktické situace
 zvlá dnout sebeobsluhu, uplatň ovat zá kladnı́ kulturně hygienické a zdravotně preventivnı́
ná vyky – zvlá dat pravidelné bě žné dennı́ ú kony (použ ıv́ at toaletnı́ papı́r a splachovacı́ zař ı́zenı́,
mý t si a utı́rat ruce, umě t použ ıv́ at kapesnı́k); samostatně se oblé kat, svlé kat, obouvat;
samostatně jı́st, nalı́t si ná poj
 zvlá dnout jednoduché pracovnı́ ú kony – udrž ovat poř ádek, zvlá dat jednoduché ú klidové prá ce
 mı́t pově domı́ o ně který ch způ sobech ochrany osobnı́ho zdravı́ a bezpeč ı́ – zná t a dodrž ovat
zá kladnı́ pravidla chová nı́ na chodnı́ku a na ulici; uvě domovat si, ž e č lově k a př ı́roda se
navzá jem ovlivň ujı́, ž e kaž dý mů ž e svý m chová nı́m pů sobit na ž ivotnı́ prostř edı́ (podporovat č i
naruš ovat zdravı́, př ı́rodnı́ prostř edı́ i společ enskou pohodu)
 zná t zá kladnı́ zá sady zdravé ho ž ivotnı́ho stylu – pozitivnı́ ú č inky pohybu a sportu, zdravé
vý živy (objevovat vý znam ovoce a zeleniny pro zdravı́ č lově ka), č innosti a odpoč inku, pobytu
v př ıŕ odě
Dítě a jeho psychika:
Jazyk a ř eč :
 pojmenovat vě tš inu toho, č ı́m je obklopeno – zná t vě tš inu slov a vý razů bě žně použ ıv́ aný ch
v prostř edı́ dı́tě te
 porozumě t slyš ené mu - poznat a najı́t k sobě slova, která se rý mujı́, doplnit chybě jı́cı́ slovo
Pozná vacı́ schopnosti a funkce, př edstavivost, fantazie, myš lenkové operace:
 vnı́mat a rozliš ovat pomocı́ vš ech smyslů – zaregistrovat změ ny ve své m okolı́ (vš imnout si a
rozpoznat, co se změ nilo ve tř ı́dě , na kamará dovi, na obrá zku,…); rozliš it zvuky a zná mé
melodie, rozliš it a napodobit rytmus; rozliš it tvary př edmě tů , zá kladnı́ geometrické tvary,
barvy a vlastnosti objektů (lesk, hladkost a jiné speci ické znaky); sprá vně reagovat na svě telné
a akustické signá ly
 zamě řovat se na to, co je z pozná vacı́ho hlediska dů lež ité – rozliš it zná mé chutě a vů ně i
zá pachy (slané , sladké , kyselé , hoř ké , vů ně koř enı́, rů zné pochutiny)
 zá mě rně se soustř edit a udrž et pozornost – soustř edě ně poslouchat pohá dku, hudebnı́ skladbu,
divadelnı́ hru, nenechat se vyruš it
 nauč it se nazpamě ť krá tké texty – zapamatovat si krá tké ř ı́kanky, rozpočı́tadla



vyjadř ovat svou fantazii v tvoř ivý ch č innostech – vyjá dř it fantazijnı́ př edstavy, tvoř ivě využ ıv́ at
př ı́rodnı́ materiá ly př i pracovnı́ch a vý tvarný ch č innostech, experimentová nı́
 zamě řovat se na to, co je z pozná vacı́ho hlediska dů lež ité – napodobit zá kladnı́ geometrické
znaky a tvary
 př emý šlet, uvaž ovat, a své myš lenky i ú vahy vyjá dř it – chá pat jednoduché souvislosti, nachá zet
znaky společ né a rozdı́lné
 chá pat zá kladnı́ č ıś elné a matematické pojmy – rozumě t a použ ıv́ at zá kladnı́ pojmy označ ujı́cı́
velikost
 projevovat zá jem o knı́žky – projevovat zá jem o pozná vá nı́ nové ho
Sebepojetı́, city, vů le:
 odlouč it se na určitou dobu od rodič ů, bý t aktivnı́ i bez jejich podpory – př ijı́mat pobyt
v mateř ské š kole jako bě žnou souč ást ž ivota (vě dě t, ž e rodič e chodı́ do zamě stná nı́, dı́tě do MS)
 prož ıv́ at a dě tský ch způ sobem projevovat, co cı́tı́, snaž it se ovlá dat své afektivnı́ chová nı́ –
př imě řeně reagovat ve zná mý ch situacı́ch, umě t se zklidnit, potlač it projev agrese
Dítě a ten druhý:
 navazovat kontakty s dospě lý m, př ekonat stud – respektovat dospě lé ho, komunikovat s nı́m
vhodný m způ sobem s ohledem na situaci a podmı́nky, obracet se na dospě lé ho o pomoc, radu,
rozliš ovat vhodnost oslovová nı́, tyká nı́ a vyká nı́
 zná t své jmé no i jmé na svý ch kamará dů – komunikovat s druhý mi dě tmi bez vá ž ně jš ı́ch
problé mů
 př irozeně a bez zá bran komunikovat s druhý m dı́tě tem, vyjedná vat s dě tmi i dospě lý mi –
vyprá vě t, povı́dat, poslouchat, naslouchat druhé mu; chá pat a respektovat ná zory jiné ho dı́tě te i
dospě lé ho
 spolupracovat s ostatnı́mi, chovat se s ohledem na druhé – vš ı́mat si, co si druhý př eje či
potř ebuje; chá pat, ž e je kaž dý jiný, jinak vypadá , jinak se chová , chovat se ohleduplně
k mladš ı́mu, slabš ı́mu
 adaptovat se na nové prostř edı́ a ž ivot ve š kole, umě t se v ně m orientovat
 respektovat potř eby jiné ho dı́tě te – vš ı́mat si, co si druhá př eje č i potř ebuje
Dítě a společnost:
 uplatň ovat ná vyky v zá kladnı́ch formá ch společenské ho chová nı́ ve styku s dospě lý mi i s dě tmi
– umě t pozdravit, poprosit, pož ádat, podě kovat, rozlouč it se, vyslechnout sdě lenı́, stř ı́dat se
v komunikaci; dodrž ovat dohodnutá a pochopená pravidla vzá jemné ho souž itı́ v mateř ské š kole
i na veř ejnosti
 chá pat podstatu hry a jejı́ pravidla, hrá t spravedlivě , nepodvá dě t, umě t i prohrá vat
 pochopit, ž e kaž dý má ve společ enstvı́ svoji roli, podle které je tř eba se chovat – orientovat se v
rolı́ch a pravidlech rů zný ch společ enský ch skupin a umě t jim př izpů sobit své chová nı́
 vyjadř ovat se prostř ednictvı́m hudebnı́ch a hudebně pohybový ch č innostı́ – vyjadř ovat se
zpě vem, hrou na jednoduché rytmické ná stroje
Dítě a svět:
 vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný - vnímat rozmanitost světa přírody
 orientovat se bezpečně ve známém prostředí – ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí
 porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim – vědět, že se stále něco
děje, že vše kolem nás plyne a proměňuje, to vnímat jako samozřejmé a přizpůsobovat se tomuto
dění
 mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka – znát co je škodlivé a nebezpečné (různé
nástrahy a rizika ve spojení s přírodou) i neovlivnitelné (vítr, déšť, záplavy, teplo, sucho, mrazy); co
může ohrožovat zdravé životní prostředí; všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu

INTEGROVANÝ BLOK: PUTOVÁNÍ LEDOVOU KRAJINOU
Projekt: Advent ve školce a městě
 Certi ve š kolce, nadı́lka
 Vý let do divadla Rozmanitostı́
 Pečenı́ pernı́ků a vá noč nı́ho cukrovı́
 zdobenı́ vá noč nı́ho stromku
 ú č ast na slavnostnı́m rozsvı́cenı́ vá noč nı́ho stromu na klá š ternı́m ná mě stı́
 Vá noč nı́ stromeč ek-akce poř ádaná naš ı́ MS v areá lu ITC př i zahá jenı́ vý stavy
Adventu-Vá noč nı́ tradice.
 vý stava pracı́ dě tı́ a klientů š kolský ch zař ı́zenı́ mě sta a okolı́.
 vystoupenı́ dě tı́ s pá smem bá sniček a pı́snič ek na zahá jenı́ vý stavy
 vá noč nı́ besı́dka, slavnostnı́ obě d a pohoš tě nı́ pro dě ti, nadı́lka pod stromeč kem
 hry na sně hu a ledu, pozná vá nı́ vlastnostı́ sně hu
 vý let na hory - bobová nı́
Charakteristika integrované ho bloku:
Ledovou krajinou ná s prová zejı́ dva roš ťá ci, tuč ňá k a tuleň - země se pozvolna ochlazuje, lidé i
zvı́řata se př ipravujı́ na zimu, ně která se uklá dajı́ k zimnı́mu spá nku. Př ijı́ždı́ Martin na bı́lé m koni a
nastá vá adventnı́ čas a dě tmi tolik oč eká vané vá noč nı́ svá tky spojené s rozsvı́cený m stromeč kem,
spoustou dá rků , rodinné pohody a pečenı́m voň avý ch pernı́ků . Cas č tenı́ pohá dek Př ıb
́ ě hů č eské ho
Jež ıś ̌ ka, O medvı́dku Sně hů lkovi, Sně hové krá lovně . Pozná vá me zimu na Severnı́m Pó lu, v krajině i na
zahradě , radujeme se ze sně hu. Učım
́ e se stavě t sně hulá ky, bobujeme, pozná vá me zvı́řátka podle stop,
krmı́me ptá č ky, seznamujeme se s rů zný mi zimnı́mi sporty. Peč ujeme také o své zdravı́ a tě lo.
Př ipravujeme se k zá pisu do š koly a navš tı́vı́me kamará dy, kteř ı́ už odeš li, podı́vá me se, jak to ve š kole
vlastně chodı́. Rozlouč ı́me se se zimou a putujeme do kouzelné zahrady.
Očekávané výstupy:
Dítě a jeho tělo:
-

koordinovat lokomoci a dalš ı́ polohy a pohyby tě la – pohybovat se bezpeč ně ve skupině
dě tı́, na sně hu a ledu, zvlá dat př eká ž ky, pohybovat se dynamicky po delš ı́ dobu
ovlá dat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpě vem – př i chů zi, př i rytmický ch č innostech,
př i pohybový ch hrá ch
ovlá dat koordinaci ruky a oka – vé st stopu tuž ky př i kresbě apod., napodobit zá kladnı́
geometrické obrazce, pı́smena, tvary
zvlá dnout jemnou motoriku – navlé kat korá lky, sklá dat mozaiky
zvlá dat pracovnı́ ú kony – udrž ovat poř ádek, zvlá dat jednoduché ú klidové prá ce
rozliš ovat, co prospı́vá zdravı́ a co mu š kodı́ – zná t zá kladnı́ zá sady zdravé ho ž ivotnı́ho
stylu, vč etně faktorů poš kozujı́cı́ch zdravı́, vč etně ná vykový ch lá tek
zná t zá kladnı́ pojmy už ıv́ ané ve spojenı́ se zdravı́m, pohybem a sportem, pojmenovat č ásti
tě la a ně které orgá ny – pojmenovat viditelné č ásti tě la a ně které vnitř nı́ orgá ny

Dítě a jeho psychika:
Jazyk a ř eč :
domluvit se slovy i gesty, improvizovat – mı́t př imě řeně bohatou slovnı́ zá sobu, doká zat
osvojená slova aktivně uplatnit v ř eč i, sprá vně urč ovat a pojmenová vat vě ci a jevy ve své m

okolı́; domluvit i nonverbá lně (gesta, oč nı́ kontakt, reagovat na neverbá lnı́ podně ty)
porozumě t slyš ené mu – rozliš it krá tké a dlouhé samohlá sky
Pozná vacı́ schopnosti a funkce, př edstavivost, fantazie, myš lenkové operace:
zamě řovat se na to, co je z pozná vacı́ho hlediska dů lež ité – rozpoznat odliš nosti v
detailech (např. vyhledat a doplnit chybě jı́cı́ č ást obrá zku, jednotlivé č ásti slož it v celek, nalé zt
cestu v labyrintu)
nauč it se zpamě ti krá tké texty, ú myslně si je zapamatovat a vybavit – zapamatovat si
krá tké ř ık
́ anky, rozpoč ı́tadla, jednoduché bá snič ky, pı́snič ky, reprodukovat je a př ijmout
jednoduchou dramatickou ú pravu; zapamatovat si pohá dku, dě j a př evyprá vě t jej; pamatovat si
postup ř eš enı́ (algoritmus)
vyjadř ovat svou př edstavivost a fantazii v tvoř ivý ch č innostech - konstruktivnı́ch,
vý tvarný ch (využ ıv́ at tvů rč ı́ a vý tvarné techniky k vý zdobě prostř edı́), hudebnı́ch (vlastnı́
rytmické doprovody), pohybový ch č i dramatický ch (vyjá dř it vlastnı́ pohybové př edstavy)
rozliš ovat ně které obrazné symboly a porozumě t jejich vý znamu – poznat ně která
pı́smena a č ı́slice, napsané své jmé no, gra icky označ it své vý tvory (např. použ ıt́ ně jaký symbol)
chá pat prostorové , elementá rnı́ č asové pojmy - zvlá dat orientaci v prostoru dle slovnı́ch
pokynů , orientovat se v č asový ch ú dajı́ch v rá mci dne
chá pat zá kladnı́ čı́selné a matematické pojmy a dle potř eby je použ ıv́ at - poznat zá kladnı́
geometrické tvary, orientovat se na č ıś elné ř adě 1-6, rozumě t a použ ıv́ at zá kladnı́ pojmy
označ ujı́cı́ hmotnost
př emý šlet, uvaž ovat, vé st jednoduché ú vahy – chá pat jednoduché souvislosti, nachá zet
znaky společ né a rozdı́lné , dle společ ný ch č i rozdı́lný ch znaků zobecň ovat; ř eš it jednoduché
labyrinty, ré busy
postupovat a uč it se podle pokynů a instrukcı́ – odliš it hru od systematické činnosti,
projevovat zá jem o nové vě ci, dotazovat se př i nedorozumě nı́, zkouš et, experimentovat
projevovat zá jem o knı́žky, soustř edě ně poslouchat četbu – projevit zá jem o pozná vá nı́
pı́smen a č ı́slic, prohlı́žet si knihy, zná t ně které dě tské knihy a vyprá vě t o nich
Sebepojetı́, city, vů le:
př edvé st nauč ené bá sně a pı́sně - umě t veř ejně vystupovat beze studu
uvě domovat si citovou vazbu k rodinný m př ı́sluš nı́ků m a k lidem kolem ná s
uvě domovat si své limity, př ijı́mat pozitivnı́ oceně nı́ i př ı́padný neú spě ch – odhadnout, na
co stač ı,́ uvě domovat si, co mu nejde, co je pro ně obtı́žné ; hodnotit druhé , sebe hodnotit
vzhledem k aktuá lnı́ situaci a mož nostem
Dítě a ten druhý:
prož ıv́ at radost z mož nosti ně koho obdarovat, splnit př ánı́ druhý ch
chá pat, ž e vš ichni lidé majı́ stejnou hodnotu, př estož e kaž dý je jiný – respektovat rozdı́lné
schopnosti, cı́tit souná lež itost s ostatnı́mi, uvě domovat si vztahy mezi lidmi (kamará dstvı́,
př átelstvı́, vztahy mezi pohlavı́mi, ú cta ke stá ř ı)́
spolupracovat s ostatnı́mi – spolupracovat př i hrá ch a aktivitá ch nejrů zně jš ıh
́ o zamě řenı́,
bý t ostatnı́m partnerem
uvě domovat si svá prá va ve vztahu k druhé mu, respektovat prá va druhý ch – obhajovat své
potř eby, svů j postoj č i př ánı́, př ijı́mat také ná zor druhé ho, dohodnout se na kompromisnı́m
ř eš enı́, spoluvytvá řet prostř edı́ pohody
Dítě a společnost:
projevovat ohleduplnost a zdvoř ilost ke svý m kamará dů m i dospě lý m, vá ž it si jejich prá ce
a ú silı́
v kulturnı́ch mı́stech respektovat dohodnutá pravidla a neruš it ostatnı́ př i vnı́má nı́ umě nı́
Dítě a svět:
osvojit si poznatky o okolnı́m prostř edı́, které jsou dı́tě ti momentá lně blı́zké – poznatky o
př ı́rodnı́ch jevech a dě jı́ch, o kultuř e,...)
sezná mit se s tradicemi tohoto obdobı́ – ctı́t tradice, oslavy

-

uvě domovat si, ž e se č lově k a př ı́roda navzá jem ovlivň ujı́ – ne kaž dý svý m chová nı́m mů ž e
pů sobit na ž ivotnı́ prostř edı́
vš ı́mat si změ n a dě nı́ v nejbliž šı́m okolı́ – zajı́mat se, co se v okolı́ dě je, vš ı́mat si dě nı́
změ n ve své m okolı́ (např. v př ı́rodě ), promě ny komentovat, př izpů sobit obleč enı́ (rozliš enı́
pocitu chladu a tepla)

INTEGROVANÝ BLOK: CO SI ZASADÍME, TO SKLIDÍME






Zajı́čků v poklad, jarnı́ tvoř enı́ – velikonoč nı́ dı́lna
Jarnı́ př ı́prava naš ı́ zahrady - odpoledne s rodiči
Př edná š ka o ochraně př ıŕ ody
Př edná š ka vý živové poradkyně - odpoledne s rodič i
prohlı́dka cisterciá cké ho klá štera v Oseku

Charakteristika integrované ho bloku:
Odemyká me zemi jarnı́m klı́čem, sá zı́me semı́nka, pozorujeme jejich rů st, stará me se o
zahrá dku. Pě stujeme zeleninu na zá honcı́ch, plejeme a okopá vá me, sklı́zı́me jı́ a př ipravujeme si z nı́
chutnou a zdravou svač inku. Učım
́ e se pozná vat zvı́řátka, stará me se o naš e svě řence na farmě i na
naš ı́ zahrá dce. Prostř ednictvı́ zná mý ch př ıb
́ ě hů O krteč kovi, Ferdovi mravenci, Vč elce Má je
pozná vá me ž ivot v trá vě i v zemi, pozorujeme a pozná vá me jak i ve zvı́řecı́m svě tě toto funguje ž ı́žaly, mravenci, vč elky. Peč ujeme o př ı́rodu, uč ı́me se jak dů lež itá pro ná š ž ivot je ochrana a č istota
př ı́rody a naš eho okolı́, peč ujeme o své zdravı́ a probouzı́me tě lo jarnı́ oč istou. Pozná vá me zvyky a
tradice, společ ně s rodič i tvoř ı́me. Na zahradě tvoř ı́me, cvič ım
́ e a pozná vá me sami sebe a své tě lo,
dovednosti a obratnost, zdravé riziko, experimentujeme.
Očekávané výstupy:
Dítě a jeho tělo:
-

koordinovat lokomoci a dalš ı́ polohy a pohyby tě la – pohybovat se bezpeč ně ve skupině
dě tı́, na sně hu a ledu, zvlá dat př eká ž ky, pohybovat se dynamicky po delš ı́ dobu
ovlá dat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpě vem – př i chů zi, př i rytmický ch č innostech,
př i pohybový ch hrá ch
ovlá dat koordinaci ruky a oka – vé st stopu tuž ky př i kresbě apod., napodobit zá kladnı́
geometrické obrazce, pı́smena, tvary
zvlá dnout jemnou motoriku – navlé kat korá lky, sklá dat mozaiky
zvlá dat pracovnı́ ú kony – udrž ovat poř ádek, zvlá dat jednoduché ú klidové prá ce
rozliš ovat, co prospı́vá zdravı́ a co mu š kodı́ – zná t zá kladnı́ zá sady zdravé ho ž ivotnı́ho
stylu, vč etně faktorů poš kozujı́cı́ch zdravı́, vč etně ná vykový ch lá tek
zná t zá kladnı́ pojmy už ıv́ ané ve spojenı́ se zdravı́m, pohybem a sportem, pojmenovat č ásti
tě la a ně které orgá ny – pojmenovat viditelné č ásti tě la a ně které vnitř nı́ orgá ny

Dítě a jeho psychika:
Jazyk a ř eč :
domluvit se slovy i gesty, improvizovat – mı́t př imě řeně bohatou slovnı́ zá sobu, doká zat
osvojená slova aktivně uplatnit v ř eč i, sprá vně urč ovat a pojmenová vat vě ci a jevy ve své m
okolı́; domluvit i nonverbá lně (gesta, oč nı́ kontakt, reagovat na neverbá lnı́ podně ty)
porozumě t slyš ené mu – rozliš it krá tké a dlouhé samohlá sky
Pozná vacı́ schopnosti a funkce, př edstavivost, fantazie, myš lenkové operace:
zamě řovat se na to, co je z pozná vacı́ho hlediska dů lež ité – rozpoznat odliš nosti v
detailech (např. vyhledat a doplnit chybě jı́cı́ č ást obrá zku, jednotlivé č ásti slož it v celek, nalé zt
cestu v labyrintu)
nauč it se zpamě ti krá tké texty, ú myslně si je zapamatovat a vybavit – zapamatovat si
krá tké ř ık
́ anky, rozpoč ı́tadla, jednoduché bá snič ky, pı́snič ky, reprodukovat je a př ijmout

jednoduchou dramatickou ú pravu; zapamatovat si pohá dku, dě j a př evyprá vě t jej; pamatovat si
postup ř eš enı́ (algoritmus)
vyjadř ovat svou př edstavivost a fantazii v tvoř ivý ch č innostech - konstruktivnı́ch,
vý tvarný ch (využ ıv́ at tvů rč ı́ a vý tvarné techniky k vý zdobě prostř edı́), hudebnı́ch (vlastnı́
rytmické doprovody), pohybový ch č i dramatický ch (vyjá dř it vlastnı́ pohybové př edstavy)
rozliš ovat ně které obrazné symboly a porozumě t jejich vý znamu – poznat ně která
pı́smena a č ı́slice, napsané své jmé no, gra icky označ it své vý tvory (např. použ ıt́ ně jaký symbol)
chá pat prostorové , elementá rnı́ č asové pojmy - zvlá dat orientaci v prostoru dle slovnı́ch
pokynů , orientovat se v č asový ch ú dajı́ch v rá mci dne
chá pat zá kladnı́ čı́selné a matematické pojmy a dle potř eby je použ ıv́ at - poznat zá kladnı́
geometrické tvary, orientovat se na č ıś elné ř adě 1-6, rozumě t a použ ıv́ at zá kladnı́ pojmy
označ ujı́cı́ hmotnost
př emý šlet, uvaž ovat, vé st jednoduché ú vahy – chá pat jednoduché souvislosti, nachá zet
znaky společ né a rozdı́lné , dle společ ný ch č i rozdı́lný ch znaků zobecň ovat; ř eš it jednoduché
labyrinty, ré busy
postupovat a uč it se podle pokynů a instrukcı́ – odliš it hru od systematické činnosti,
projevovat zá jem o nové vě ci, dotazovat se př i nedorozumě nı́, zkouš et, experimentovat
projevovat zá jem o knı́žky, soustř edě ně poslouchat četbu – projevit zá jem o pozná vá nı́
pı́smen a č ı́slic, prohlı́žet si knihy, zná t ně které dě tské knihy a vyprá vě t o nich
Sebepojetı́, city, vů le:
př edvé st nauč ené bá sně a pı́sně - umě t veř ejně vystupovat beze studu
uvě domovat si citovou vazbu k rodinný m př ı́sluš nı́ků m a k lidem kolem ná s
uvě domovat si své limity, př ijı́mat pozitivnı́ oceně nı́ i př ı́padný neú spě ch – odhadnout, na
co stač ı,́ uvě domovat si, co mu nejde, co je pro ně obtı́žné ; hodnotit druhé , sebe hodnotit
vzhledem k aktuá lnı́ situaci a mož nostem
Dítě a ten druhý:
prož ıv́ at radost z mož nosti ně koho obdarovat, splnit př ánı́ druhý ch
chá pat, ž e vš ichni lidé majı́ stejnou hodnotu, př estož e kaž dý je jiný – respektovat rozdı́lné
schopnosti, cı́tit souná lež itost s ostatnı́mi, uvě domovat si vztahy mezi lidmi (kamará dstvı́,
př átelstvı́, vztahy mezi pohlavı́mi, ú cta ke stá ř ı)́
spolupracovat s ostatnı́mi – spolupracovat př i hrá ch a aktivitá ch nejrů zně jš ıh
́ o zamě řenı́,
bý t ostatnı́m partnerem
uvě domovat si svá prá va ve vztahu k druhé mu, respektovat prá va druhý ch – obhajovat své
potř eby, svů j postoj č i př ánı́, př ijı́mat také ná zor druhé ho, dohodnout se na kompromisnı́m
ř eš enı́, spoluvytvá řet prostř edı́ pohody
Dítě a společnost:
projevovat ohleduplnost a zdvoř ilost ke svý m kamará dů m i dospě lý m, vá ž it si jejich prá ce
a ú silı́
v kulturnı́ch mı́stech respektovat dohodnutá pravidla a neruš it ostatnı́ př i vnı́má nı́ umě nı́
Dítě a svět:
osvojit si poznatky o okolnı́m prostř edı́, které jsou dı́tě ti momentá lně blı́zké – poznatky o
př ı́rodnı́ch jevech a dě jı́ch, o kultuř e,...)
sezná mit se s tradicemi tohoto obdobı́ – ctı́t tradice, oslavy
uvě domovat si, ž e se č lově k a př ı́roda navzá jem ovlivň ujı́ – ne kaž dý svý m chová nı́m mů ž e
pů sobit na ž ivotnı́ prostř edı́
vš ı́mat si změ n a dě nı́ v nejbliž šı́m okolı́ – zajı́mat se, co se v okolı́ dě je, vš ı́mat si dě nı́
změ n ve své m okolı́ (např. v př ı́rodě ), promě ny komentovat, př izpů sobit obleč enı́ (rozliš enı́
pocitu chladu a tepla)

INTEGROVANÝ BLOK: PÁNI ŘEK, MOŘÍ A OCEÁNŮ




Vý let Flá jská př ehrada, dř evař ský plavebnı́ kaná l
pozná vá nı́ toků ve mě stě , soustava rybnı́ků v klá š ternı́ch zahradá ch
př edplavecký vý cvik- plavecká š kola Litvı́nov

Charakteristika integrované ho bloku:
Putujeme svě tem s pirá ty, ná moř nı́ky a potá pě či. Pozná vá me vlastnosti vody, kolobě h vody
v př ı́rodě , změ ny a jevy poč ası́. Uč ı́me se uvě domovat si vodu, jako nejdů lež itě jš ı́ souč ást naš eho
ž ivota, chrá nit ji a vnı́mat jejı́ ochranu a udrž itelnost pro dalš ı́ ž ivot.
Pozná vá me ž ivot ve vodá ch i kolem nich, ryby, ptá ky a ostatnı́ tvory, č teme si př ıb
́ ě hy o Rá kosnı́čkovi,
vodnı́ku Cesı́lkovi, Bubá cı́ch a Hastrmanech. Pouš tı́me loďky se vzkazy a naš imi př ánı́mi, stavı́me
v pı́sku vodnı́ cesty a mlý nek. Pozorujeme dů myslnou sestavu rybnı́ků a potoka ve mě stě
vybudovanou cisterciá ky.
Očekávané výstupy
Dítě a jeho tělo:




Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály - napodobit
základní geometrické obrazce, různé tvary, popř. písmena, zacházet správně s jednoduchými
rytmickými a hudebními nástroji
Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém
prostředí - běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze, pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i
v různém přírodním terénu (např. v lese, na sněhu, v písku)
Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, aktivního pohybu a zdravé výživy - znát základní
zásady zdravého životního stylu (např. o pozitivních účincích pohybu a sportu, hygieny, zdravé
výživy, činnosti a odpočinku, pobytu v přírodě, otužování) a o faktorech poškozujících zdraví včetně
návykových látek, uvědomovat si, co je nebezpečné

Dítě a jeho psychika:
Jazyk a ř eč


Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných větách předat vzkaz, chápat jednoduché hádanky a vtipy

Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace
 Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů - sluchem rozlišit slova, slabiky, počáteční slabiky a
hlásky ve slovech, správně reagovat na světelné a akustické signály


Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech - s materiály, barvami (např. vytvořit
koláž, smíchat barvy, zapouštět barvy do klovatiny)






Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci - s materiály, barvami
(např. vytvořit koláž, smíchat barvy, zapouštět barvy do klovatiny)
Přemýšlet, uvažovat, a své myšlenky i úvahy vyjádřit - porovnat a uspořádat předměty dle
stanoveného pravidla (např. od nejmenšího k největšímu; poznat, co do skupiny nepatří), třídit
předměty minimálně dle jednoho kritéria (např. roztřídit knoflíky na hromádky dle barvy, tvaru,
velikosti)
Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat - zacházet s předměty digitální technologie,
využívat nejzákladnější funkce počítače (zapnout-vypnout, práce s myší, jednoduchou klávesnicí)

Sebepojetı́, city, vů le
 Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost i její dokončení - odhadnout, na co stačí, uvědomovat
si, co neumí a co se chce naučit (vyhledávat příležitosti, umět požádat o pomoc)
Dítě a ten druhý:


Uvě domovat si svá prá va ve vztahu k druhé mu, př izná vat stejná prá va druhý m a respektovat je
- chá pat, ž e kaž dý je jiný , jinak vypadá , jinak se chová , ně co jiné ho umı́ č i neumı́ a ž e je to
př irozené , k mladš ı́mu, slabš ı́mu č i postiž ené mu dı́tě ti se chovat citlivě a ohleduplně
(neposmı́vat se mu, pomá hat mu, chrá nit ho)
Dítě a svět:
 Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí - mít poznatky o planetě
Zemi, vesmíru apod. (např. o koloběhu vody, střídání denních i ročních období a jejich příčinách,
některých planetách)
 Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že
způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí - uvědomovat si, že
člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí
(podporovat či narušovat zdraví, přírodní prostředí i společenskou pohodu)

INTEGROVANÝ BLOK : AŽ NA KONEC SVĚTA


ná vš tě va mě stské knihovny






pě šı́ tů ra koupališ tě a 3D bludiš tě v koruná ch stromů
rozlouč enı́ se š kolá ky
celodennı́ vý let
oblastnı́ kolo- Olympiá da š kolek

Charakteristika integrované ho bloku:
Cestujeme po letadlem, baló nem i na kole. Naš ı́ planetou, kontinenty a vzdá lený mi země mi.
Zjistı́me, kde na planetě ž ijeme my a kde ostatnı́ lidé , sezná mı́me se s dě tmi a zvı́řaty, č ı́m se lidé ž ivı́ a
také co jedı́, jakou ř eč ı́ mluvı́. Hrajeme si na cestovatele a objevujeme svě t, orientujeme se na mapě ,
podniká me vý lety do blı́zké ho i vzdá leně jš ı́ho okolı́. Uč ı́me se jak svě t a př ı́rodu chrá nit, jak se má me
chovat, abychom ji neš kodili a neničili své okolı́. Louč ım
́ e se s kamará dy a se š kolkou.
Očekávané výstupy:
Dítě a jeho tělo:
zvlá dnout zá kladnı́ pohybové dovednosti a prostorovou orientaci – bě hat, ská kat, udrž ovat
rovnová hu, há zet a chytat mı́č, už ıv́ at rů zné ná č inı́, ná ř adı́
 zachovávat správné držení těla – postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější
kontroly
 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku – upřednostňovat užívání pravé či levé
ruky při kreslení či v jiných činnostech
 zvládat jemnou motoriku – tužku držet správně, pracovat se stavebnicemi, skládankami, navlékat
korálky, zavázat kličku, skládat mozaiky
 zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony – samostatně se oblékat, svlékat, obouvat,
samostatně jíst, používat příbor; udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce
 mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí - vědět, jak se vyhnout
nebezpečí (být opatrné, obezřetné, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc, koho přivolat)
Dítě a jeho psychika:
Jazyk a ř eč :
 vyjadř ovat samostatně a smysluplně myš lenky, ná pady, pocity ve vhodně zformulovaný ch
vě tá ch – mı́t př imě řeně bohatou slovnı́ zá sobu, použ ıv́ at jednoduchá souvě tı́, vyjá dř it myš lenku,
ná pad, mı́ně nı́, popsat situaci, udá lost
 vyjadř ovat se samostatně a gramaticky sprá vně – vyslovovat vš echny hlá sky sprá vně a mluvit
zř etelně , gramaticky sprá vně , v př imě řené m tempu
 pojmenovat č leny rodiny, zná t jmé no, př ıj́ menı́ a adresu bydliš tě
Pozná vacı́ schopnosti a funkce, př edstavivost, fantazie, myš lenkové operace:
 zamě řovat se na to, co je z pozná vacı́ho hlediska dů lež ité – odhalit podstatné a nepodstatné
znaky, charakteristické znaky př edmě tů , osob, zvı́řat
 vyvinout volnı́ ú silı́, soustř edit se na č innost a jejı́ dokonč enı́ – udrž et pozornost, dokonč it hru i
rozdě lanou č innost, nenechat se vyruš it
 zachycovat skuteč nosti ze své ho okolı́ a vyjadř ovat své prož itky a př edstavy – zobrazovat
objekty reá lné i fantazijnı́ rů zný mi vý tvarný mi vý razový mi prostř edky; vyjadř ovat se zpě vem,
hrou na jednoduché rytmické č i hudebnı́ ná stroje, hudebně pohybovou č innostı́
 rozliš ovat ně které obrazné symboly a porozumě t jejich vý znamu a funkci – rozliš it obrazné
symboly, piktogramy a znač ky, umě t je použ ıv́ at (obrá zkové čtenı́), pochopit vý znam
piktogramu (např. pravidla chová nı́ ve skupině , v hromadné m dopravnı́m prostř edku, zná t
vý znam dopravnı́ch znač ek a označ enı́ nebezpeč ı́ – elektř ina, zá kaz ská ká nı́ do vody,
rozdě lá vá nı́ ohně )
 orientovat se v prostoru i rovině , č ásteč ně se orientovat v č ase – orientovat se v ř adě (prvnı́,
poslednı́, uprostř ed), uvě domit si plynutı́ v č ase (noc, den, rá no, več er, vč era, dnes, zı́tra, dny v
tý dnu)
 chá pat zá kladnı́ č ıs
́ elné a matematické pojmy – orientovat se v čı́selné ř adě 1-10, posoudit


poč etnost, vı́ce a mé ně , chá pat čı́slo jako poč et prvků
 pochopit pouč enı́ z knih, vyhledá vat si informace
 postupovat a uč it se podle pokynů a instrukcı́ – nechat se zı́skat pro zá mě rné uč enı́, odliš it hru
od systematické povinnosti
Sebepojetı́, city, vů le:
 uvě domovat si svou samostatnost, umě t rozhodovat o svý ch č innostech – samostatně splnit
jednoduchý ú kol, poradit si v bě žné a opakujı́cı́ se situaci, cı́tit ze své samostatnosti uspokojenı́
 ve zná mý ch a opakujı́cı́ch situacı́ch ovlá dat svoje city a př izpů sobit jim své chová nı́ – reagovat
př imě řeně dané situaci (odmı́tat agresi, př ijı́mat vzor společ enské ho chová nı́, umě t se podř ıd
́ it)
 zachytit a vyjá dř it své prož itky – př irozeně projevovat radost ze zvlá dnuté ho a z poznané ho
Dítě a ten druhý:
 př irozeně a bez zá bran komunikovat s druhý m dı́tě tem – chá pat a respektovat ná zory jiné ho
dı́tě te, domlouvat se, vyjedná vat; cı́tit souná lež itost s ostatnı́mi
Dítě a společnost:
 uvě domovat si, ž e ne vš ichni lidé respektujı́ pravidla chová nı́, uč it se odmı́tat společ ensky
než ádoucı́ chová nı́ – vnı́mat co je lež , nespravedlnost, ubliž ová nı́, lhostejnost; pojmenovat
povahové vlastnosti
 respektovat rozdı́lné vlastnosti, schopnosti a dovednosti svý ch vrstevnı́ků – vnı́mat odliš nosti a
podle toho př izpů sobovat i své př ı́stupy
 vnı́mat umě lecké a kulturnı́ podně ty, hodnotit své zá ž itky – pozorně poslouchat a sledovat se
zá jmem umě leckou produkci (literá rnı́, ilmovou, vý tvarnou, dramatickou); vyjá dř it a zhodnotit
prož itky; tě šit se z hezký ch a př ı́jemný ch zá ž itků , z př ıŕ odnı́ch i kulturnı́ch krá s i setká vá nı́ se
s umě nı́m
Dítě a svět:
 mít povědomí o světě a lidech různé pleti na celé planetě – uvědomovat si, že jak svět přírody, tak i
svět lidí je na různých částech naší planety různorodý a pestrý a ne vždy šťastný; mít poznatky o
existenci jiných zemí, národů, kultur (znát typické znaky některých významných národů – přírodní
podmínky, oblečení, zvyky, strava, stavby, jazyk, zvířata, rostliny)
 pomáhat pečovat o životní prostředí – všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu,
spoluvytvářet pohodu prostředí, cítit se spokojeně a bezpečně
 rozlišovat aktivity, které mohou zdraví prostředí podporovat a které je mohou poškozovat – znát, co
je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou) i neovlivnitelné – vítr, déšť,
záplavy, teplo, sucho), co může ohrožovat zdravé životní prostředí

7/ evaluační systém
a/ naplňování cílů programu – č tvrtletně – evaluace, zá vě reč né

hodnocenı́ / na konci š kolnı́ho roku/, ná vrhy dalš ı́ch č innostı́
-pedagogické rady-uč itelky, ř editelka
b/ kvalita podmínek vzdělávání – č tvrtletně – evaluace zá vě reč né
hodnocenı́, pedagogické rady
-uč itelky, ř editelka
c/ hodnocení tematických celků a realizace průběžně – hodnocenı́
dě tı́ uč itelkou, na tř ıd
́ ě prů bě ž ně př i realizaci, sledujı́ projevy, postoje, vý pově di, jedná nı́ a prá ci dě tı́.
-tř ı́dnı́ uč itelky po kaž dé m té matu, hodnocenı́ dě tı́ zpravidla tak 2x roč ně
d/ práce pedagogů – č tvrtletně – hodnocenı́ pedagogů vč etně jejich
sebere lexe, hospitač nı́ a kontrolnı́ č innost ř editelky
-ř editelka, uč itelky
e/ kvalita výsledků vzdělávání – roč ně SWOT ANALYZA
-ř editelka, uč itelky
f/ dotazník zjiš ťová nı́ spokojenosti rodič ů a dě tı́ s naš ı́ MS
2x roč ně -př i př ijı́má nı́ dě tı́ a př i ukonč enı́ dochá zky (š kolá ci)
ZÁŘÍ- PROSINEC
------------------------př ipravenost tř ıd
́ na zač átek š kolnı́ho roku - materiá lně , esteticky, dokumentace
-př ijı́má nı́ dě tı́ od rodič ů, jedná nı́ s rodiči, napomá há nı́ adaptač nı́mu procesu dě tı́
-volba té mat dané ho integrované ho bloku
-vhodné motivač nı́ prostř edky k samostatně ř ıź ený m č innostem dě tı́, respektová nı́ dı́tě te př i volbě
tě chto č innostı́
-sebevzdě lá vá nı́ pedagogů - studium odborné literatury, vzdě lá vacı́ kurzy
LEDEN- BŘEZEN
------------------------cvič enı́ pro má lo aktivizované oblasti tě la, uplatně nı́ relaxač nı́ch chvilek bě hem dne
-volba té mat dané ho integrované ho bloku
-funkč nost zá znamu o dı́tě ti
-využ ı́vá nı́ odborné literatury a zkuš enostı́ ze vzdě lá vacı́ch seminá ř ů
-ú roveň spoluprá ce uč itelky-rodič ů a ZS v oblasti př ı́pravy dı́tě te ke vstupu do ZS
-vý sledky pé če o dě ti vyž adujı́cı́ zvlá š tnı́ pé či a pozornost – kontakt s rodič i tě chto dě tı́
DUBEN – ČERVEN
--------------------------prolı́ná nı́ vzdě lá vacı́ nabı́dky do pobytů venku, využ ıv́ á nı́ prostř edı́ zahrady,
v jaké formě jsou využ ity poznatky z pobytů venku v plá nované ř ıź ené vý chovné č ásti
-volba té mat dané ho integrované ho bloku
-př ı́padné odklady š kolnı́ dochá zky – zdů vodně nı́
-prezentace š koly na veř ejnosti pro zvý šenı́ kreditu š koly
ČERVENEC-SRPEN
------------------------------volba té mat dané ho integrované ho bloku

-naplň ová nı́ cı́lů š kolnı́ho vzdě lá vacı́ho programu a vý sledků vzdě lá vá nı́ - oč eká vaný ch vý stupů u dě tı́
- zhodnocenı́ zjiš ťová nı́ spokojenosti rodič ů a dě tı́ s naš ı́ MS
-kvalita vý sledků vzdě lá vá nı́ – roč ně
KRITÉRIA PRO OHODNOCOVÁNÍ PRACOVNÍKÚ
------------------------------------------------------------------PEDAGOGICTI PRACOVNICI
---------------------------------------1. Kvalita vý chovně vzdě lá vacı́ prá ce, př ı́stup k dě tem – citlivé jedná nı́ s dě tmi, individuá lnı́
pé če, pedagogická diagnostika/pé če o ř eč a slovnı́ zá sobu - vý sledky/.
2. kvalita vedenı́ tř ıd
́ nı́ dokumentace
3. Zá jem o sebevzdě lá vá nı́ a dalš ı́ odborné studia, uplatně nı́ v praxi.
4. Iniciativa př i akcı́ch mateř ské š koly, propagace mat. š koly na veř ejnosti,
podpora rů stu kreditu š koly/spoluprá ce,iniciativa/.
5. Způ sob spoluprá ce s rodič i a veř ejnostı́.
PROVOZNI PRACOVNICI
---------------------------------1. Kvalita plně nı́ daný ch pracovnı́ch povinnostı́, peč livost, vý sledky prá ce
2. Iniciativa př i zastupová nı́ za nepř ı́tomné
3. Vstř ı́cný a laskavý vztah k dě tem
4. Uč ast na akcı́ch mateř ské š koly/aktivita/
5. Propagace kladné ho pro ilu š koly
PLÁN HOSPITAČNÍ ČINNOSTI :
Skuteč nosti, které budou pravidelně sledované a hodnocené př i kaž dé hospitaci:
Plánování a příprava na činnost (dokumentace)
Krité ria: jasný zá mě r
promyš lený cı́l a obsah
stanovený oč eká vaný vý stup
aktivity zabezpeč ujı́ vš estranný rozvoj osobnosti dı́tě te
Materiální podmínky pro činnost
Krité ria: prostř edı́ tř ı́dy je estetické , vypovı́dá o vý tvarný ch a pracovnı́ch činnostech
pro činnosti dě tı́ je vč as př ipraven dostatek praktický ch pomů cek pro aktivnı́ prá ci,
materiá lu pro motivaci, uká zku, ná zornost a informaci
materiá lnı́ prostř edky jsou vhodné , ná padité , funkč nı́
Psychohygienické podmínky
Krité ria: činnost je př imě řena aktuá lnı́m schopnostem dě tı́
spontá nnı́ a ř ı́zené činnosti jsou vyvá ž ené , př evaž ujı́ č innosti samostatně ř ı́zené nad
frontá lnı́mi
stř ı́dajı́ se metody a formy
jsou respektová ny individuá lnı́ schopnosti jednotlivý ch dě tı́
Motivace a hodnocení dětí
Krité ria:poč átečnı́ motivace je vhodně zvolená , je aktivizujı́cı́ a dostateč ně silná
aktuá lně je zař azová na prů bě žná motivace, dě ti jsou aktivová ny v souladu
s individuá lnı́mi mož nostmi a schopnostmi
činnosti jsou nastaveny tak, aby vš echny dě ti mohly bý t v ně které č ásti ú spě šné
př evaž uje pozitivnı́ hodnocenı́, pochvala
Interakce, komunikace a klima třídy

Krité ria:mezi uč itelkou a dě tmi je pozitivnı́ a emotivnı́ vztah
uč itelka v adekvá tnı́ch situacı́ch respektuje dı́tě jako partnera
uč itelka využ ı́vá rovnomě rně formá lnı́ i neformá lnı́ autority
uč itelka respektuje ná zor dı́tě te
v komunikaci př evaž uje dialog nad monologem
dě ti majı́ dostatek prostoru pro sebevyjá dř enı́
atmosfé ra tř ı́dy je př ıj́ emná , bez napě tı́ a shonu
Konkrétní cíle hospitací ( pro každou bude stanoven 1-2 cíle)
Adaptace dě tı́ na prostř edı́ MS, na tř ı́du a na uč itelku
Vhodnost a pestrost, ú č elnost použ itý ch metod prá ce vzhledem k plá novaný m zá mě rů m
Respektová nı́ mož nosti potř eb, zkuš enostı́ i tempa dě tı́
Podporujı́cı́ př ı́stup učitelky, rozvı́jenı́ př edstavivosti a fantazie
Aktivnı́ zapojenı́ dě tı́ do č innostı́
Preferová nı́ př irozené ho prož itkové ho uč enı́
Propojenost č innostı́ s reá lný m prostř edı́m
Využ ı́vá nı́ metod vedoucı́ch k aktivizaci dě tı́, k zı́ská vá nı́ poznatků o dovednostı́ vlastnı́
zkuš enostı́ a prož itkem
Využ ı́vá nı́ manipulač nı́ch č innostı́, experimentová nı́
Mož nost seberealizace dě tı́
Aktivnı́ zapojenı́ dě tı́ do č innostı́
Smysluplnost a prová zanost činnostı́, vedoucı́ch k zı́ská vá nı́ potř ebný ch kompetencı́
Ná vaznost na př edchozı́ zkuš enosti a dovednostı́ dě tı́, využ ı́vá nı́ zkuš enostı́ a zá ž itků dě tı́
Součástí hospitací: zápis a následný pohovor, seberexlexe.
PLÁNOVANÉ AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017 -2018
ZÁŘÍ
13.9 Rodičovská schůzka – v budově Mš- 16.00
14.9 Výlet Lesná – výukový program- za zvířátky
8.00 – 14.30 cena programu s obědem 150,- Kč
21.9 návštěva 3d bludiště
ŘÍJEN
11.10 Štrůdlování – dopoledne ve školce
31.10 bubáci ve školce – dopoledne ve školce –děti v maskách
31.10 Dýňování – dílna pro rodiče a děti 16.00 odpoledne v Mš
LISTOPAD
Divadlo rozmanitostí Most pohádka pro děti 60,- Kč
28.11 pečení perníků- dopoledne ve školce

PROSINEC
3.12 Rozsvícení vánočního stromu – vystoupení dětí /neděle odpoledne/čas upřesníme/
5.12 čertovská škola – mikulášská- dopoledne ve školce –
děti v maskách 60,-kč
9.12 zahájení výstavy vánoční stromeček – vystoupení dětí 10.00 ITC Osek
19.12 vánoční besídka-dopoledne ve školce 60,-Kč
uzavření MŠ 27.12 – 1.1.2018
LEDEN
23.1 výlet na hory – dopolední bobování
31.1 školka plná sněhuláků
ÚNOR
kurz lyžování –termín dle sněhových podmínek –pouze přihlášené děti – hradí rodiče – cena bude
upřesněna, vlastní výbava nutná
22.2 Karneval - dopoledne ve školce –děti v maskách
BŘEZEN
1.3 jarmark – dopoledne ve školce –tržiště
27.3 velikonoční dílna –odpoledne pro rodiče a děti – 16.00
21.3 schůzka rodiču předškoláku se zástupci zš 16.00 v naší Mš
28.3 zajíčkův poklad – velikonoční nadílka 60,-Kč
velikonoční svátky 30.3 – 2.4
DUBEN
návštěva základní školy – předškoláci – před zápisem do zš
18.4 – 6.6 kurz plavání – děti předškolní a mladší -dle věku a kapacity kurzu – zdarma – hradí zřizovatel
vítání občánků – vystoupení dětí – vybrané děti
19.4 výukový program – poznej,chápej,opatruj – dopoledne ve školce 60,-Kč
26.4 čarodějnice - dopoledne ve školce – děti v maskách
KVĚTEN
kurz plavání – každou středu 9.45 -11.00
olympiáda školek – účast na akci ddm
ČERVEN
1.6 Den dětí – dopoledne ve školce

12.6 celodenní výlet /kam a cenu upřesníme/
21.6 Rozloučení se školáky – školková akademievystoupeni dětí 16.00 - školková zahrada – téma rytíři
ČERVENEC - uzavření mateřské školy 2.7 – 29.7.2018
SRPEN - zahájení prázdninového provozu 30.7 – 31.8.2018

