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1 Identifikační údaje o škole 

1.1 Název dokumentu:   ŠVP MŠ Sluníčko, č.j.: MŠ 15/13 

vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání  

1.2 Vydavatel:  

Název školy:  Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 

Adresa školy:  Kosmonautů 1641 

  511 01 Turnov 

Ředitel:  Rakoušová Dagmar 

tel.  481 322 602, 481 322 611, 484 801 389 

email:  slunicko.turnov@centrum.cz 

 www.slunickoturnov.cz 

 

Jedná se o sloučené zařízení, jehož jednotlivé součásti jsou: 

              IZO         kapacita:          obor vzdělávání:    počet pracovníků:   

Základní škola                    117 700 576        18 žáků 79-01-B/01 ZŠ            3,8PP/0,4NP  

Přípravný stupeň ZŠS      117 700 592          6 žáků        0,8PP/0,01NP 

Mateřská škola               108 036 600      124 dětí  12,7PP/3,4NP 

      (Dělí se na:  Mateřská škola Kosmonautů 1640  104 dětí 

  Mateřská škola Kosmonautů 1641      20 dětí)   

Školní jídelna              102 878 706 180 stravovaných  3,1NP 

Školní výdejna                                      181 042 398    38 stravovaných 0,4NP 

 

Red IZO 600 099 474 

IČ 711 738 54 

 

Zřizovatel:   Město TURNOV 

 Antonína Dvořáka 335, 511 12 Turnov 

Zpracovatel: Mgr. Dagmar Rakoušová 

 Na přípravě ŠVP se podílel kolektiv MŠ Sluníčko, Kosmonautů 1640 

 

ŠVP byl projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2013, verze č. 3 dne 29. 5. 2017 

Podpis ředitele:  razítko: 

mailto:slunicko.turnov@centrum.cz
http://www.slunickoturnov.cz/
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2 Obecná charakteristika školy 
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko je od 1. 7. 2013 nástupnickou organizací Základní 

školy speciální a mateřské školy speciální, Turnov, Kosmonautů 1641 a Mateřské školy 

Turnov, Kosmonautů 1640.  

Slučuje v sobě původně klasickou 4třídní mateřskou školu a mateřskou školu speciální                       

a Základní školu speciální zřízenou dle § 16 školského zákona. Díky sloučení došlo k 

vzájemné prostupnosti. Čtyři třídy mateřské školy s kapacitou 104 dětí působí na adrese 1640 

a jsou do nich zařazovány děti zdravé stejného věku a s lehčím typem postižení (třídy věkově 

homogenní). Tři speciální třídy mateřské školy s kapacitou 20 dětí najdete na adrese 1641. 

První třída je určena pro 8 - 12 dětí se středním typem postižení a druhá a třetí třída je určena 

4 - 6 dětem s těžkým stupněm postižení (třídy věkově smíšené – heterogenní). V každé třídě 

mateřské školy působí dva pedagogičtí pracovníci. 

Základní škola s celkovou kapacitou 18 žáků je určena pro těžce a hluboce mentálně 

postižené s  kombinovanými vadami. Žáci absolvují 10 let povinné školní docházky a po 

jejím absolvování získají základy vzdělání. Při základní škole je zřízena třída Přípravného 

stupně ZŠS pro maximálně 6 dětí se středně těžkým až hlubokým mentálním postižením ve 

věku 5 -7 let. Tyto děti jsou integrovány ve třídách dle typu a závažnosti jejich postižení. 

Dětem s velmi těžkým zdravotním postižením jsou poskytovány sociální služby osobní 

asistence na základě smlouvy a registrace sociální služby. V těchto třech kmenových třídách 

na každé 2 postižené žáky působí vždy jeden pedagogický či sociální pracovník. 

Celé zařízení využívá ke vzdělávání 10 plně vybavených kmenových tříd, místnost na 

metodu Snoezelen, Muzikoterapii, Tělocvičnu a Infrasaunu. 

4 třídy jsou věkově homogenní a 6 tříd je heterogenních a dochází v nich k prolínání 

jednotlivých stupňů školy. V případě vhodných podmínek se snažíme o inkluzi. 

Vše se odvíjí od diagnóz zapsaných dětí a žáků, a je závislé na možnostech komplexního 

přístupu. 

Budova na adrese 1641 má bezbariérový přístup /plošina/. Budova na adrese 1640 je 

bezbariérová v přízemní části. Zahrada školy je upravena pro pohyb handicapovaných dětí      

a žáků. V okolí se nachází sídliště, vlakové a autobusové nádraží, hřiště pro veřejnost                    

a v blízkosti les, který je nedostupný imobilním dětem a žákům.  

Zařazení dětí do mateřské školy probíhá na základě žádosti zákonných zástupců a u dětí 

s handicapem dále na základě doporučení obvodního nebo odborného lékaře a Pedagogicko 

psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra. 
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Děti s těžším stupněm postižení se stávají na základě doporučení Speciálně pedagogických 

center a žádosti zákonných zástupců žáky Přípravného stupně. Po jeho absolvování jsou dále 

integrovány do spádových základních škol, v případě těžkého a hlubokého mentálního 

postižení mají možnost pokračovat v povinné školní docházce v naší Základní škole Sluníčko. 

Děti a žáci s různým stupněm postižení jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích 

plánů, je jim poskytována speciálně pedagogická péče a jsou rehabilitováni Dětským centrem. 

V jejich IVP je specifikována míra podpůrných opatření a různé typy terapií, které poskytují 

dětem a žákům zaměstnanci školy a Dětského centra. 

V členité budově sídlí také Dětské centrum „SLUNÍČKO“, jedná se o nestátní zdravotnické 

zařízení zřizované městem Turnov. Společně dětem a žákům poskytujeme komplexní péči 

včetně vzdělávacích a rehabilitačních programů pro různé druhy postižení, pro děti                              

s diagnózou autismus a pro děti s více vadami.  

Předškolní výchova je obohacena o kolektivní logopedii, individuální logopedii, 

muzikoterapii, canisterapii, dramatickou výchovu, výtvarné aktivity a práci s keramickou 

hlínou. Cíleně se věnujeme ekologické výchově. Do výuky v posledním ročníku mateřské 

školy jsou zařazovány prvky matematiky podle prof. Hejného, Metoda FIE, Elkonin, 

Předčtenářská gramotnost a Metoda dobrého startu. Dětem v posledním roce předškolní 

docházky nabízíme stimulační programy pro další bezproblémové zaškolení. Děti s odkladem 

školní docházky v rámci docházky do MŠ absolvují nápravné programy, které jsou součástí 

jejich individuálních vzdělávacích plánů.  

Pořádáme dny otevřených dveří, dětský den, rozloučení se „školáky“, zábavné akce pro děti 

(drakiáda, puzzliáda, karnevalový týden…), vánoční vystoupení na vánočních trzích                

a vystoupení ke Dni matek v domově důchodců.   

Organizujeme týdenní ozdravné pobyty – Školy v přírodě. 

Úzce spolupracujeme s rodiči – besídky, přednášky, odpolední výtvarné dílny. 

Účastníme se různých soutěží – lehkoatletický trojboj, výtvarné soutěže.   

Poznáváme náš krásný kraj – celoroční výlety po Českém ráji. 

Navštěvujeme kulturní akce – divadlo, výstavy, besedy.    

Spolupracujeme s turnovskými základními školami, pedagogicko-psychologickou poradnou  

a speciálně-pedagogickými centry pro různé vady, Knihovnou Českého Ráje, Technickou 

univerzitou v Liberci (Eko programy).                                               

Záměr: 

Maximální možná inkluze ve spolupráci rodiny, školy, Dětského centra a odborných 

pracovišť. 
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3 Podmínky vzdělávání 
 

Podmínky vzdělávání jsou zpracovány na základě zjištění předchozích období – SWOT 

analýza, dotazníky pro zákonné zástupce, hodnotící pohovory, kontrolní činnosti, výsledky 

evaluace. 

3.1 Věcné a materiální podmínky: 

Prostředí školy je přizpůsobeno dětem intaktním i dětem a žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Prostředí, ve kterém žijeme, určitě ovlivňuje náš zdravotní i psychický stav, naše 

jednání a chování. Škola je pro dítě po rodině nejdůležitějším prostředím. Zde se setkává 

s dalšími dětmi, rozvíjí komunikace, pohybové schopnosti, estetické cítění, kreativitu, 

empatii, sebevědomí, samostatnost. Děti zdravé se zde setkávají s dětmi s handicapem. 

Spoluprací dvou zařízení (školy a Dětského centra) je dětem umožněn všestranný rozvoj.  

Zařízení je poskytovatelem sociální služby osobní asistence. Osobní asistenti poskytují 

individuální péči dětem a žákům s těžším stupněm postižení, kteří by jinak nezvládli 

samostatnou docházku do školského zařízení. Způsob a míra podpory je blíže specifikována 

ve Smlouvě o poskytnutí služby a v Individuálním plánu osobní asistence. 

Prostory školy jsou vyhovující, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné                          

a bezpečné. Vybaveny jsou vhodným nábytkem, tělocvičným nářadím i nábytkem vhodným 

pro odpočinek dětí. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá 

počtu dětí i jejich věku (od 2 do 26 let), požadavkům bezpečnosti, hygieny                                         

i antropometrickým požadavkům. Toto vybavení je nutné průběžně obnovovat a doplňovat. 

Hračky a ostatní materiály jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, aby je mohly samy brát 

a vyznaly se v jejich uložení. Dbáme na estetický vzhled prostředí a interiéru budovy, na 

kterém se podílejí děti svými výtvory. Dbáme, aby dětské práce byly přístupné a mohli je 

shlédnout i rodiče. 

Třídy v přízemí Kosmonautů 1640 navštěvují mladší děti a třídy v prvním poschodí děti 

starší. Každá třída má své sociální zařízení. V přízemí i prvním poschodí jsou kuchyňky pro 

výdej jídla, v přízemí jsou samostatné šatny dětí.  

Všechny třídy jsou vybaveny nábytkem přizpůsobeným individuálním požadavkům 

vřazených dětí či žáků. Učitelkám jsou k dispozici odborné knihy a rozmanité pomůcky 

didaktického, mechanického i kompenzačního rázu. Pomůcky pro speciální péči jsou dle 

možností průběžně pořizovány vzhledem k potřebám dětí. Učitelky mají tvůrčí schopnosti, 

kterými kompenzují nedostatek pomůcek na trhu. Velmi nám ve výchovně vzdělávací práci 

pomáhá barevná kopírka a laminovací přístroj. 
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Ve všech třídách jsou radiomagnetofony, 2 třídy jsou vybaveny televizorem                                     

a videopřehrávačem. Škola vlastní videokameru a fotoaparáty, toto vybavení slouží 

k efektivnější dokumentaci pokroků dětí. Učitelky používají stolní počítače a mají k dispozici 

notebooky. Všechny PC jsou připojeny k internetu. Všechny učitelky tak mohou připravovat 

vzdělávací materiály přímo pro jednotlivé děti a žáky. V běžných třídách mateřské školy jsou 

instalovány 2 interaktivní tabule. 

Základní škola speciální má v užívání PC se speciální klávesnicí a adaptovanou myší pro 

tělesně postižené. Mateřská škola využívá PC v předškolní přípravě. Některé počítače mají 

dotykové obrazovky pro usnadnění ovládání dětmi s handicapem. Děti s narušenou 

komunikační schopností využívají tablety. 

Naší snahou je neustále inovovat vzdělávání nabídkou různých alternativních přístupů. 

Místnost zařízená podle konceptu Snoezelen, která umožňuje cílenou relaxaci, stimulaci                       

a interakci, je využívána po celý den střídavě všemi třídami, které mají návštěvu této 

místnosti zakotvenou v Třídních vzdělávacích programech.  

Nově vybavená místnost na muzikoterapii umožňuje kolektivní i individuální přístup plně 

kvalifikovanou pedagogickou pracovnicí. Propojujeme logopedickou stimulaci 

s muzikoterapií v cíleném projektu Pohádky a hudba v logopedické prevenci.  

Škola vlastní keramickou pec, díky níž je rozvíjen výtvarný cit dětí.  

Tělesný rozvoj je cíleně rozvíjen v tělocvičně Dětského centra umístěné v přízemí. 

Jednotlivé třídy školy mají k dispozici místnosti na individuální práci. 

Všechny třídy využívají Infrasaunu. 

Školu obklopuje velká zahrada, která je využívána nejen k pobytu venku, ale i k různým 

akcím školy. Zahrada MŠ a ZŠ Sluníčko umožňuje cílený rozvoj intaktních dětí i dětí 

s hendikepem v ekologickém směru. Děti se učí, že mohou ovlivnit prostředí, ve kterém žijí. 

Ať už je to výzdobou třídy, šatny, ale i tím, že se učí třídit odpad nebo péčí o prvky přírodní 

zahrady. 

Záměr: 

Rekonstrukcí výměníku, přístavbou nebo nástavbou střední budovy vytvořit prostředí pro 

nadstandardní aktivity (společná setkávání dětí s hendikepem i bez, stimulační programy, 

kroužky, divadelní představení…). 
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3.2 Životospráva: 

Stravování 

Nedílnou součástí zdravého životního stylu je výživa. Stravování je zajišťováno vlastní 

kuchyní umístěné na adrese Kosmonautů 1640. Strava do budovy na adrese Kosmonautů 

1641 je dopravována spojovacím krčkem v uzavřených nádobách. Jídelny vzhledem 

k zařazování dětí a žáků s různým stupněm handicapu jsou umístěny v jednotlivých 

kmenových třídách školy. 

Složení jídelníčku je plnohodnotné a vyvážené dle norem pro stravování. Souhlasí 

s výživovou pyramidou. Čerstvé ovoce a zelenina jsou stálým doplňkem jídelníčku. Jsme 

zapojeni v projektu „Ovoce do škol“. Podáváme ovoce z vlastních zdrojů – školní zahrada, 

věcné sponzorské dary. Cíleně nabízíme zeleninu a ovoce v tzv. „předsvačince“. Škola se 

podílí na vytváření správných stravovacích návyků dětí. U přesnídávek mají děti možnost 

výběru nápojů. Zachováváme vhodnou skladbu a rozmanitost jídelníčku. Je dodržována 

technologie přípravy pokrmů a nápojů. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou 

dodržovány vhodné intervaly. Děti dvouleté mají uzpůsobený harmonogram podávání stravy. 

Pitný režim je dětem a žákům k dispozici v dostatečném množství a kvalitě celý den.  

Záměr: 

Ve spolupráci s rodiči a vedoucí školního stravování zajistit přizpůsobení jídelníčku dětem 

s různými potravinovými alergiemi, obohacovat stravování dětí o nové receptury, omezit 

používání polotovarů. 

 

 

Odpočinek 

Dbáme na vyváženost aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Přihlíží se 

k individuálním potřebám dětí. Odpolední odpočinek je zařazen v režimu dne v době od 

12:15 do 14:15. Děti se sníženou potřebou spánku mají možnost po krátkém odpočinku 

(relaxaci) se zapojit do jiných činností (stimulační programy, IVP…). V průběhu dne mají 

děti možnost využít klidové koutky. U dětí s postižením a dětí s větší potřebou odpočinku 

(děti 2 leté) je relaxace zařazena v souladu s jejich potřebami.  

Záměr 

Vést děti k respektování pravidla ohleduplnosti k dětem, které odpočívají. 
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Pohybový rozvoj 

Každodenně během celého dne jsou zařazovány různé pohybové aktivity. Podporujeme 

správné držení těla, zvyšujeme celkovou obratnost, fyzickou zdatnost. Ve spolupráci 

s Dětským centrem vedeme cílenou nápravu vadného držení těla a ploché nohy. Všechny děti 

jsou sledovány rehabilitačními sestrami a v případě podezření či indikace probíhá náprava 

pod vedením ortopedky MUDr. Hodíkové.  

Předškolní děti vyjíždějí na týdenní Školu v přírodě.  

Předškolní děti využívají plavecký bazén pro předplavecký výcvik. 

Několikrát za rok absolvujeme s dětmi polodenní a celodenní tematicky zaměřené výlety do 

přírody. 

Prvky umístěné na školní zahradě motivují děti ke zvyšování pohybových schopností.  

Záměr 

Maximální využití školní zahrady k pohybovému rozvoji dětí. 

Dodržování času určeného k pobytu dětí venku. 

 

Péče o zdraví dětí 

Zákonní zástupci mají možnost pro své děti využít každoročně screenink očních vad. 

Otužování probíhá během pobytu venku, do kterého jsou zařazovány sezónní činnosti 

(zahrada, procházky v okolí, hry se sněhem a na sněhu, brouzdání ve vodě v teplých dnech). 

V období, které není vhodné k dlouhodobému pobytu venku (inverze apod.) od října do 

března s dětmi navštěvujeme infrasaunu.  

Děti mají možnost se seznámit s prostředím hasičského záchranného sboru. V rámci 

eliminace sociálně – patologických jevů spolupracujeme s Policií ČR, která v rámci 

preventivní činnosti připravuje pro děti různé aktivity. 

Děti jsou vedeny k otevřenému a odpovědnému postoji k životnímu prostředí. Škola je 

členem celostátní sítě mateřských škol o ekologickou/environmentální výchovu Mrkvička ve 

sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. 

Organizace, režim dne a chod v jednotlivých třídách vycházejí z potřeb, možností dětí                    

a jejich postižení (viz Orientační denní režimy ve Třídních vzdělávacích programech) 

Časové úseky nejsou pevně stanoveny. Přizpůsobují se potřebám dětí, jejich zájmu, počtu 

v daný den a náročnosti činností. Pouze návštěva Snoezelenu, Muzikoterapeutické místnosti, 

Infrasauny a Tělocvičny musí být v souladu s režimem ostatních tříd školy. 

Záměr: 

Cílenou ekologickou výchovou vést děti ke zdravému životnímu stylu.  
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3.3 Psychosociální podmínky: 

Upřednostňujeme variabilitu a nestereotyp, tvořivost a nenásilnost. Snažíme se vytvořit 

příjemnou a radostnou atmosféru pro děti. Všichni zaměstnanci mají zájem o to, aby se děti 

cítily spokojené, šťastné a v bezpečí.  

Nově příchozím dětem a žákům je poskytovaná dostatečně dlouhá doba na adaptaci dle 

specifických požadavků zákonných zástupců a jejich potřeb. Respektujeme individuální 

potřeby dětí. Všechny děti mají rovnocenné postavení – žádné z nich není zvýhodňováno. 

Na děti a žáky jsou kladeny přiměřené nároky vzhledem k jejich schopnostem a dovednostem. 

Je uplatňováno a podporováno samostatné rozhodování dětí. Tato volnost je vyvážená                       

i nezbytnou mírou omezení, která vyplývají z nutnosti dodržování potřebného řádu. Děti se 

učí pravidlům soužití, dostává se jim jasných a srozumitelných pokynů.  

Všechny děti a žáky vedeme k toleranci, ohleduplnosti a vzájemné důvěře. 

Vzdělávací nabídka odpovídá věku dětí a jejich potřebám. Motivujeme je k samostatnosti, 

cílevědomosti a radosti z nových poznatků. Dostatečně oceňujeme výkony dětí. Podporujeme 

vztahy mezi dospělými a mezi dětmi – projevy vzájemné důvěry, tolerance, ohleduplnosti, 

zdvořilosti a vzájemné pomoci. 

Snažíme se vždy najít vhodný způsob komunikace, který vychází z potřeb a schopností 

jednotlivých dětí a žáků. Všichni zaměstnanci jsou poučeni o vhodných způsobech přístupu                       

a o mlčenlivosti. Zaměstnanci jsou cíleně formou různých školení a seminářů proškolováni ve 

verbální a neverbální komunikaci, psychologických aspektech komunikace jako základní 

součásti interpersonálních vztahů. Osvojují si dovednosti, které umožňují rozvoj 

prosociálního chování - rozvoj empatie, naslouchání, spolupráci, sebepoznání, týmovou 

spolupráci, ve formách komunikace na pracovišti - pro zvládnutí komunikačních situací                 

a jejich aplikace v situačních kontextech během pedagogického procesu. Snažíme se                   

o nedirektivní přístup v komunikaci s respektem k osobnosti a věkovým odlišnostem žáka 

Dále volíme vhodné způsoby efektivní komunikace učitelů s rodiči, kvalifikované postupy 

vzájemného jednání školy a rodiny a jejich účelné a prospěšné využití. Snažíme se využívat 

prvky programu Začít spolu.  

Záměr: 

Dítě jako tvůrce svého vzdělávání. Rodič jako vítaný partner školy. Učitel jako průvodce 

dítěte na jeho vzdělávací cestě. 

Děti zbytečně nestresovat spěchem a chaosem, promýšlet organizaci dne v mimořádných 

situacích. 

Spoluvytváření „pravidel třídy“ dětmi. Partnerský vztah dítě – učitelka. 
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3.4 Organizace chodu školy: 

V jednotlivých třídách školy působí dostatek personálu, který zajišťuje bezproblémový chod 

edukativních činností. Na základě součinnosti učitelů, speciálních pedagogů, vychovatelů, 

pedagogických a osobních asistentů a zdravotních sester je dětem a žákům nabízeno dostatek 

variabilních řízených a neřízených činností vzhledem k jejich věkovým a psychosociálním 

zvláštnostem. 

Denní režim je dostatečně pružný, reaguje na individuální možnosti dětí. Průběžně jsou 

využívány kolektivní a individuální činnosti. Denně jsou zařazovány zdravotně preventivní 

aktivity, pobyt venku. Plně se věnujeme dětem a jejich vzdělání. Poměr spontánních                          

a řízených činností je vyvážený, a to včetně aktivit, které škola organizuje nad rámec běžného 

programu. Děti mají dostatek času i prostoru na spontánní hru, aby ji mohly dokončit, nebo 

později v ní pokračovat. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány 

k vlastní aktivitě, aby se zapojily. Nezbytnou součástí naší práce je tvořivá improvizace, 

pružné a citlivé reagování na okamžitou situaci. Vycházíme vstříc dětem nadaným i méně 

nadaným v závislosti na individuálních schopnostech dětí. 

Vytváříme podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Pokud to děti potřebují, 

mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností. 

Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. Pomůcky 

jsou připravovány včas. 

Ve všech třídách školy dochází k souběžnému působení pedagogů v minimální časové dotaci 

2 a ½ hodiny denně. Toto překrývání je využíváno na individualizaci výuky, organizaci 

nadstandardních a pohybových aktivit a pobyt venku.  

Počty dětí nejsou ve třídách překračovány, spojování tříd se snažíme maximálně omezovat. 

Děti mladší tří let jsou přednostně přijímány do 1. třídy MŠS v budově Kosmonautů 1641. 

S účinností od 1. 9. 2020 v případě přijetí více než 12 dětí mladších tří let bude zde 

samostatná třída pouze pro děti od 2 do 3 let. Požárně bezpečnostní řešení školy je vzhledem 

k počtu osob s omezenou schopností pohybu vyřešeno v souladu s příslušnými právními 

předpisy (viz příslušná dokumentace požární ochrany).  

Děti a žáci jsou přiměřeně zatěžováni a mají možnost pravidelné relaxace v rámci režimů 

v jednotlivých třídách. K  relaxaci je využíván Snoezelen, klidové koutky v jednotlivých 

třídách školy, polohovací vaky a podložky, v době odpoledního odpočinku lehátka. 

Záměr 

Operativně reagovat na situace, které se vyskytnou v průběhu dne, nezatěžovat děti stresem 

a spěchem, přizpůsobit režim dne těmto situacím. 
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3.5 Řízení školy 

Významnou roli v chodu školy hraje vzájemná ochota a souhra všech pracovníků, jejich 

vzájemná vstřícnost jak pedagogického tak i provozního personálu. Za nejdůležitější 

považujeme rozvíjení vzájemné komunikace mezi všemi pracovníky školy a zároveň DC, 

sídlícího pod jednou střechou. Silnou stránkou kolektivu je dobrá spolupráce, otevřené 

jednání a vzájemné si sdělování připomínek, nápadů a podnětů. Působení pracovního 

kolektivu se pozitivně odráží na vztazích mezi dětmi, kolektivem školy i rodiči. 

Kompetence, povinnosti, pravomoci a úkoly jsou dány v Plánu kompetencí a kontroly (Roční 

plán) a v řádech MŠ a ZŠ Sluníčko. 

Plánování probíhá na úrovni školy a jednotlivých tříd. Všichni pracovníci přispívají svými 

náměty k tvorbě ŠVP, podílí se na dlouhodobém plánování a strategii školy. Na úrovni třídy 

na základě ŠVP vytvářejí třídní učitelé svůj Třídní vzdělávací program, ve kterém jsou již 

konkrétně rozpracované cíle a záměry vzdělávání. Vedoucí učitel kontroluje, zda je TVP PV 

v souladu se ŠVP PV a tím i RVP PV.  

Interní informační systém je založen na osobním a telefonickém jednání, účastí                         

na pravidelných radách, poradách, informacích na nástěnkách a také formou emailu. 

Vnější informační systém je zabezpečován prezentacemi školy: 

- pravidelný měsíčník „Sluníčkoviny“ 

- webové stránky 

- veřejná vystoupení dětí 

- výstavy dětských prací 

- dny otevřených dveří 

- články v regionálním tisku 

- schůzky, konzultace s rodiči, účastí na individuální péči 

Na naší škole probíhá odborná praxe studentů středních a vysokých škol. 

Kvalita řízení je posuzována zejména z hlediska funkčnosti, účinnosti a efektivity. K tomuto 

slouží rozhovory s rodiči a zaměstnanci, 1x ročně je vypracován a vyhodnocen dotazník pro 

rodiče.  

Záměr 

Zlepšit komunikaci a informovanost mezi pedagogickými a provozními zaměstnanci. 

Zlepšit informovanost o jednotlivých aktivitách mezi jednotlivými pracovišti. 

Zlepšit informovanost o jednotlivých akcích na webových stránkách školy (před i po 

realizované aktivitě). 
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3.6 Personální a pedagogické zajištění 

Práce v naší škole vyžaduje značnou dávku trpělivosti, promyšlenou přípravu a specifický 

přístup všech zaměstnanců k dětem. Naší snahou je, aby všichni zaměstnanci měli splněné 

předepsané vzdělání. Zaměstnancům je umožněno další vzdělávání zejména v oblasti 

speciální pedagogiky. Pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci se účastní seminářů, 

přednášek a školení dle svého zaměření a zaměření školy a také potřeb jednotlivých dětí. 

Fungování celé školy je závislé na spolupráci všech zaměstnanců (pedagogové i provozní). 

Je zpracován dlouhodobý plán DVPP. Ve škole jsou kvalitně vedené knihovny.  

V každé třídě působí 2 – 4 pracovníci. Počet pedagogických pracovníků v jednotlivých 

třídách vyplývá z věku a počtu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Záměr 

Nadále podporovat odborný růst všech zaměstnanců. Zavedení osobních portfolií, DVPP 

jednotlivých zaměstnanců a jejich kontrola na konci školního roku. 

3.7 Spoluúčast rodičů 

Spolupráce s rodiči je založena na vzájemném partnerství a oboustranné důvěře, porozumění, 

vstřícnosti, respektu a ochotě spolupracovat. Rodiče mají přístup do tříd, mají možnost 

účastnit se vzdělávacího procesu školy, různých programů (jarní, podzimní a vánoční dílny, 

drakiáda, puzzliáda, stopovaná, Mateřinka…), konzultovat s učitelkami, jsou vyzýváni ke 

stejnému působení na dítě, což vede k zefektivnění výchovně vzdělávacího procesu                            

a následnému celkovému rozvoji dětí. 

Aktivně spolupracují s učitelkami na tvorbě tematických plánů i jejich plnění, podporují děti 

k vypracovávání „domácích úkolů“, účastní se třídních schůzek, individuální speciálně 

pedagogické péče, výletů, besídek a setkání. 

Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se ve škole děje (osobní 

konzultace, „Sluníčkoviny“, nástěnky, internetové stránky, email). 

Pro rodiče dětí jsou pořádány setkávání ve škole, na kterých si mají možnost pohovořit               

o různých tématech, které je tíží. Škola cíleně nabízí logopedické přednášky pro zákonné 

zástupce. Tyto přednášky vede školní logopedka. 

Striktně chráníme soukromí rodiny a zachováváme diskrétnost v jejich vnitřních 

záležitostech. Nezasahujeme do soukromí a života rodiny – rodinnou výchovu 

podporujeme. 

Záměr 

Pokračovat v nastoleném trendu „Komunitní škola“, snažit se aktivně zapojit do dění ve 

škole co nejvíce rodičů. Získávat z řad rodičů sponzory, dárce. 
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3.8 Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Všechny děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou do našeho zařízení vřazeny na 

základě doporučení odborného školského poradenského pracoviště, žádosti rodičů                             

či doporučení Odboru sociálních věcí Města Turnova.  

Snažíme se o maximální míru integrace v závislosti na potřebách jednotlivých dětí.  

V naší nabídce jsou různé kolektivní a individuální stimulační a reedukační programy, 

logopedická náprava kolektivní i individuální formou (viz příloha). 

V rámci edukace probíhá pedagogická diagnostika (viz příloha), která je součástí portfolia 

dítěte. Mateřská škola pracuje v případě řešení výukových a výchovných obtíží                               

v  třístupňovém modelu péče. 

1. stupeň Individualizovaná pomoc učitele 

Učitelka v MŠ eviduje přijaté děti, provádí pedagogickou diagnostiku pro zjišťování 

vzdělávacích specifik a počátečních obtíží zejména v logopedické, motorické, ale i sociální 

stránce. Realizuje dopomoc, vytváří materiály na míru, spolupracuje s rodiči. 

Pokud zjistí, že ve vzdělávacích oblastech má dítě velké deficity, iniciuje po dohodě s rodiči 

řešení problému v prostředí školy za spolupráce pověřeného pracovníka, který vytvoří PLPP. 

2. stupeň Plán pedagogické podpory (PLPP) – podpůrná opatření 1. stupně 

Vytváří se po dohodě s rodiči na pomoc dítěti s problémy ve vzdělávacích oblastech, je 

strukturovaný a cílený na jednotlivé oblasti a přístupy. Definuje silné a slabé stránky, podílí se 

na něm učitel, rodič a školní speciální pedagog, případně další odborník. Plán PLPP se 

uskutečňuje nejen ve škole, ale i v rodinném prostředí, kdy nejen učitelka, speciální pedagog 

ale i rodič pracují na zlepšení. Pokud ani po zavedení PLPP nenastává zlepšení ve 

vzdělávacích oblastech, na který byl zaměřen, tak zpravidla do 3měsíců, je rodičům 

doporučeno kontaktovat školské poradenské pracoviště. 

3. stupeň PLPP 2. -5. stupeň, případně Individuální vzdělávací plán (IVP) 

Pokud u dítěte nedošlo ke zlepšení ve vzdělávacích oblastech během 3měsíců, kdy probíhal 

zacílený PLPP, je rodičům doporučeno vyšetření dítěte v poradenském zařízení, kde proběhne 

komplexní vyšetření.   

V případě potvrzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte je postupováno podle doporučení 

poradenského pracoviště. V pravidelných intervalech probíhá vyhodnocování případného IVP 

a doporučovaných postupů s SPC nebo PPP. 

Záměr 

Pokračovat ve spolupráci se školskými poradenskými pracovišti a Odborem sociálních věcí 

města Turnova. 
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3.9 Vzdělávání dětí nadaných 

Vzdělávání v naší mateřské škole probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj 

dětského potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit 

a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet. 

Předškolní pedagogové jsou schopni zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření 

pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až 

čtvrtého stupně podpory. 

Cíleně se zaměřujeme na rozvoj známek nadání v oblasti estetiky (výtvarné a keramické 

tvoření), v oblasti hudební (seznamování s hrou na zobcovou flétnu a další hudební nástroje), 

v oblasti dramatické, v oblasti environmentální (ekologické zaměření školy), v oblasti 

předčtenářské gramotnosti a v oblasti předmatematických představ (metoda H-mat). 

V případě diagnostikovaného nadání spolupracujeme se školským poradenským pracovištěm 

na vytváření Individuálního vzdělávacího programu a dětem nabízíme dostatek možností 

v jeho dalším rozvoji. 

Záměr 

Odlišení nerovnoměrného a skokového vývoje od akcelerovaného vývoje v určité oblasti při 

identifikaci nadání dítěte. 

 

3.10 Vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Vzdělávání dětí ve věku od 2 let probíhá v souladu s platnými zákony a vyhláškami. 

Dvouleté dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání je evidováno ve výkonovém výkazu jako 

dvouleté po celý školní rok. S účinností od 1. 9. 2020 za každé ve třídě zařazené dítě mladší 

tří let se do doby dovršení věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě snižuje o 2 děti. 

Ve třídách, kde jsou zařazeny děti od dvou do tří let, odpovídá zařízení hygienickým 

požadavkům (uzpůsobené WC, umývadlo, nočník, přebalovací pult či přebalovací podložka, 

odpadkový koš na použité pleny). Činnosti spojené s mytím, dezinfekcí nočníku a nakládání 

s použitými plenami jsou dále specifikovány v Provozním řádu školy. Pleny, vlhčené 

ubrousky a náhradní prádlo zajišťují zákonní zástupci. Vše je skladováno na určeném místě. 

Denní režim je pružný a je uzpůsoben potřebám jednotlivých dětí. Děti mají dostatek času na 

adaptaci, veškeré aktivity včetně převlékání. Obsah vzdělávání vychází z jejich potřeb. Děti 

mají možnost relaxovat v průběhu dne v prostoru k tomu určeném (klidové koutky). 

Ve třídách, kde jsou zařazeny děti od dvou do tří let, působí pedagogický i nepedagogický 

personál. Dochází k nadstandartnímu překrývání jednotlivých pracovních pozic, aby byla 

zabezpečena péče o tyto děti. 
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3.11 Spolupráce školy 

Spolupracujeme s: 

 Dětským centrem „Sluníčko“ sídlícím v budově Kosmonautů 1641 

 Mateřskými a základními školami v Turnově 

 Pedagogické psychologickou poradnou 

 Speciálně pedagogickými centry pro jednotlivé vady 

 APLA Praha, Nautis Jablonec nad Nisou 

 Fakultní nemocnicí Praha Motol 

 Občanským sdružením „Slunce všem“ 

 Občanským sdružením „Fokus“ Turnov 

 Podkrkonošskou společností přátel dětí zdravotně postižených 

 Městem Turnov – odborem školství, odborem sociálních věcí a odborem životního 

prostředí 

 Knihovnou Českého Ráje 

 Kulturním centrem Turnov 

 Vzdělávacím centrem Turnov 

 Domovem důchodců 

 Obdobnými zařízeními v celé republice 

Záměr 

Pokračovat ve spolupráci, případně navázat další. 

 

3.12   Projekty školy 

Škola byla zapojena v projektu OP VK 1.4 71173854 – EU peníze školám. Pedagogové se 

seznámili s novými edukačními metodami, které i nadále využívají v každodenní práci.  

Projekt Děti a žáci s autismem na Liberecku nabízel možnosti setkávání rodičů a jejich dětí                  

s diagnózou autismus, podporoval vzdělávání pedagogů a asistentů pedagoga u autistických 

dětí a žáků formou přednášek i praktických seminářů v zařízeních se zkušenostmi z práce 

s dětmi s autismem. Další informace www.autismus-liberec.cz.   

V současnosti se snažíme realizovat tato projekty:  

 Enviromentální výchova – výchova k formování správného vztahu k přírodě a všem 

složkám přírody. Náplň ekologických kroužků a součást TVP. Realizace školní 

zahrady v přírodním duchu (viz příloha) 

http://www.autismus-liberec.cz/
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 Pohádky a hudba v logopedické prevenci je zaměřen na podporu rozvoje řeči a s ní 

souvisejících oblastí v rámci MŠ a rodiny. Ústředním tématem logopedické prevence 

jsou klasické pohádky. 

 Muzikoterapie - expresivní terapie s výrazovými uměleckými prostředky. Podporuje 

celkový vývoj, nácvik komunikace, emoční a sociální dovednosti, napomáhá 

k reedukaci narušených funkcí, usnadňuje zvládání zátěže a umožňuje relaxaci. 

 Canisterapie – realizujeme polohování dětí a žáků s tělesným postižením. V rámci 

preventivních programů seznamujeme se správným způsobem přístupu ke psům. 

 Komunitní škola – zlepšení spolupráce školy a široké veřejnosti. 

 S námi zvládnete více – zajištění finančních prostředků pro asistenty. 

 Radostně do školy – podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003698 – aktivity projektu jsou 

zaměřeny na Odborně zaměřená setkávání a spolupráci s rodiči dětí a žáků, Sdílení 

zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím návštěv, Vzdělávání pedagogů – 

Mentoring, Osobnostně sociální rozvoj pedagogů, Prevence logopedických vad, 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi a Školní speciální pedagog 

 Klokanovy školky - registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000564, Projekt 

Klokanovy školky podpoří vzájemné učení MŠ síťováním a vznikem Center 

kolegiální podpory. Prohloubí dovednosti pedagogů v oblasti poznání a stimulace 

dítěte formou workshopů, výměny a sdílení zkušeností a díky propojení se stážemi a 

ověřováním metodických pomůcek přinese ucelený podnětový materiál pro předškolní 

vzdělávání.  Realizátorem projektu je Lužánky – středisko volného času Brno, 

příspěvková organizace, Lidická 1880/50; IČ: 00401803. Naše škola působí jako 

jedno ze 14 Center kolegiální podpory a vzájemného učení 

 Za jeden provaz – projekt Vzdělávacího centra Turnov, který řeší nastavení kolegiální 

podpory formou mentoringu na základě vzájemného sdílení zkušeností a společné 

práce mezi kolegy a kolegyněmi v mateřských školách Libereckého kraje. 

Záměr 

Pokračovat v realizovaných projektech. 
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4 Organizace vzdělávání 
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko je škola s 10 plně vybavenými třídami. 

Přijímáme všechny děti na základě zájmu zákonného zástupce a doporučení pediatra, 

případně dalších odborníků (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně-pedagogické 

centrum, odbor sociálních věcí,…). 

Termín přijímacího řízení – zápisu do MŠ – stanoví ředitelka školy po dohodě se 

zřizovatelem a je plně v souladu s platnou legislativou. O termínech je veřejnost informována 

s předstihem prostřednictvím plakátů, webových stránek školy a Města Turnova, oznámením 

v tisku. Žádosti o přijetí lze podávat i mimo tento termín – dítě může být přijato 

k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku v případě, že není naplněna kapacita 

školy. 

Zařazování do jednotlivých tříd se odvíjí především od věku dětí, stanovených diagnóz, 

závažnosti postižení.  

Souběžné působení učitelů, pedagogického i nepedagogického personálu v jednotlivých 

třídách školy je využíváno na individualizaci výchovně vzdělávací činnosti, pobytu venku, 

standartních i nadstandartních pohybových aktivit a zajištění při akcích školy. 

Všechny čtyři třídy mateřské školy na adrese Kosmonautů 1640 jsou homogenní, věkově 

sestupně seřazených dětí (výjimky možné). V každé třídě je maximálně 26 zapsaných dětí. 

Třídy na adrese Kosmonautů 1641 jsou heterogenní: 

 1. speciální třída MŠ „Sluníčka“  - děti dvouleté, děti se středně těžkými 

kombinovanými vadami, tělesné a logopedické postižení. Maximálně 12 dětí.  

 2. speciální třída MŠ – „Kamarádi“ -  6 dětí s kombinovaným těžkým postižením 

 3. speciální třída MŠ „Medvídci“ - maximálně 6 dětí s diagnózou PAS - vzdělávání 

pomocí strukturovaného režimu a strukturovaného učení 

 1. třída ZŠ – maximálně 6 žáků s PAS 

 2. třída ZŠ – maximálně 6 žáků s PAS 

 3. třída ZŠ – maximálně 6 žáků s více vadami  

Režim dne jednotlivých tříd není pevně stanoven, vychází z potřeb, zájmu a možností dětí. 

Třídy mateřské školy na adrese Kosmonautů 1640 tvoří Třídní vzdělávací programy, které 

vycházejí ze Školního vzdělávacího programu „ŠVP MŠ Sluníčko“. 

Speciální třídy mateřské školy sídlící na adrese Kosmonautů 1641 tvoří Třídní vzdělávací 

programy, které vycházejí ze Školního vzdělávacího programu: „S námi zvládnete více“.  

Všechny tyto TVP jsou živými materiály, které reagují na aktuální podněty. Dětem s potřebou 

podpůrných opatření 1. stupně jsou na základě provedené logopedické či speciálně 
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pedagogické diagnostiky poskytovány podpůrná opatření. Dětem se speciálními vzdělávacími 

potřebami s podpůrnými opatřeními 2. – 5. stupně je poskytována péče v souladu 

s doporučením odborných školských poradenských pracovišť. V případě doporučení jsou  

vypracovávány individuální vzdělávací plány, se kterými jsou seznamováni rodiče                              

a jednotlivá odborná pracoviště. Dětem v posledním roce docházky do mateřské školy jsou 

nabízeny stimulační programy pro další bezproblémové zaškolení. Děti s odkladem školní 

docházky v rámci docházky do MŠ absolvují nápravné programy. 

Je zajišťována: 

- individuální edukační péče v ZŠS, PSZŠS a MŠS 

- logopedická péče dětem s vadou řeči 

- muzikoterapie 

- canisterapie 

- pleoptická cvičení dětem s vadou zraku 

- ve spolupráci s DC je uskutečňována rehabilitace - Vojtova metoda, kondiční cvičení, 

masáže, míčkování (vířivá vana, masážní lůžko, laserová terapie, rotoped....), dle 

potřeby je možná konzultace s ortopedem 

- návštěvy divadel, výstav, výlety 

- v případě zájmu zákonných zástupců organizujeme víkendové a týdenní pobyty dětí  

 

4.1 Individuální vzdělávání  

Individuální vzdělávání je poskytováno na základě žádosti zákonných zástupců.  

V případě žádosti na další školní rok musí rodiče požádat do konce května předchozího 

školního roku.  

Rodiče jsou povinni předložit žádost obsahující: 

 jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, adresu trvalého pobytu 

 období, ve kterém má být individuálnímu vzdělávání vyhověno 

 důvody 

Rodiče poté obdrží doporučení oblastí pro individuální vzdělávání:  

Desatero pro rodiče –  Materiál pro PV, č.j.MSMT-9482/2012-22 

Termíny přezkoušení:     

 první středa v měsíci listopad (náhradní termín první středa v prosinci) 

 první středa v měsíci březnu (náhradní termín první středa v dubnu)        
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5 Charakteristika ŠVP Mateřské školy Sluníčko 

5.1 Filosofie školy, vzdělávací cíle a záměry 

Vize školy 

 Šťastné, spokojené a samostatné dítě, připravené na vstup do základní školy 

 Maximální možná inkluze ve spolupráci rodiny, školy, DC a odborných pracovišť 

 Podpora partnerství a kooperace mezi zaměstnanci školy a mezi rodiči 

 

Filosofie školy 

Filosofií naší školy je vytvořit školu s úzkými vazbami na rodiče. Chceme umožnit dětem 

prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí, kde se 

budou cítit dobře, kde bude kamarádská atmosféra, pochopení a láska. Zaměřujeme se na 

ekologickou výchovu a zdravý vývoj dítěte, který je spojen s přiměřenou pohybovou aktivitou 

Pomocí Gartnerovy teorie mnohočetných inteligencí vychováváme samostatné a zdravě 

sebevědomé děti, schopné komunikovat a spolupracovat. 

 

Cíle školy: 

 Otevřít školu veřejnosti, rodičům a aktivně s nimi spolupracovat 

 Ekologickou výchovou vytvářet v dětech povědomí o správném přístupu k přírodě  

 Rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti, zvyšovat fyzickou zdatnost dětí  

 Připravit děti na úspěšný vstup do základní školy 

 Respektovat individuální potřeby dětí a tím umožnit maximální možnou inkluzi 

 

Cílem a filozofií naší práce s dětmi je tedy snaha o všestranný rozvoj dětské osobnosti cestou 

přirozené výchovy – aby děti v průběhu předškolního vzdělávání získaly takové vědomosti, 

schopnosti, postoje a hodnoty, které jim usnadní další životní etapu. Tyto získané kompetence 

jsou důležité i z hlediska přípravy pro započetí systematického vzdělávání. 

 

Záměr 

Záměrem naší edukace je dovést děti na konci jejich předškolního období k tomu, aby 

v rozsahu svých osobních předpokladů získaly věku přiměřenou fyzickou, psychickou                   

a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro další jejich život. 
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5.2 Formy a metody vzdělávací práce 

Za základ našeho programu jsme si zvolili Teorii mnohočetných inteligencí J.H.Gartnera, 

který vytyčil osm typů inteligencí, podle toho, jak je dítě schopno řešit problémy, které jsou 

pro něj důležité. Inteligence nepředstavuje jednotný pojem, skládá se z osmi odlišných typů 

inteligencí: lingvistické, logicko-matematické, prostorové, tělesně-pohybové, hudební, 

intrapersonální, interpersonální a přírodovědné. Jsou vzájemně nezávislé a každá představuje 

samostatně fungující systém. Jednotlivé systémy však spolu mohou spolupracovat a vést 

k inteligentnímu chování. Důraz je kladen na sociální inteligenci. Sociální inteligence je podle 

Gardnera dvojího typu: jeden typ nutně vyžaduje introspekci (intrapersonální inteligence), 

druhý se vztahuje ke schopnosti chápat chování a cítění druhých lidí (interpersonální 

inteligence). Gardner přitom vyšel z představy, že takřka vše naučené po druhém roce života 

je sociálně konstruované a každý druh inteligence se sice vyvíjí nezávisle, ale nevzniká nikdy 

izolovaně, naopak vyžaduje zpravidla nutnost spolupráce se sociálním okolím, především                   

s dospělými. 

 

Základním principem naší práce je individuální přístup k dítěti, k jeho potřebám                                  

i seberealizaci. 

Vycházíme vstříc dětem nadaným i méně nadaným v závislosti na individuálních 

schopnostech dětí. 

Nabízíme individualizovanou výchovně vzdělávací činnost pro děti od 2 let věku do ukončení 

předškolního vzdělávání. 

Nezbytnou součástí naší práce je tvořivá improvizace, pružné a citlivé reagování na 

okamžitou situaci. 

 

Usilujeme o nácvik sociálního chování, o rozvoj tvořivých schopností a dovedností – tedy      

o citovost, pružnost, schopnost asociace, spontánnost, představivost. 

Volným stanovením denního režimu zabezpečujeme, aby se hra skutečně stala základním 

motivem pobytu dětí v MŠ. 

 

Pro předškolní období je nutné, aby vzdělávání bylo vždy vázáno k obecným potřebám 

daným věkem a individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Zasahuje celou 

osobnost dítěte. Veškeré aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti. 
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Předškolní vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se během dne 

v MŠ vyskytnou. 

V případě diagnostiky nadání či nedostatků vývoje v některé oblasti dítěte postupujeme v jeho 

zájmu. Snažíme se stimulovat vývoj, podporovat jeho další rozvoj případně vytváříme Plán 

podpůrných opatření a rodiče vedeme ke spolupráci s příslušným poradenským školským 

pracovištěm.  

Na základě zjištěných potřeb dítěte je možné ve spolupráci se zákonnými zástupci i přeřazení 

do jiné kmenové třídy naší školy. Vždy usilujeme o maximálně možný prospěch dítěte. 

Dětem mladším tří let uzpůsobujeme prostředí tak, aby byl jejich další rozvoj v souladu. 

 

Během své práce proto sledujeme tyto rámcové cíle: 

- rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 

- osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

- získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí 

Pomocí ŠVP a následně TVP usilujeme o vytváření základů klíčových kompetencí z hlediska 

přípravy dítěte pro započetí systematického vzdělávání. 

Dostatečné a dobré základy kompetencí vedou k příznivému rozvoji a vzdělávání dítěte. Dítě, 

které ukončí předškolní vzdělávání, by za optimálních podmínek mělo dosáhnout kompetencí 

(blíže viz Konkretizované očekávané výstupy RVP Materiál pro PV, č.j.MSMT-9482/2012-

22): 

 kompetence k učení  

 kompetence k řešení problémů 

 kompetence komunikativní 

 kompetence sociální a personální 

 kompetence činnostní a občanské 
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6 Vzdělávací obsah 

 
RVP je uspořádán do pěti oblastí : 

1. dítě a jeho tělo 

2. dítě a jeho psychika 

3. dítě a ten druhý 

4. dítě a společnost 

5. dítě a svět 

 

ŠVP naší Mateřské školy Sluníčko je na základě Gartnerovy teorie uspořádán do těchto 

bloků inteligencí: 

1. Intrapersonální a interpersonální  

2. Přírodovědná a logicko-matematická 

3. Jazykově-verbální  

4. Zvukově-hudební 

5. Vizuálně-prostorová 

6. Tělesně-pohybová 

 

Oblasti vzdělávání a hlavní smysl vzdělávání : 

1. Intrapersonální a interpersonální 

 vnitřní (intrapersonální) - porozumění sobě samému. Díky této inteligenci jsme 

schopni se naučit, které situace v nás vyvolávají různé emoce, pocity a myšlenky 

 společenská (interpersonální) - určuje schopnost vycházet s ostatními lidmi. Zahrnuje 

jedincovu dovednost pochopit záměry, motivace a touhy druhých. 

 vzdělávání v oblasti utváření vztahů k sobě samému a jinému dítěti či dospělému 

 posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu 

těchto vztahů 

 úkoly budou plněny v průběhu celého roku a budou prolínat veškerou výchovně 

vzdělávací prací  

 

2. Přírodovědná a logicko-matematická 

 schopnost analyzovat problémy logicky. 

 vzdělávání v oblasti poznávání, myšlení, řeči 

 obohacení dětské zkušenosti a dovedností 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Emoce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pocit
https://cs.wikipedia.org/wiki/My%C5%A1lenka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Motivace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anal%C3%BDza
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3. Jazykově-verbální 

 schopnost učit se jazyky a užití vlastních jazykových schopností efektivně. Dovednost 

mluveného, psaného projevu a efektivního používání slov a jazyka  

 vzdělávání v oblasti komunikace, řeči, literatury a dramatiky 

 obohacení řečových a jazykových dovedností, základních kulturních a estetických 

dovedností 

 

4. Zvukově-hudební 

 představuje schopnosti tvořit, vnímat a interpretovat hudbu. Tato inteligence vychází z 

několika mozkových center – jedno reguluje hudební tvorbu, druhé interpretaci, třetí 

rozlišování melodií a tónin a čtvrté rytmus 

 vzdělávání v oblasti hudebních schopností dětí 

 obohacení kulturně estetických, hudebně pohybových dovedností a prohloubit zájem     

o hudební činnosti 

 

5. Vizuálně-prostorová 

 vztahuje se na schopnost vnímání a rozlišování barev, tvarů, velikostí a vzdáleností 

mezi předměty 

 vzdělávání v oblasti výtvarných a pracovních dovedností 

 obohacení věku přiměřených praktických dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 

 

6. Tělesně-pohybová 

 schopnost jedince použít mentálních dovedností ke koordinaci tělesných pohybů. Je 

nazývána také jako motorická a veškeré tělesné pohyby, ať už snazší či obtížnější jsou 

vykonány díky této inteligenci 

 vzdělávání v oblasti biologické 

 obohacení pohybových dovedností, fyzické i psychické zdatnosti a prosociálních 

postojů 

 

V těchto šesti blocích je zpracováno všech pět oblastí RVP  :  

1. Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje) 

2. Vzdělávací nabídka (co pedagog dítěti nabízí) 

3. Očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 

4. Rizika (co ohrožuje úspěch vzdělávacích záměrů pedagoga) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jazyk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Interpretace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Melodie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rytmus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vn%C3%ADm%C3%A1n%C3%AD
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6.1.1 Intrapersonální a interpersonální 

 
Vzdělávání v oblasti utváření vztahů k jinému dítěti či dospělému. Posilovat, kultivovat                  

a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. 

Úkoly budou plněny v průběhu celého roku a budou prolínat veškerou výchovně vzdělávací 

prací. 

 

Dílčí vzdělávací cíle 

 rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte 

k druhým lidem 

 rozvíjení prosociálního chování ve vztahu k druhému (v rodině, v MŠ, v dětské herní 

skupině,…)  

 vytváření prosociálních postojů k druhému (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, 

respektu, přizpůsobivosti,…) 

 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností 

 ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 

 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z objevování,…) 

 rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění vlastní identity, získání 

sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti) 

 rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí 

 rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání 

 získání schopnosti řídit chování vůle a ovlivňovat vlastní situaci 

 rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte 

 vytváření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách 

 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, 

spolupodílet se, vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané 

 vytvoření základů estetického vztahu ke světu, životu, kultuře a umění 

 chovat se slušně a zdvořile k dospělým i dětem, vážit si jejich práce a úsilí 

 dodržovat pravidla her a jejich činností, jednat spravedlivě, hrát fér 

 zacházet šetrně s hračkami, věcmi denní potřeby, knížkami, penězi,… 

 rozvíjení schopností přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám 

 rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách 

 

Vzdělávací nabídka 

 dostatek pozitivních příkladů a vzorů prosociálního chování (vstřícná komunikace, 

ohleduplné chování a porozumění) 

 dostatek různých příležitostí k verbální i neverbální komunikaci dítěte s druhým 

dítětem i dospělým 

 sociální a interaktivní hry, společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího charakteru 

 kooperativní činnosti ve dvojicích, skupinách 

 společná setkání, povídání, sdělení a aktivní naslouchání druhému 

 podpora dětských přátelství 

 cvičení organizačních schopností 
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 hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, 

půjčit hračku, střídat se, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor 

 hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých 

 četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů na téma vztahů mezi lidmi 

 sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte 

 hry na téma rodiny a přátelství 

 kulturní, resp.kultivované a sociálně pohodové prostředí 

 každodenní pozitivní vzory chování (ohleduplnost, citlivost, tolerance) 

 příležitosti poznávat mravní hodnoty v jednání lidí (spravedlnost, pravda, upřímnost, 

otevřenost) 

 příležitost poznávat hodnotu věcí a lidské práce 

 příležitost uvědomovat si, že ne všichni lidé se chovají „správně“, že se mohou chovat 

neočekávaně, neslušně i hrubě a ohrožovat pohodu a bezpečnost druhých 

 příležitost podílet se na vymezení společných hodnot a jasných smysluplných              

a co do počtu přiměřených pravidel soužití ve třídě 

 řešení přirozených i modelových situací 

 seznámení s kulturou místa a prostředí, ve kterém dítě žije, poznání jiných kultur  

 pořádání společných oslav, zábav a slavností 

 

Očekávané výstupy 

 navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, 

komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho 

 přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská 

přátelství 

 odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 

 uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým                   

a respektovat je 

 chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přesto, že je každý jiný, že osobní, 

resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené 

 uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat 

svůj názor – přijmout jiný názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit dohodou 

 oprostit se od nepřiměřených projevů sobectví vůči jinému dítěti, spravedlivě se s ním 

dělit o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem 

 vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „NE“ v situacích, které to vyžadují (ohrožující, 

nebezpečné, neznámé), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činn. 

 prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se 

ovládat svá afektivní chování (zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu, odložit 

splnění svých osobních přání) 

 uplatňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými i dětmi (zdravit, 

poprosit, poděkovat, neskákat do řeči, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, 

uposlechnout pokyn,…) 

 chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, 

v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné děti) 
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6.1.2 Přírodovědná a logicko-matematická 

 
Vzdělávání v oblasti poznávání, myšlení a řeči. 

Obohacení dětské zkušenosti. 

 

Dílčí vzdělávací cíle 

 uvědomění si vlastního těla 

 zdokonalení v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace ruky a oka, dýchání) 

 rozvoj a užívání všech smyslů 

 rozvoj fyzické a psychické zdatnosti 

 osvojování si věku přiměřených praktických dovedností 

 osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví 

 osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody                  

i pohody prostředí a vytváření zdravých životních návyků a postojů 

 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, 

poslouchání, porozumění) i produktivních (vytváření pojmů, mluvního projevu, 

vyjadřování, výslovnosti) 

 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného 

projevu 

 osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní 

 rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně-

názorového myšlení k myšlení slovně-logickému, rozvoj kultivace paměti, pozornosti, 

představivosti, fantazie 

 rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, sebevyjadřování, řešení problémů) 

 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, objevování,…) 

 vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora                  

a rozvoj zájmu o učení 

 osvojení si elementárních poznatků a znakových systémů a jejich funkcí (abeceda, 

čísla) 

 vytváření základů pro práci s informacemi 

 poznávání sebe sama (sebeuvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, 

sebedůvěry, osobní spokojenosti) 

 rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy                    

a prožitky vyjádřit  

 posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, MŠ, v dětské 

herní skupině,…) 

 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

 rozvoj kooperativních dovedností 

 osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije 

 vytváření povědomí o existenci jiných kultur a národností 

 seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního 

vztahu k němu 
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 vytváření povědomí o přírodním, kulturním i technickém prostředí o jejich 

rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

 pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit                        

a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit 

 rozvoj úcty k životu ve všech formách 

 vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou i neživou přírodou, 

lidmi, společností, planetou Zemi 

 

Vzdělávací nabídka 

 manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, 

materiálem – činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým 

používáním 

 smyslové a psychomotorické hry 

 činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí 

 činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí, k zdravým životním návykům 

 činnosti směřující k prevenci úrazů (při hrách, dopravních situacích, při setkání 

s cizími lidmi) k prevenci nemoci, nezdravých návyků 

 společné diskuse, rozhovory a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, 

podle skutečnosti i obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného 

druhým) 

 samostatný řečový projev na určité téma 

 grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel a písmen 

 přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů a jevů 

 záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenování jejich 

vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich 

charakteristických znaků a funkcí 

 motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností 

 konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, 

porovnávání,…)  

 experimenty s materiálem a předměty 

 koncentrace paměti (námětové činnosti a hry podporující tvořivost, fantazii 

 řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání možností, variant 

 hry zaměřené na cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné                   

a pojmové)  

 činnosti zaměřené k chápání pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, 

odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii,…) 

 činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, 

číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce) 

 hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině 

 činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými 

pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, 

množství,…) a jejich smysluplné praktické aplikaci 
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 činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, 

běžnými proměnami a vývojem, přibližující dítěti přirozené časové i logické 

posloupnosti dějů, příběhů, událostí,… 

 činnosti zajišťující spokojenost a pohodu 

 činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující samostatné vystupování, rozhodování 

 hry pro rozvoj vůle 

 výlety do okolí (do přírody, blízkého okolí,…) 

 činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, záměrné pozorování, čím 

se lidé kolem sebe liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, city, vlastnosti dané 

pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem) a v čem si jsou 

podobní 

 činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž žije – rodina (funkce 

rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat) – 

MŠ (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými 

 aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ 

 hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, rodič, 

dospělý, učitelka, žák. Role daná pohlavím, profesní a herní role.) 

 hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života                     

a práce (využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě 

s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi               

a pracovními předměty, praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji, 

provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností) 

 poučení o možných nebezpečných situacích a jak se chránit (dopravní situace, 

manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté 

rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, jevy, požár, povodeň,…) 

 hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, 

kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v dalších 

situacích, které mohou nastat 

 přirozené a zprostředkované poznávání přírodního okolí a změn v přírodě (příroda 

živá a neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, 

počasí, ovzduší, roční období) 

 kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse, objevování, 

vyprávění, poslech) 

 seznamování se s různými přírodními i umělými látkami a materiály – jejich vlastnosti 

(praktické pokusy, zkoumání, manipulace) 

 seznamování s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice 

 pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů 

(les, louka, rybník,…) 

 smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení vnímání, zrakové, 

sluchové paměti a pozornosti 

 společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

 kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách 
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Očekávané výstupy 

 vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů - sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově 

tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem,… 

 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku – zacházet s předměty 

denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem (tužka, nůžky, 

papír) 

 zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní 

návyky (osobní hygienu, přijímat stravu a tekutiny, oblékat se, svlékat, obouvat se,…) 

 zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit 

po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě,…) 

 pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkci, mít povědomí o růstu těla,              

o jeho vývoji a změnách, znát pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem                         

a sportem 

 rozlišovat, co prospívá zdraví (výživa, aktivní pohyb, zdravé prostředí, pohoda) a co 

mu škodí (škodlivé látky a vlivy, nezdravé návyky a závislosti, úrazy, nemoci, 

nebezpečí hrozící v dopravních situacích, při setkání s cizími lidmi, neznámými věcmi 

či jevy,…) 

 chovat se tak, aby v situacích pro děti běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví            

a pohodu svou ani druhých 

 kde v případě potřeby hledat pomo  (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem) 

zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami,… 

 pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

 vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, úsudky 

 vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat 

řečníka i obsah, ptát se) 

 domluvit se slovy i gesty  

 porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku, sledovat děj a zopakovat jej) 

 popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

 rozlišovat některé obrazové symboly (orientační a dopravní značky, označení 

nebezpečí,…) a porozumět jejich významu 

 sledovat očima zleva doprava 

 poznat některá písmena a číslice, popř. slova – poznat napsané své jméno 

 projevovat zájem o knihy 

 vědomě využívat smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, 

změněného, chybějícího)  

 záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

 poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

 přemýšlet a to, o čem přemýšlí, také vyjádřit 

 zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (podstatné znaky, vlastnosti 

předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či 

jevů a souvislosti mezi nimi) 

 vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení 

 postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 
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 chápat základní a matematické pojmy, souvislosti a podle potřeby je využívat 

(porovnávat, uspořádat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, 

 orientovat se v elementárním počtu cca do 6, chápat číselnou řadu do první desítky, 

poznat více, stejně, méně, první, poslední,…) 

 chápat prostorové vztahy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, 

vedle, mezi,…) časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, 

zima, rok)  

 orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase 

 řešit problémy, úkoly, situace, nalézt nová řešení nebo alternativní k běžným 

 být aktivní i bez opory rodičů a blízkých 

 uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a vyjadřovat je 

 rozhodovat o svých činech 

 vyjádřit souhlas i nesouhlas v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, 

nebezpečných či neznámých), odmítnout se podílet na nedovolených                             

či zakázaných činnostech 

 přijímat pozitivní ocenění i svůj neúspěch a vyrovnat se s ním 

 vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 

 přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti   

 

Rizika 

 nevyhovující denní režim fyziologickým dětským potřebám a zásadám zdravého 

životního stylu 

 nedostatečný respekt k individuálním potřebám dětí (potřeba spánku, odpočinku, 

látkové výměny, osobního tempa, tepelné pohody,…) 

 nerespektování rozdílných tělesných a smyslových předpokladů, zdravotních 

problémů 

 dlouhodobé statické zatěžování bez pohybu 

 nevhodné vzory chování dospělých v prostředí MŠ 

 nedostatečně připravené prostředí, využívání vybavení a dalších možností 

 prostředí komunikačně chudé 

 nepřiměřené užívání audiovizuální či počítačové techniky, nabídka nevhodných 

programů (nevhodné, časté a dlouhodobé sledování televize, videa,…)  

 nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní 

 omezený přístup ke knížkám 

 nedostatečná příležitost k poznávacím činnostem založených na vlastní zkušenosti                                                                                              

 převaha předávání hotových poznatků slovním poučováním a vysvětlováním   

 příliš racionální, hotový a uzavřený výklad světa 

 převažující důraz na pamětní učení a mechanickou reprodukci, málo názornosti                    

i prostoru pro rozvoj fantazie 

 zahlcování podněty a informacemi bez rozvíjení schopnosti s nimi samostatně 

pracovat  

 málo příležitosti a prostoru pro experimentaci 

 nepřiměřené nároky na dítě 
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 nedostatečné uznání a ocenění úsilí či úspěchu 

 spěch a nervozita, omezování možností dokončovat činnost v individuálním tempu, 

zásahy a přerušování činností dětí dospělými 

 nedostatečná motivace k jejich sebevyjádření a sebeuplatnění 

 nedostatek pozitivních příkladů 

 autoritativní vedení, direktivní zacházení s dítětem 

 prostředí, které nabízí málo možností ke spolupráci a komunikaci s druhým 

 nemožnost se spolupodílet na volbě činnosti a témat, která se v MŠ realizují 

 přítomnost nevhodných, podbízivých a nevkusných podnětů 

 ironizování a znevažování úsilí dítěte 

 potlačování autonomního chování dítěte v zájmu zkratkovitého dosažení vnější 

disciplíny a poslušnosti 

 chybějící informace o tom, jak se chránit před nebezpečím hrozícím                            

od neznámých lidí 

 nedostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně, dění, řádu 

 nedostatečné a nepřiměřené informace 

 nedostatečné, nepravdivé nebo žádné odpovědi na otázky 

 jednotvárná, málo rozmanitá nabídka činností, málo podnětné, pestré                              

a obměňované prostředí, nebo prostředí nepřehledné, neupravené, neuspořádané, 

s nadbytkem hraček a věcí 

 výběr a nabídka témat, která jsou životu dítěte příliš vzdálená, pro jeho  

 vnímání a chápání náročná a nejsou pro dítě prakticky využitelná 

 užívání abstraktních pojmů 

 převaha zprostředkovaného poznání světa (obraz, televize, film) 

 špatný příklad dospělého 

 nedostatečná pozornost věnovaná rozvoji dovedností, poznávacím činnostem 

založených na vlastních zkušenostech 

 neocenit porozumění, úsilí a úspěch 

 omezený prostor pro experiment a samostatné řešení konkrétních poznávacích situací 

 malý prostor k pracovním úkonům  
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6.1.3 Jazykově-verbální 

 
Vzdělávání v oblasti komunikace, řeči, literatury, dramatiky. 

 

Dílčí vzdělávací cíle 

 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, 

porozumění, poslechu) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, vyjadřování, 

mluvního projevu) 

 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních), kultivovaného projevu 

 osvojení některých dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu                 

o psanou podobu jazyka 

 rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjadřování 

 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování,…) 

 vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora                 

a zájem o učení 

 vytváření základů pro práci s informacemi 

 rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání 

sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti)  

 rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy, prožitky 

 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění, prožívání 

 rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte 

k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou 

komunikaci a zjišťovat pohodu těchto vztahů 

 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností 

 rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte 

 rozvoj kulturně estetických dovedností (slovesných) produktivních i receptivních 

 vytváření základů estetického vztahu ke světu, k životu, ke kultuře a umění 

 

Vzdělávací nabídka 

Péče o výslovnost, zřetelnost řeči, jazykový cit, gramatickou stavbu jazyka: 

 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální 

činnosti 

Rozvoj slovní zásoby a souvislého vyjadřování: 

 společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace, vyjádření zážitků, 

příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní 

fantazie, sdělování slyšeného druhým, komentování zážitků a aktivit, vyřizování 

vzkazů a zpráv, samostatný projev na určité téma, vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo 

shlédlo (divadlo, knihy, časopisy, noviny, audiovizuální technika), prohlížení a „čtení“ 

knížek 

Přednes, recitace, dramatizace: 

 přípravy společných slavností a zábav (zvyky, tradice, oslavy, kulturní programy,…) 

 předvádění a napodobování různých typů člověka v různých situacích 

 mimické vyjádření nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, vážnost,…) 
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Poslech – receptivní dovednosti, literatura: 

 poslech čtených, či vyprávěných pohádek, bajek, básní a příběhů 

 sledování divadla, filmu, televize 

 prohlížení knih, práce s literárními texty, seznámení s lidovou slovesností, kulturními 

tradicemi, zvyky 

 

Očekávané výstupy 

 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

 vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady pocity, mínění a úsudky ve 

vhodně zformulovaných větách  

 porozumět slyšenému, zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj                            

a zopakovat jej ve správných větách 

 formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat 

 učit se nová slova a aktivně je používat, porozumět jim 

 naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, pohádky, dramatizace) 

 popsat situaci (skutečnou i podle obrázku) 

 vyprávět příběh, pohádku 

 chápat slovní vtip a humor 

 sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 

 utvořit jednoduchý rým 

 poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma 

 domluvit se slovy i gesty 

 sledovat očima zleva doprava 

 rozlišovat a znát některá písmena a číslice 

 rozlišovat některé symboly a porozumět jejich významu 

 poznat napsané své jméno 

 projevovat zájem o knihy 

 přemýšlet a to, o čem přemýšlí také vyjádřit 

 pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno 

 vyjadřovat svou představu, fantazii a prožitky v tvořivé dramatické improvizaci                    

i slovně 

 uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje                                  

a vyjadřovat je 

 

Rizika  

 podporovat spontánní komunikaci mezi dětmi, dětmi a dospělými (komunikačně 

chudé prostředí) 

 nedostatek příležitostí a motivace k samostatným řečovým projevům 

 špatný jazykový vzor   

 nerespektování dětského ostychu, nenutit dítě necitlivým způsobem ke komunikaci 

 nepřiměřené využívání audiovizuální techniky 

 omezený přístup ke knihám, dětským časopisům 

 málo podnětné prostředí podporující estetické vnímání, cítění a prožívání 
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6.1.4 Zvukově-hudební 

 
Vzdělávání v oblasti hudebních schopností dětí. 

 

Dílčí vzdělávací cíle 

 uvědomění si vlastního těla 

 rozvoj kulturně estetických dovedností (hudebních, dramatických) 

 rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 

(koordinace a rozsahu pohybu, pohyblivosti, dýchání,…) 

 ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí  

 rozvoj a užívání všech smyslů 

 rozvoj zájmu o kulturně estetické dovednosti (hudební, pohybově dramatické) 

 rozvoj tvořivosti (tvořivé sebevyjádření) 

 rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky 

 rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání 

 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností a kultivovaného projevu 

 vytvoření základu estetického vztahu ke kultuře a umění 

 

Vzdělávací nabídka 

 činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu 

 činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování 

 estetické aktivity (hudební, pohybové) 

 kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách 

 aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ 

 přípravy a realizace společných zábav a slavností (kulturní programy) 

 tvůrčí činnosti hudební, hudebně pohybové 

 receptivní činnosti (poslech hudebních skladeb a písní) 

 setkávání se s hudebním uměním mimo MŠ   

 aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost 

kultur (hudební a dramatické činnosti, účast na kulturních akcích, příležitosti 

seznamující s různými tradicemi a zvyky,…) 

 praktické užívání pomůcek  

  

Receptivní dovednosti, hudba: 

 vnímání, porozumění, poslech hudby, sledování divadla, televize, filmu 

 setkávání se s dramatickým a hudebním uměním i mimo MŠ 

 návštěvy uměleckých a kulturních míst a akcí zajímavých pro předškolní děti 

 seznamování s lidovou slovesností, hudbou, zvyky, 

 

Zpěv: 

 péče o hudebnost, zřetelnost zpěvu, hudební cit 

 sluchové hry, vokální činnosti, rytmické hry, smyslové hry                                 

 rozvoj sluchové paměti a pozornosti a pozornosti 
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Hudební a hudebně pohybové hry a činnosti: 

 hry podněcující rozvoj tvořivosti, estetického vnímání a vyjadřování, tříbení vkusu 

přípravy společných zábav a slavností (oslavy, kulturní programy) 

 hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, estetické a tvůrčí aktivity 

 

Očekávané výstupy 

 zachovávat správné držení těla 

 zvládnout základní pohybové dovednosti 

 koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem                     

a hudbou 

 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

 vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny) 

 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku (zacházet s jednoduchými 

hudebními nástroji 

 zacházet s jednoduchými hudebními nástroji 

 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

 naučit se zpaměti krátké texty písní a reprodukovat je 

 projevovat zájem o hudbu a hudební produkci 

 naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit píseň 

 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (hudebních, 

pohybových či dramatických) 

 těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z kulturních krás i setkávání                           

se s uměním 

 zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet 

s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)  

 zachytit a vyjádřit své prožitky pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou 

improvizací 

 

Rizika 

 omezování samostatnosti při pohybových činnostech 

 omezování spontánních pohybových aktivit 

 absence či nedostatek pohybových aktivit vedoucích k osvojení nových pohybových 

dovedností 

 málo podnětů a aktivit podporující estetické vnímání, cítění, prožívání                          

a vyjadřování  

 nedostatek příležitostí a motivace k samostatným hudebním projevům dítěte 

(spontánním i řízeným) 

 absence či nedostatek řízených pohybových aktivit vedoucích k osvojení nových 

pohybových dovedností 

 vytváření komunikativních zábran – nerespektování dětského ostychu, necitlivé 

donucování dítěte ke zpěvu 

 omezený přístup k hudebním a rytmizačním nástrojům 

 málo podnětné prostředí podporující estetické vnímání, cítění a prožívání   
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6.1.5 Vizuálně-prostorová 

 
Vzdělávání v oblasti výtvarné a pracovní dovednosti. 

 

Dílčí vzdělávací cíle 

 uvědomění si vlastního těla 

 rozvoj společenského i estetického vkusu 

 rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace                

a rozsah pohybu a pohyblivosti, dýchání,…) 

 rozvoj a užívání všech smyslů 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování 

 rozvoj kulturně estetických dovedností, produktivních i receptivních 

 vytváření základů estetického vztahu ke světu, k životu, ke kultuře a umění 

 pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, 

ale také poškozovat a ničit 

 osvojení si dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí 

 

Vzdělávací nabídka 

 manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, 

materiálem 

 různorodé skupinové aktivity (výtvarné, grafické a konstruktivní činnosti,…) 

 výtvarné projekty - realizace společných zábav a slavností (výročí, slavnosti v rámci 

zvyků a tradic, kulturní programy) 

 seznamování s výtvarným uměním, kulturními tradicemi, zvyky 

 výtvarné tvůrčí činnosti podněcující tvořivost, nápaditost, estetické vnímání                  

i vyjadřování a tříbení vkusu 

 činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem                     

a výsledkem – úspěšnost dítěte 

 jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti (péče o sebe, o své osobní věci, 

pořádek,…) 

 motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností 

 hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost, fantazii 

 manipulace a experimentace s různými přírodními i umělými látkami                           

a materiály – získávání zkušeností s jejich vlastnostmi 

 pěstitelské činnosti – péče o školní prostředí, zahradu 

 

 

Očekávané výstupy 

 zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjádřit své představy pomocí různých 

výtvarných dovedností a technik (kreslení, malování, modelování, skládání                   

z papíru, konstruktivní stavění, tvorba z různých materiálů a přírodnin) 

 vědomí napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru, přizpůsobit jej dle pokynu 
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 vnímat umělecké podněty 

 vědomě využívat všech smyslů 

 vyjádřit svou představivost a fantazii ve výtvarných a konstruktivních činnostech 

 záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

 chovat se tak, aby v situacích pro dítě bezpečných a jemu známých neohrožovalo 

zdraví, bezpečí a pohodu svou i druhých  

 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku 

 zvládat sebeobsluhu 

 zvládnout jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 

 rozhodovat o svých činnostech 

 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, starat se                   

o rostliny, nakládat vhodným způsobem s odpady, chránit přírodu,…) 

 rozlišovat aktivity, které mohou zdraví člověka i prostředí podporovat a které je 

mohou poškozovat 

 

Rizika 

 nedostatečný prostor pro vyjádření a uplatnění představivosti 

 nedostatek příležitosti k činnostem založených na vlastní zkušenosti 

 převaha předávání hotových poznatků slovním poučováním, užívání abstraktních 

pojmů 

 nedostatek porozumění a ocenění úspěchu či úsilí 

 omezování možností dítěte dokončit činnost v individuálním tempu 

 nedostatečná motivace dětí k jejich sebevyjádření a sebeuplatnění 

 málo podnětů a aktivit podporující estetické vnímání, cítění, prožívání                                 

a vyjadřování 

 nedostatek příležitostí k rozvoji uměleckých dovedností dítěte a vytváření jeho  

estetického vztahu k prostředí, ke kultuře a umění 

 nedostatek příležitosti vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně, v jeho řádu 
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6.1.6 Tělesně-pohybová 

 
Vzdělávání v oblasti biologické. 

 

Dílčí vzdělávací cíle 

 uvědomění si vlastního těla 

 rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace pohybu, 

pohyblivosti, dýchání,…) 

 ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 

 rozvoj a užívání všech smyslů 

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

 osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě      

 osvojení si poznatků důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody  

 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 

 rozvoj pozitivních vztahů k sobě (získání sebevědomí, sebedůvěry) 

 rozvoj schopnosti sebeovládání 

 získání schopností záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 

 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

 vytváření prosociálních postojů (rozvíjení tolerance, respektu, přizpůsobivosti,…) 

 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se) 

 

Vzdělávací nabidka 

 lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, hody lezení), 

 nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti 

(základní gymnastika, turistika sezónní činnosti, míčové hry,…) 

 manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, náčiním, 

materiálem) 

 zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, 

relaxační cvičení) 

 smyslové a psychomotorické hry 

 hudebně pohybové činnosti 

 jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti oblékání, úklidu, úpravy 

prostředí 

 činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí 

 příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření 

zdravých životních návyků 

 činnosti relaxační a odpočinkové příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů 

(hrozících při hrách, pohybových činnostech, dopravních situacích), k prevenci 

nemoci, nezdravých návyků a závislostí 

 nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, koncentrace 

pozornosti,… 

 hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru 
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 činnosti zajišťující spokojenost a radost, veselí a pohodu 

 činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte, v nichž může být úspěšné 

 příležitosti a hry pro rozvoj vůle a vytrvalosti 

 cvičení organizačních dovedností 

 cvičení a projevování citů (zvlášť kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvlášť 

emocí záporných – hněv, zlost, úzkost,…) 

 výlety do okolí, do přírody 

 kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách 

 aktivity podporující sbližování dětí 

 hry, při nichž se dítě učí respektovat druhého 

 hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému 

 

Očekávané výstupy 

 zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby 

pohybu v různém prostředí (zvládnout překážky, házet a chytat míč, užívat různé 

náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, 

v písku,…) 

 koordinovat lokomoci a další pohyby či polohy, sladit pohyb s rytmem a hudbou 

 vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynů 

 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

 vnímat a rozlišovat pomocí smyslů (sluchově – zvuky a tóny, zrakově – tvary              

a jiné specifické znaky, vnímat hmatem) 

 ovládat koordinaci ruky a oka (zacházet s náčiním) 

 zvládnout sebeobsluhu 

 pojmenovat části těla, znát jejich funkce, znát základní pojmy užívané ve spojení se 

zdravím, s pohybem a sportem 

 rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby v situacích běžných               

a dítěti známých neohrožovalo zdraví a bezpečí 

 mít povědomí o významu aktivního pohybu a zdravé výživy 

 zacházet se sportovním náčiním a nářadím 

 pojmenovat to, čím je obklopeno 

 postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

 ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování 

 vyjádřit svůj souhlas i nesouhlas – odmítnout se podílet na nedovolených či 

zakázaných činnostech 

 uvědomit si své možnosti a limity (své silné a slabé stránky) 

 přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se 

hodnotit svoje osobní pokroky 

 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného  

 respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné                         

a zdůvodněné povinnosti 

 prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (radost), snažit se ovládat své 

afektivní chování (zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu,…) 
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 spolupracovat s ostatními 

 dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát „fér“ 

 orientovat se ve známém prostředí (v MŠ, v blízkém okolí) 

 zvládat běžné činnosti a situace, chovat se přiměřeně a bezpečně (na ulici, hřišti) 

 uvědomovat si nebezpečí 

 

Rizika 

 denní režim nevyhovující fyziologickým dětským potřebám a zásadám životního stylu 

 nedostatečný respekt k individuálním potřebám dětí (pohybu, odpočinku, osobního 

tempa,…) 

 omezování samostatnosti dítěte při pohybových činnostech 

 málo příležitostí k pracovním úkonům 

 nerespektování rozdílných tělesných předpokladů a pohybových možností 

jednotlivých děti 

 neznalost zdravotního stavu a zdravotních problémů dítěte 

 omezování spontánních pohybových aktivit 

 nepravidelná, málo rozmanitá či jednostranná nabídka pohybových činností 

 absence či nedostatek řízených pohybových aktivit vedoucích k osvojení nových 

pohybových dovedností 

 nevhodné prostory pro pohybové činnosti a nevhodná organizace z hlediska 

bezpečnosti dětí  

 dlouhodobé statické zatěžování bez pohybu, uplatňování nevhodných cviků a činností, 

nevhodné oblečení při pohybových činnostech 

 nedostatečně připravené prostředí, nedostatečné vybavení náčiním, nářadím 

 nedostatečně využívání vybavení  

 nedostatek porozumění a ocenění úspěchu či úsilí 

 nepřiměřené nároky na dítě, kdy dítě opakovaně prožívá pocit selhání 

 časté organizování soutěživých činností a podporování nezdravé soutěživosti 

 nedodržování přijatých pravidel 

 nedostatek příležitosti k nápravě jednání, které bylo proti pravidlům 

 nevšímat si, přehlížet nežádoucí chování některých dětí 
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7 Integrované bloky jednotlivých tříd 

 
Bloky  ŠVP  jsou dále zpracovány do 4 integrovaných bloků: 

 Barevný podzim 

 Bílá zima 

 Pučící jaro 

 Rozmarné léto 

 

V jednotlivých třídách jsou vytvářeny Třídní vzdělávací programy (TVP), ve kterých jsou 

tyto 4 integrované bloky dále rozpracovány na tematické celky. Nejsou pevně dána týdenní 

témata, jelikož TVP je živý proces, který reaguje na aktuální situaci, potřeby dětí (jednotlivců 

i celé skupiny). Snahou je maximálně možný rozvoj všech dětí.                                                           

V průběhu dopolední vzdělávací činnosti v každé třídě probíhá kolektivní logopedická 

prevence, která je zajišťována kmenovými učitelkami jednotlivých tříd se dalším vzděláním 

logopedická preventistka či logopedická asistentka. 

Realizace je přizpůsobena schopnostem a dovednostem věku dětí v jednotlivých třídách                  

a zároveň plánované činnosti na sebe vzestupně navazují složitostí plněných úkolů.  

Všechny děti v rámci edukace vytvářejí svá Portfolia, jejichž součástí je pedagogická 

diagnostika. Pedagogickou diagnostiku provádějí třídní pedagogové pod vedením speciálních 

pedagogů, logopeda, metodika prevence a ředitelky školy. Dětem s podpůrnými opatřeními je 

poskytována individuální péče stanovená v PLPP či IVP.  

7.1 1. třída Žlutěnka 

 
Jedná se o heterogenní třídu dvou až čtyřletých dětí, zvykajících si na kolektiv dětí stejného 

věku, být bez matky, se kterou dosud trávily většinu času. Je potřeba upevňovat                                   

a zdokonalovat žádoucí chování a návyky a zároveň je připravovat a motivovat na přestup do 

vyšší třídy. Naší prioritou je výchova ke zdravému životnímu stylu pomocí metody Zdravá 

abeceda.    

7.2 2. třída Modřenka         

 
Jedná se o heterogenní třídu dvou až čtyřletých dětí, zvykajících si na kolektiv dětí stejného 

věku, být bez matky, se kterou dosud trávily většinu času. Je potřeba upevňovat                                   

a zdokonalovat žádoucí chování a návyky a zároveň je připravovat a motivovat na přestup do 

vyšší třídy. Obsahem je výchova ke zdravému životnímu stylu Zdravá abeceda.  
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7.3 3. třída Zelenka       

 
Tato třída je částečně heterogenní. Jsou zde děti, které v příštím školním roce nastoupí do 

základní školy a děti mladší. Specifikem v této třídě je využívání těchto projektů a metod: 

 Metoda dobrého startu 

 Ekologie, příroda 

 Dramatická výchova 

 Logopedická prevence (kolektivní logopedie) 

 Předčtenářská gramotnost  

Vzhledem k plánovanému budoucímu zaškolení u „předškolních“ dětí probíhá metoda H-mat.  

7.4   4. třída Červenka            

 
Jedná se o třídu „předškolní“, ze které všichni v následujícím školním roce nastoupí do 

základní školy. Cílem je naplnění klíčových kompetencí, které rozvíjíme metodami: 

 Začít spolu 

 Metoda dobrého startu 

 Metoda H-mat 

 Elkonin 

 Předčtenářská gramotnost 

 Logopedická prevence (kolektivní logopedie) 

 

 

Třídní vzdělávací programy jsou k nahlédnutí v jednotlivých třídách. 

 

 

Tím jsou v jednotlivých třídách naplňovány společné vzdělávací cíle. 

 

Den v mateřské škole je naplněn zajímavými činnostmi, které uspokojí dětskou aktivitu                  

a jsou zdrojem nových poznatků a citových prožitků. 

Všechny činnosti v průběhu dne – od scházení do rozcházení dětí, vedou k hlubšímu 

poznání individuality dítěte, k pochopení jeho potřeb a pro jeho harmonický rozvoj po 

stránce fyzické i psychické.  
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8 Evaluační systém 

8.1  Vnitřní evaluace a hodnocení 

Kvalita naplňování zvolených záměrů, programových cílů včetně kvality výsledků 

vzdělávání u dětí a žáků 

 Každodenní hodnocení a sebehodnocení – získávání zpětné vazby o kvalitě práce 

vlastním prožitkem – uspokojením či neuspokojením z průběhu a výsledků vzdělávací 

práce i informacemi (průběžnými reakcemi, ale i závěrečným hodnocením) od dětí. 

Předávání informací o průběhu dne s ostatními pracovníky. 

 Periodické hodnocení – výkon, postoje a vztahy jednotlivých dětí a výrazné 

poznatky. Momentální stav – východiska (stručně s datem), konkrétní pozitiva či 

negativa, závěry a postupy pro další práci. Prováděno minimálně 3x ročně. 

Kvalita způsobu zpracování učiva – ŠVP a TVP a jeho realizace – vyhodnocování 

tematických celků 

 Vhodnost způsobu zpracování ŠVP, TVP – zda je funkční, vycházející z činnosti 

dětí, rozvedení do konkrétní podoby – minimálně 2x ročně na pedagogických radách. 

 Hodnocení efektivity – přínos dětem (integrovaným, talentovaným, s OŠD…) 

v oblasti obohacení, rozvoji vztahů, sociálního rozvoje, postoje k poznávání, 

objevování, učení i hodnocení samotných výkonů. Při hodnocení zohlednit podmínky, 

které procesy a výsledky ovlivnily. Pojmenovat nejen pozitivní ale zejména negativní 

zjištění – co bylo neúčinné, popř. v rozporu se vzdělávacím programem a vyvození 

závěrů a určení způsobu popř. prostředků jejich naplňování – vždy po ukončení 

tematického celku. 

Kvalita edukace pedagogů i součinnosti provozních zaměstnanců (sebehodnocení 

zaměstnanců, hodnocení zástupkyní ředitelky, hodnocení ředitelkou) 

 Hodnocení realizace edukačního procesu – příprava na činnosti s dětmi, vhodnost, 

návaznost a propojení tématu s reálným životem, plynulost a efektivnost organizace 

činností, vhodnost použitých metod a prostředků vzhledem k vývojovým možnostem, 

potřebám a zájmům dětí, účinnost motivace a hodnocení, kvalita interakce                              

a komunikace mezi učitelkou a dětmi i mezi dětmi navzájem. Konkrétně pojmenovat 

zejména negativní zjištění – co bylo neúčinné, popř. v rozporu se vzdělávacím 

programem a případné vyvození závěrů a postupů pro další činnost – hospitační 

činnost, sebehodnocení písemnou formou v měsíci červnu. 

 Hodnocení součinnosti pedagogických a provozních zaměstnanců – kvalita 

spolupráce pedagogů a ostatních zaměstnanců, míra znalostí cílů, obsahu, podmínek                  
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i rizik ŠVP PV (RVP PV) – ztotožnění se s nimi. Organizace práce vzhledem 

k základním cílům vzdělávacího programu (doba úklidu, organizace stolování, …)                  

– pedagogické a provozní rady, hospitační činnost, hodnotící pohovory. 

Kvalita podmínek vzdělávání  (věcné, psychohygienické, životospráva, kvalita řízení) 

 Hodnocení kvality věcných (velikost prostor, funkčnost, bezpečnost, estetické 

uspořádání, vybavení), bezpečnostních, psychosociálních (individuální přístup, 

možnost svobodné volby, respektování specifických potřeb, tempa), životosprávných 

(intervaly mezi jídly, pitný režim, nenucení do jídla…) – hodnotící pohovory, 

hospitační činnost, dotazník, pedagogické a provozní rady 

 Hodnocení kvality řízení organizace – vedení lidí  - struktura a funkčnost, možnost 

participace na řízení a plánování, vyhodnocování, možnost týmové spolupráce, 

kompetence zaměstnanců – povinnosti i práva, možnost profesního růstu, dostatek 

odborné literatury, dostatečné vybavení, vytváření prostoru pro invenci učitelek, 

možnost uplatnění vlastní orientace učitelek, soulad pracovní doby a rozvržení 

pracovní náplně s přijatým vzdělávacím programem, s potřebou provozu 

8.2 Vnější evaluace a hodnocení 

Hodnotiteli jsou: 

 Rodiče  - hodnotí ústně, písemně formou anonymních dotazníků 

 Pedagogové (zejména 1.stupně ZŠ) – hodnotí převážně ústně připravenost a pokroky 

jednotlivců i oblast spolupráce MŠ a ZŠ 

 Odborníci  (PPP, SPC) – hodnotí ústně i písemně pokroky jednotlivců 

 Česká školní inspekce  - písemnou formou v inspekčních zprávách 

 Široká veřejnost – převážně ústní formou 

8.3 Evaluace školy 

Evaluace se zaměřuje na pravidelné zhodnocení současného stavu dle stanovených kritérií a je 

prováděno každoročně za účasti všech zaměstnanců školy a zákonných zástupců. Evaluační 

systém slouží k vyhodnocení stávajícího stavu a jako průběžný proces dále ke zkvalitnění 

výchovně vzdělávacího procesu. Použitými metodami jsou vlastní hodnocení zaměstnanců, 

hodnotící pohovory, dotazníky, kontrolní činnost ČŠI a jiných orgánů. 

První zpracování proběhlo ve školním roce 2006/07. Toto hodnocení bylo zaměřeno na oblast 

řízení, materiálně technické a personální podmínky.  

Zjištěné výsledky jsou zveřejňovány ve Výročních zprávách. 
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8.4 Předmět a nástroje evaluace 

 

CÍL EVALUACE METODA ČASOVÝ 

PLÁN 

ODPOVĚDNOST 

Materiální podmínky 

- plnění bezpečnostních a 

hygienických norem 

- plán oprav 

- plán materiálního vybavení 

- revize 

 

- kontrola školy z hlediska 

BOZP 

 

 

1 x za měsíc 

 

leden, červen 

leden, červen 

dle plánu revizí 

 

ředitelka,  

člen BOZP 

ředitelka 

ředitelka 

ředitelka 

Personální podmínky 

- přístup k DVPP 

- odpovídající kvalifikace učitelek 

- účast na vzdělávacích akcích 

- nemocnost 

- spolupráce mezi zaměsntnaci 

- kompetence pedagogů 

 

- portfolia pedagogů 

- kvalifikační dohoda 

- předávání inf.ze vzdělávání  

- kontrolní činnost  

 

průběžně 

září 

po akci na poradě 

 

ředitelka 

ředitelka 

všechny učitelky 

ředitelka, zástupkyně 

Životospráva 
- vhodná skladba jídelníčků 

 

- dodržování pitného režimu 

 

- dodržování délky pobytu venku 

 

- spolupráce uč. s VŠJ při 

vytváření jídelníčků 

- kontrolní činnost 

 

- kontrolní činnost 

 

průběžně 

 

denně 

 

denně 

 

VŠJ, všechny učitelky 

všechny učitelky 

 

všechny učitelky 

Psychosociální podmínky 

- respektování potřeb dětí 

- vyváženost řízených a  

neřízených aktivit a odpočinku 

 

- kontrolní činnost 

- kontrolní činnost 

 

průběžně 

průběžně 

 

 

všechny učitelky 

ředitelka 

Spoluúčast rodičů 

- společné akce 

 

- individuální rozhovory 

- ankety, dotazníky 

- fotodokumentace na 

web.stránkách 

- prezentace v médiích 

- rozbory na poradách 

 

průběžně 

2x do roka 

po ukončení akce 

 

průběžně 

na poradách 

 

všechny učitelky, 

ředitelka 

Řízení školy 

- funkčnost informačního systému 

- motivace zaměstnanců 

- funkčnost ŠVP PV 

- soulad TVP, ŠVP, RVP PV 

 

- dotazník, pozorování 

- hodnotící pohovory 

- rozbor na poradě 

 

průběžně 

červen – srpen 

leden, červen 

 

ředitelka 

zaměstnanci 

ředitelka 

Spolupráce s institucemi a  jinými 

organizacemi 

- spolupráce s PPP, SPC 

- spolupráce se zřizovatelem 

- spolupráce se ZŠ 

- spolupráce s organizacemi 

(Policie ČR, Knihovna, KCT…) 

 

 

- depistáž, vypracování IVP 

- organizace provozu 

- návštěvy, rozhovory 

- účast, vyhodnocení, 

fotodokumentace 

 

 

celoročně 

celoročně 

dle potřeby 

celoročně 

 

 

všechny uč. 

ředitelka 

všechny uč. 

všechny uč. 

Výsledky vzdělávání 

- adaptace na MŠ 

 

 

- připravenost na ZŠ 

 

-   děti se spec. vzděláv. 

potřebami PLPP 1.-5.stupeň) 

-   nadaní (PLPP 1.-4.stupeň) 

 

- denní hodnocení 

- IVP, PLPP 

- diagnostické listy 

- Portfolia dětí 

- pozorování 

- vyšetření PPP, SPC 

- IVP, PLPP 

- diagnostické listy 

- Portfolia dětí 

 

denně 

průběžně 

průběžně 

průběžně 

průběžně 

leden – duben 

průběžně 

průběžně 

průběžně 

 

všechny uč. 

koordinátor PLPP 

 

 

 

 

pracovnice PPP, SPC 
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9 Přílohy 
1) RVP PV – v platném znění 

2) Konkretizované očekávané výstupy RVP PV - č.j.MSMT-9482/2012-22 

3) Desatero pro rodiče - Materiál pro PV, č.j.MSMT-9482/2012-22 

4) Enviromentální výchova v MŠ Sluníčko 

5) Kolektivní logopedické cvičení 

a. KLC pro děti ve věku 2,5 – 5 let 

b. KLC pro děti ve věku 5 – 7 let 

6) Speciálně pedagogická diagnostika dítěte předškolního věku 

7) Plán pedagogické podpory 

8) Stimulační programy v MŠ a ZŠ Sluníčko 

9) Žádost o přijetí do MŠ 

10) Pověření k vyzvedávání dítěte 

11) Informace pro rodiče dětí MŠ 

12) Evaluační dotazník pro zákonné zástupce 

13) Jmenné seznamy  

14) TVP jednotlivých tříd MŠ  

 

Informace jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím na vyžádání v MŠ a ZŠ Sluníčko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


