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I. Identifikační údaje o mateřské škole 

 

 

 

Název školy: Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

Adresa: Palackého 200, Újezd u Brna, PSČ 664 53 

Právní forma: příspěvková organizace od 14.10. 2002 

IČO:  70990778 

Tel.:  544 224 204, 777916329 

Email:  info@msujezdubrna.cz 

Web:  www.msujezdubrna.cz 

 

Bankovní spojení:  123-1365130267 / 0100 KB 

Zařazení do sítě škol:  27.3. 1996 

Zřizovací listina:   27.3. 2001  

Zřizovatel školy: Město Újezd u Brna, Komenského 107, Újezd u Brna, PSČ 

66453,  

IČO:    282740 

Ředitelka školy:   Bc. Lenka Vaculíková 

Kapacita školy:   125 dětí  

Kapacita ŠJ:    150 

Počet tříd:    5 (od 1.2. 2015 zvýšená kapacita školy o 1 třídu) 

Typ:     celodenní, třídy s provozem od 6.15h do 16.30h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní vzdělávací program byl zpracován kolektivem zaměstnanců mateřské školy v souladu 

s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a projednán na pedagogické 

radě dne 28.8. 2020. 

 

Platnost programu: od 1.9. 2020 do 1.9. 2023 

Aktualizace ke dnu 30.8.2021 – platnost aktualizace od 1.9.2021 

 

mailto:info@msujezdubrna.cz
http://www.msujezdubrna.cz/
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II. Charakteristika mateřské školy 

 

 

Charakter a umístění mateřské školy 

 

 Mateřská škola Újezd u Brna vychází z životní reality dítěte předškolního věku a má 

ve městě dlouholetou tradici. Za prioritní považuje spolupráci s rodiči v oblasti rozvoje 

osobnosti dítěte s důrazem na jeho individuální potřeby.  

 Koncepčně je jedním z našich cílů zajistit takové věcné podmínky, které splňují 

požadavky pro bezpečný pohyb dětí,  manipulaci s nimi a zároveň rozvíjí osobnost dítěte.  

 Mateřská škola je otevřena nejen pro rodiče a rodinné příslušníky, ale také pro učitele 

a studenty, kteří mají zájem o užší spolupráci.  

 Po pedagogických pracovnících je vyžadováno pedagogické vzdělání, pozitivní 

přístup k dětem i rodičům, flexibilní reakce na potřeby dětí. Snažíme se o podporu  

průběžného vzdělávání v systému DVPP. Pedagogové se při své práci snaží využívat 

převážně metodu prožitkového učení, učení kooperativní a sociální. Při těchto metodách se 

děti učí při reálných situacích, učí se spolupráci a sebereflexi. Volba činností pro děti je 

pružná a snaží se vyhovět jejich individuálním potřebám, věku a schopnostem.  

 Do budoucna si klademe za hlavní cíl více zapojit rodiče do komunikace a celkového 

chodu mateřské školy. Dále také podpořit spolupráci s místními institucemi, městským 

úřadem, knihovnou, DPS, logopedickou ambulancí, agenturou Rytmik, ale hlavně se Základní 

školou – primárně v rámci Edukativně-stimulačních skupinek pro děti a rodiče.  

Areál mateřské školy se nachází v klidném, tichém prostředí města, poblíž parku a ZŠ. 

Nedaleko leží lokalita Stará hora, městem protéká řeka Litava, najdeme zde i park 

s klubovnou pro mládež s nově zbudovaným dětským hřištěm, mokřad Šmoldus a místní 

rybník.   

 Větší část budovy mateřské školy byla postavena v roce 1986 pro účel předškolního 

vzdělávání. Budova je rozdělena spojovací chodbou na tři části (dvě z roku 1986 a přístavba 

z roku 2015 financována z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, v rámci 

prioritní osy 11.3.3. - Rozvoje a stabilizace venkovských sídel). V hlavní budově jsou 

umístěny čtyři prostorné třídy s vlastní šatnou, toaletami, umývárnou a kabinety (výtvarné, 

knihovnička). U každé ze tříd je přípravna jídla a toaleta pro zaměstnance.  Nachází se zde i 

malá prádelna s automatickou pračkou, sušičkou, dále kabinet domovnic, šatna zaměstnanců, 

kabinet s PC a tiskárnou pro potřeby zaměstnanců, sloužící v nutném případě i jako izolace 

pro nemocné děti. Třídy jsou propojeny schodišti a spojovací chodbou. Ve druhé budově 

/hospodářské/ je umístěna školní kuchyně, kabinet pro vedoucí ŠJ, kuchařky, topiče, ředitelna, 

sklady potravin a kotelna. V přístavbě je umístěna třída společně s šatnou, kuchyňkou a 

sociálním zařízením pro děti i zaměstnance 

 Podávaná strava v mateřské škole je v souladu se zásadami zdravé výživy. 

V jídelníčku nechybí jogurtové nápoje, müsli tyčinky, tmavé a cereální pečivo, zelenina, 

čerstvé ovoce aj.. Po celý den je zajištěn pitný režim (voda, čaj, ovocná šťáva).  

 Ve spojovací chodbě na nástěnce jsou, veřejně přístupné dokumenty nejen pro rodiče, 

Zde jsou k dispozici všechny důležité informace včetně prezentace dětských prací a 

fotogalerie z života mateřské školy. 

 Mateřskou školu obklopuje rozsáhlá školní zahrada se vzrostlými listnatými, 

jehličnatými, ovocnými stromy a travnatými plochami. Na školní zahradě jsou instalovány 

hrací prvky s altánem a tři poměrně velká pískoviště. Nad jedním z pískovišť je postavena 

masivní pergola, která bude renovována a bude sloužit jako venkovní učebna. Kolem budovy 

a zastřešené terasy, které poskytují dětem prostor k nejrůznějším herním činnostem a 

pohybovým aktivitám. Vedle hlavní budovy jsou zabudované lavice se stoly k možnosti 
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podávání svačiny venku v letním období. Na školní zahradě je uměle vytvořen kopec na 

sáňkování, umístěn malý mokřad, pověšeny domečky pro hmyz, krmítka pro ptáky, umístěn 

hřbitov odpadů, malé kompostéry aj.. Vytváří se smyslová cesta, bylinkové, květinové a 

zeleninové záhonky. Z kamení je zbudovaná skalka. Ve výhledové době je naši snahou 

revitalizace zahrady ve stylu přírodních zahrad podle již vypracovaného projektu.  

  

Organizační chod a uspořádání školy 

 

Organizační chod školy vychází z uspořádání života a dne v mateřské škole (viz režim 

dne). Prioritou je naplnění potřeb dítěte a jeho rozvoje po stránce fyzické, psychické a 

sociální. 

   

Zápis do mateřské školy probíhá dle platných zákonů a vyhlašuje jej ředitelka školy po 

dohodě se zřizovatelem. Ředitelka vydá směrnici, kterou nastavuje kritéria pro přijímání dětí 

do mateřské školy. V měsíci dubnu daného roku bývá zveřejněn termín na budově školy, 

úřední desce městského úřadu, na webových stránkách školy a vyhlášen místním rozhlasem. 

Veškeré informace ohledně přijímacího řízení obdrží rodiče přímo od ředitelky školy při 

vyzvednutí Žádosti o přijetí. 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však 

pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od 1. září 

školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí 

povinnou školní docházku je pro toto dítě předškolní vzdělávání povinné, (§ 34 školského zákona 

a Školní řád MŠ). 

V mateřské škole Újezd u Brna jsou děti zařazeny do 3 věkově smíšených tříd a také do 2 

tříd předškolních. Od 1.9.2020 dle novely vyhlášky 14/2005 Sb. vyhláškou č. 280/2016 Sb. 

v ustanovení § 2 odst. 6, je za každé dítě mladší tří let snížen počet dětí na třídě o 2 děti 

z celkového počtu, maximálně však o 6. Ve třídě s nejvyšším počtem dětí mladších 3 let bude 

přítomen školní asistent. Ředitelka zařazuje děti do tříd tak, aby jejich složení bylo vyvážené, 

snaží se respektovat přání rodičů. Provozní doba mateřské školy je od 6.15h do 16.30h. Kapacita 

mateřské školy je 125 dětí, ve školním roce 2020/2021 se v mateřské škole vzdělávají 3 děti 

s podpůrným opatřením 3 stupně. Děti, které se vzdělávají v mateřské škole, mají trvalé bydliště 

převážně v Újezdu u Brna.  

 

 

III. Podmínky vzdělávání v mateřské škole 

 
 Podmínky pro vzdělávání v Mateřské škole Újezd u Brna jsou ve svém celku příznivé.  

Postupně ve spolupráci se zřizovatelem je plánovaná kompletní rekonstrukce mateřské školy 

– rozvody vody, elektřiny, vnitřních prostor, přístavby, zateplení a modernizace. Snahou bude 

obnovit a doplnit materiální vybavení mateřské školy.  

 

 

Věcné vybavení mateřské školy 

 

Celkové umístění školy, její velikost, rozmístění tříd, rozlehlost školní zahrady nabízí dobrý 

výchozí stav: 

- klidné prostředí, 

- prostorné třídy, 

- rozlehlá školní zahrada. 

Na co je zapotřebí se zaměřit - ve spolupráci se zřizovatelem: 
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- rekonstrukce toalet zaměstnanců školy, 

- výměna osvětlení v budově mateřské školy, především ve třídách (plánovaná celková 

rekonstrukce elektroinstalace), 

- obměna školního nábytku, regálů do kabinetů, osobních skříní,  

- postupné doplnění vhodného vybavení (nábytek) pro výchovu a vzdělávání dětí 

mladších tří let a dětí integrovaných, včetně hygienických potřeb 

- vybudování koutů na školní zahradě v rámci environmentální a polytechnické 

výchovy, 

- vymalování tříd, chodeb, 

- rekonstrukce zastřešení budovy, 

- zbudovat zázemí pro pedagogy, 

- postupná infrastruktura mateřské školy, 

- vybavení didaktickými pomůckami 

 

 

Třídy: 

- barevné ladění tříd, 

- prostor ve třídě je členěn na hrací kouty v rámci možností, vzhledem k vymezení 

prostoru určenému k odpolednímu odpočinku,  

- kout živé a neživé přírody, 

- dostatečné vybavení tříd sportovním náčiním /ribstoly, žíněnky, míče, švédská bedna, 

padáky aj.),  

- dostatek výtvarného materiálu, didaktických pomůcek, hraček, knižních publikací aj. 

 

Na co je zapotřebí se zaměřit: 

- postupná obměna nábytku v hracích koutech za nový /skříňky s boxy/, 

- postupné dovybavení tříd vhodnými materiály, podnětnými pomůckami a hračkami 

pro děti již od dvou let. 

 

 

Životospráva 

 

Pedagogové v rámci dodržování struktury denního režimu vždy přihlížejí 

k individuálním potřebám dětí a také jejich fyziologickým specifikům. To platí zejména 

v případech dětí mladších tří let nebo dětí se speciálně vzdělávacími potřebami. V těchto 

případech může být program odchýlen vlivem aktuálního „rozpoložení“ dětí či únavě. Vždy je 

nutné dbát citlivě a empaticky na potřeby konkrétního dítěte.  

 

6.15h – 8.30h – scházení a předávání dětí kmenovým učitelkám v mateřské škole, doba pro 

vzájemnou výměnu informací mezi pedagogem a zákonným zástupcem dítěte, uplatňování 

spontánních aktivit dětí (hry, činnosti), didakticky zacílených činností, pedagogem přímo 

nebo nepřímo motivovaných v menších skupinách (pro děti s povinným předškolním 

vzděláváním příchod do mateřské školy nejpozději v 8.00h)  

 

8.30h – 9.30h – skupinové a individuální řízené činnosti (diskusní, komunitní kruh), volná 

hra, pohybové aktivity, 

- volná nebo postupná dopolední svačina od 8.45h do 9.15h (rozvoj hygienických návyků – 

mytí rukou před jídlem, sebeobsluha při stolování) 

 

9.30h – 11.45h – příprava na pobyt venku (samostatnost v převlékání),  
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pobyt venku přizpůsoben okamžité kvalitě ovzduší (v případě nepříznivého počasí na terase 

mateřské školy nebo ve třídě) zahrnující vycházky do okolí a využití školní zahrady 

k výchovně-vzdělávacím činnostem v oblastech environmentální, polytechnické, poznávací, 

společenské, kulturní, sportovní aj., s ohledem na bezpečnost a ochranu dětí dle věku 

- návrat z pobytu venku, osobní hygiena, příprava na oběd 

 

11.45h – cca 12.30h oběd 

(rozvoj hygienických návyků – mytí rukou před jídlem, mytí zubů po jídle, 

správné stolování), podle ukončení stolování – individuální hygiena a příprava na odpočinek 

(samostatnost v převlékání) 

V 12.00h končí dětem s povinným předškolním vzděláváním povinná 4hodinová docházka. 

 

cca od 12.30h – 14.00h – spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, 

- klidná volná hra a individuální řízené činnosti (pro děti s nižší potřebou spánku) 

 

cca od 14.00h – 16.30h – volná hra, individuální řízené činnosti, (dle možností a v případě 

pěkného počasí v letních měsících pobyt na školní zahradě) 

- hygiena, volná nebo postupná odpolední svačina od 14.15h do 14.45h (správné stolování),  

- doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci a ke vzájemnému předávání informací. 

 

 Výše uvedené časové úseky jsou přibližné, denní řád je pružný a umožňuje reagovat  

na individuální možnosti a potřeby dítěte předškolního věku. Poměr spontánních a řízených 

činností je v denním programu vyvážený.  

Děti mají možnost se po dohodě s učitelkou vzájemně setkávat ve svých třídách, 

společně spolupracovat při činnostech, účastnit se akcí jiné než kmenové třídy.  

 

Definovaný denní režim může být pozměněn v těchto případech: 

 divadelní představení, realizované v MŠ i mimo ni 

 exkurze 

 lyžařský či plavecký výcvik 

 výlet 

 program pro rodiče 

 

Daří se nám: 

- střídání činností a odpočinku, 

- děti mají dostatek prostoru k soustředění na činnost, kterou právě vykonávají, 

mají možnost ji dokončit dle svého přání a uvážení, 

- respektování potřeby soukromí dítěte, 

- dodržování osobní hygieny, 

- zavedení zubní hygieny po jídle ve spolupráci s rodiči, 

- respektování individuální potřeby jídla, 

- dodržování pitného režimu (nabídka výběru pití – voda, čaj). 

 

Na co se zaměříme: 

- zlepšení sebeobsluhy dětí při převlékání a stolování ve spolupráci s rodiči, 

- zvýšení zájmu rodičů o problematiku zdravého životního stylu – diskuse na dané téma 

při schůzkách s rodiči, informace na nástěnkách. 

- personální zajištění u dětí mladších tří let – začlenění do provozu a kolektivu 

- logopedická péče speciálního pedagoga 
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Psychosociální podmínky 

 

K zabezpečení bezpečného sociálního prostředí je důležitá spolupráce všech 

zúčastněných – děti-rodiče-pedagogičtí i provozní zaměstnanci školy, ale i respektování 

pravidel soužití jak na úrovni jednotlivých tříd tak i organizačních pravidel školy. Neméně 

důležitá je komunikace ve vztahu rodič a pedagog. Dále vytváření základů pro pozdější 

předcházení rizikovým jevům v chování / záškoláctví, šikana, užívání návykových látek 

apod./, rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: 

- domácího násilí, 

- týrání a zneužívání dětí,   

- zanedbávání dětí. 

 

Daří se: 

- obecně se zlepšilo respektování organizačních řádů školy rodiči /školní řád/, bohužel 

se stále nacházejí výjimky, které výše uvedené nerespektují 

- účast rodičů na společných schůzkách, akcích školy, 

- lepší komunikace ve vztahu rodič a pedagog – ranní přivítání s pedagogem, zjištění 

zdravotního stavu dítěte po psychické a fyzické stránce, dotazníky, 

- zařazování komunitních kruhů, společných diskusí, 

- společné oslavy narozenin, svátků, 

- sledování a řešení rizikových jevů chování, 

- adaptace nově příchozích dětí do mateřské školy, 

- vzájemná spolupráce, důvěra a tolerance mezi zaměstnanci. 

 

 

Na co se zaměříme: 

- vzájemná spolupráce, důvěra a tolerance ve vztahu zaměstnanec školy a zákonný 

zástupce dítěte (schůzky s rodiči, akce školy, komunikace v rámci třídy) 

- vytváření pocitu bezpečí, pohody, 

- respektování pravidel soužití ve třídách, 

- vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, 

přizpůsobivosti), 

- posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské 

            škole, mezi dětmi). 

  

Řízení školy 

 

Podmínky vzdělávání v mateřské škole ovlivňuje i vymezení a respektování práv a 

povinností zaměstnanců školy, které je obsaženo v náplních práce a vnitřních organizačním 

řádem MŠ/zaměstnanci školy/ a řádech školy /děti a jejich zákonní zástupci/. Zaměstnanci 

školy se také spolupodílejí, prostřednictvím přidělených kompetencí, na vytváření ročního 

plánu, školního vzdělávacího programu a řádu školy. 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání byl zpracován a postupně je 

aktualizován pedagogickým sborem na základě výsledků swot analýzy, dotazníků rodičů, 

zprávy ČŠI, evaluace.  

 Předávání informací mezi zaměstnanci probíhá na pravidelných pracovních poradách, 

pedagogických radách a operativně dle potřeby. Zaměstnanci školy jsou obeznámeni s ročním 

plánem školy, který je společně tvořen a probrán na poradách v přípravném týdnu. Plánované 

akce jsou připomínány z organizačních důvodů vždy s předstihem. Zaměstnanci mají přístup 

k řádům školy, odborným publikacím, mají k dispozici pc (word, office, internet). 
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 Vzhledem k velikosti mateřské školy, je zapotřebí se zaměřit na funkčnost řízení a to  

v souvislosti s delegováním pravomocí na jednotlivé zaměstnance (efektivní rozdělení 

povinností týkající se organizačního chodu mateřské školy). S tím souvisí zkvalitnění 

kontrolní a hospitační činnosti (upřesnění cílů, zpětná vazba, následná kontrola). 

 

Personální a pedagogické zajištění školy 

 

Mateřská škola Újezd u Brna má celkem 20 zaměstnanců: 

- 10 pedagogických pracovníků, 2 asistenti pedagoga s úvazkem 0,75, školní asistent 0,5 

úvazek financován z Šablon pro MŠ OP VVV - 7 provozních pracovníků – vedoucí 

stravování, 2,5 úvazku kuchařky, 2,5 úvazku domovnice a hospodářku školy (dohoda o 

pracovní činnosti). 

 Pracovní doba zaměstnanců je přizpůsobena režimu dne a provozním podmínkám 

školy. 

 Stávající pedagogický sbor je plně kvalifikován. Personální změny mohou být velmi 

vysokým rizikem destabilizace. 

 Všichni zaměstnanci školy se systematicky vzdělávají (školení, kurzy, četba odborné 

literatury, exkurse), nové poznatky předávají ostatním při vzájemných konzultacích, poradách 

a snaží se je použít v praxi.  

 Cílem mateřské školy je zajistit plně kvalifikované obsazení pedagogického sboru. 

Nadále umožňovat zaměstnancům profesní růst v oblasti vzdělávání – moderní trendy  

ve výchovně-vzdělávacím procesu, prohlubování znalosti cizího jazyka, umožnění zvyšování 

kvalifikace studiem na VŠ. 

  

 

Informační a komunikační systém školy, spolupráce rodiči (zákonnými zástupci dětí), 

zřizovatelem a ostatními subjekty 

 

Komunikace a spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci dětí) 

 

Správná komunikace, dostupnost a včasné zveřejnění informací předchází vzniku 

problémů jak organizačních, tak mezilidských. Jedním z dlouhodobých cílů mateřské školy je 

nadále prohlubovat spolupráci se zřizovatelem školy, rodiči, základní školou a ostatními 

subjekty. Prioritní však považuje mateřská škola spolupráci se zákonnými zástupci dětí - 

plnohodnotnými partnery mateřské školy. 

 

Daří se: 

- umožnění návštěvy mateřské školy před nástupem dítěte, 

- dobrá přístupnost základních informací o škole pro veřejnost (nástěnky ve spojovací 

 chodbě), internetové stránky školy, 

- anonymní schránka důvěry,  

- rodiče mají možnost z důvodu rychlejší adaptace dětí na prostředí v mateřské škole 

  pobývat ve škole s dítětem dle jeho potřeb, být přítomni dle zájmu ve třídě a 

  pozorovat nebo se zapojit do činností během dne, 

- zákonní zástupci dětí jsou pravidelně zváni na akce školy,  

- přístupnost důležitých dokumentů školy (ŠVP PV, TVP, Školní řád aj.) 

- komunikace mezi pedagogem a rodičem (výměna informací při 

   předávání dítěte, konzultace s odborníkem – doporučení PPP, logoped). 
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 V dalších měsících se cíleně zaměříme na komunikaci s rodiči ve vztahu – třída x 

rodič.  Snahou bude vetší zapojení rodičů do aktivit třídy – paní učitelky budou rodiče 

motivovat na třídních schůzkách, které se stanou nedílnou součástí komunikačního a 

informačního systému školy (třídní schůzky budou nejen organizačního charakteru,  

na schůzkách budou mimo zaměstnanců školy přítomni i hosté z profesí, které souvisí 

s výchovou dítěte předškolního věku /logoped, dětský lékař, pedagog ze ZŠ aj./).   

 

Spolupráce se zřizovatelem a ostatními subjekty 

 

 Spolu se zákonnými zástupci dětí je škola ve stálém kontaktu také se zřizovatelem 

školy městem Újezd u Brna – porady s představiteli obce, plánování oprav, finanční kontroly, 

inventarizace, plánování a spoluúčast na kulturních akcích. 

 

Další spolupráce: 

 

základní škola  - společné akce pro děti a rodiče, 

- schůzky s pedagogy a rodiči předškolních dětí, 

- metodické schůzky pedagogů, 

- průběžné schůze vedení obou škol ZŠ a MŠ, 

- návštěvy dětí z mateřské školy v základní škole. 

městská a státní policie  - akce pro děti, 

- prevence rizikového chování u dětí, 

hasiči   - akce pro děti, 

komise města  - spoluvytváření kulturního programu pořádaných akcí, 

knihovna  - akce pro děti, 

logopedie - ambulance pro děti s vadami řeči /každý čtvrtek/  

Pedagogicko-psychologická poradna + SPC – posuzování školní zralosti, zajištění 

individuální konzultace pro rodiče. 

 

Nadstandartní služby a aktivity školy  

 Výjezdy s předškoláky na výchovně vzdělávací programy – ZVÍDÁLEK 

 Tvoření portfolií dětí 

 Spolupráce s lázněmi Blučina 

 Nabídka kroužků v rámci odpoledního provozu mateřské školy-ve spolupráci 

s agenturou Rytmik 

 Konzultační systém pro rodiče 

 Spolupráce s odborníky 

 Informační systém pro rodiče 

 

 

Daří se nám: 

 

- účast na dobročinné veřejné sbírce Fondu Sidus, která spočívala v prodeji naučné 

publikace, výtěžek byl určen ke zlepšení života dětí v nemocnicích a na nákup 

zdravotního materiálu a přístrojů 

- zapojení do výtvarných soutěží pořádaných  JmK, aj.  

- zapojení mateřské školy do projektu Zelená škola 

- mateřská škola je v rámci EVVO zapojena do sítě škol Mrkvička 

- v rámci projektu Mas a Map je mateřská škola zapojena do projektu Technická školka 

- spolupráce se ZZS JMK – pořádání školení I. pomoci, akce pro veřejnost 
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- zprostředkována vyšetření zraku u dětí – prevence 

- ve spolupráci s Plaveckou školou v Blučině probíhá ve II. pololetí plavecký kurz 

- spolupráce s domovy pro seniory v Újezdu u Brna, Sokolnice (spoluúčast na akcích 

pro seniory) 

 

Mateřská škola spolupracuje úspěšně s mnoha subjekty a snahou bude ve spolupráci i nadále 

pokračovat. 

 

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných 

 

Podmínky pro předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou 

stanoveny zákony, vyhláškami a prováděcími předpisy. Naše mateřská škola vzhledem k datu 

otevření budovy, nemá zbudován bezbariérový přístup, není proto možné poskytovat 

vzdělávání dětem s tělesným a zrakovým postižením. Přesto se nám již několik let daří 

integrovat děti s mírným i středním stupněm mentálního postižení. Ve školním roce 2020-

2021 jsou integrovány dvě děti s podpůrným opatřením 3 stupně (sluchové postižení). Dětem 

byl zřízen asistent pedagoga s hodinovou dotací 30h/týden. Vypracován IVP plán na základě 

doporučení s SPC a výchovně-vzdělávací proces ve třídě kam byly děti umístěny byl 

přizpůsoben situaci, dále byl ve třídě snížen počet dětí z 25 na 23 a 1 dítě s PO 3 stupně 

(PAS), snížen počet dětí na tříd je z 25 na 24. 

Zaměstnanci mateřské školy respektují individuální potřeby a možnosti integrovaných 

dětí. Mateřská škola pravidelně spolupracuje s příslušným Speciálním pedagogickým 

centrem, Pedagogicko-psychologickou poradnou. Paní učitelky provádí ve svých třídách 

pravidelné sledování individuálních vzdělávacích pokroků u dětí s návazností na další 

vzdělávání dětí, odhalení mimořádných schopností či mimořádného nadání u dětí s následnou 

úpravou podmínek ke vzdělávání. U mimořádně nadaných dětí opět zajistí spolupráci s PPP a 

společně se podílí na IVP.   

Mateřská škola je vhodně vybavena pomůckami – výtvarnými, didaktickými, 

sportovním náčiním, nářadím aj., které lze používat pro rozvoj a podporu mimořádných 

schopností dětí, ale i pro rozvoj a podporu dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. 

 

 

 

Postup a pravidla pro tvorbu PLPP: 

 

- dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých 

vzdělávacích možností potřebuje podpůrná opatření, 

- podpůrná opatření se dělí do pěti stupňů, 

- podpůrná opaření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského 

poradenského zařízení (ŠPZ) na základě plánu pedagogické podpory (PLPP), 

- podpůrná opatření 2.-5. Stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ, 

- podmínky vzdělávání dětí s podpůrnými opatřeními stanovuje školský zákon a 

vyhláška č.27/2016, 

- mateřská škola zařadila do 1 st. PLPP i děti s odkladem školní docházky, doporučení 

z PPP je vodítkem pro výchovně-vzdělávací činnost. 

 

Má-li dítě mírné obtíže ve vzdělávání, které jsou vyvolány-  aktuálním zdravotním,  

nebo psychickým stavem dítěte, dlouhodobými problémy malého rozsahu  

a intenzity, škola zohlední sociální situaci dítěte a jeho rodinného prostředí prostřednictvím 
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mírných úprav režimu výchovy a spolupráce s rodinou a pokusí se dosáhnout zlepšení. Tyto 

úpravy zahrnují podporu dítěte vedoucí ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání a jsou 

obsahem plánu pedagogické podpory. 

Plán pedagogické podpory (PLPP) zahrnuje zejména popis obtíží dítěte a jeho speciálních 

vzdělávacích potřeb. Definuje podpůrná opatření, která škola nastavila, cíle podpory 

 a vyhodnocování naplňování plánu. S PLPP seznámí škola zákonného zástupce dítěte a další 

pedagogické pracovníky. 

 

Vyhodnocování PLPP: 

 

Poskytování podpůrných opatření 1. stupně – PLPP škola průběžně vyhodnocuje. Nejpozději po 

třech měsících od zahájení podpůrných opatření poskytovaných na základě PLPP škola vyhodnotí, 

zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola 

zákonnému zástupci dítěte využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení.  

 

Pravidla pro tvorbu IVP: 

 

Při vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami 2. - 5. stupně zahrnuje škola do 

vzdělávání podpůrná opatření. 

IVP zpracovává škola ve spolupráci se ŠPZ.  Základní podmínkou je zajištění funkce asistenta 

pedagoga, třídní učitelka vypracovává individuální vzdělávací program pro dané dítě (IVP),  

ve spolupráci s psychologem a PPP. Důraz klademe i na spolupráci s rodinou.  

- je zajištěno osvojení si specifických dovedností zaměřených na zvládnutí sebeobsluhy  

a základních hygienických návyků v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení 

- jsou využívány vhodné kompenzační pomůcky 

- je zajištěna přítomnost asistenta 

- počet dětí ve třídě je snížen 

 

Vyhodnocování IVP: 
 

IVP škola vyhodnocuje ve spolupráci se ŠPZ. 

 

Podmínky pro vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

- Dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka poskytujeme jazykovou přípravu pro 

zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání.  

-  Ředitelka  mateřské školy zřídí skupinu pro bezplatnou jazykovou přípravu pro 

zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 

14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou 

v mateřské škole alespoň 4 cizinci v povinném předškolním vzdělávání. Vzdělávání ve 

skupině pro jazykovou přípravu je rozděleno do dvou nebo více bloků (dle potřeby) 

v průběhu týdne. 

- Ředitelka mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory 

dítěte zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci 

v povinném předškolním vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové 

přípravy. 

- Jako podpůrný materiál je využíváno Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro 

povinné předškolní vzdělávání 
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Vzdělávání dětí od dvou do tří let 

 

Vzdělávání dětí od dvou do tří let je v mateřské škole specifickou oblastí, ve které je potřeba 

respektovat vývojové zvláštnosti dětí. Mateřská škola je pro takové dítě první sociální zkušeností,  

projevuje se potřebou vazby na dospělého, v tomto případě na učitelku, která je pro dítě zástupcem 

rodiče a jeho oporou. Pedagog citlivě přizpůsobuje nabízené činnosti, ponechává co největší 

prostor pro volné hry a pohybové aktivity. 

 

Podmínky pro vzdělávání: 
 

Věcné, materiální podmínky 

 

V naší mateřské škole jsou děti ve věku od dvou do tří let rozděleny do tří heterogenních tříd. 

Vybavení těchto tříd je uspořádáno tak, aby hračky a pomůcky používaly skupiny dětí podle věku. 

Pedagogové posoudí, zda jsou hračky pro dvouleté děti vhodné, nastaví srozumitelná pravidla. 

Prostorné třídy a rozsáhlá zahrada poskytuje dostatečný prostor pro volný pohyb dětí. Pedagogové 

zajišťují používání pouze takového vybavení, které odpovídá věku dětí, jejich vzrůstu a 

možnostem. 

 

Hygienické podmínky 

 

V oblasti hygienického zařízení je školka vybavena podle platných norem a zajišťuje tak pro  

dvouleté děti vhodné podmínky. Mateřská škola nepřijímá děti, které používají dětské pleny.  

 

Životospráva 

 

MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte stanoví způsob a rozsah stravování dítěte ml. tří let,  

a to tak, aby se dítě v MŠ pokud je přítomno, stravovalo vždy.  

 

Psychosociální podmínky: 

 

Pro děti je zajištěn vhodný adaptační režim, který je v součinnosti se zákonnými zástupci.  

Rodiče si mohou zvolit způsob adaptace dle nabídky – kratší doba bez rodiče, s rodičem,  

se svačinkou, nebo bez ní, mohou se dohodnout pouze na některých dnech docházky. 

Dětem zajišťujeme vyhovující režim dne, zejména pravidelnost, dostatek času na činnosti atd. 

Dětem je umožněno používání osobních specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí  

a jistoty. Činnosti jsou realizovány v menších skupinách a individuálně, podle potřeb dětí., také 

pravidelný denní režim, jednoduchá pravidla, srozumitelné „mantinely.“ 

 

Personální podmínky: 

 

Podle počtu dětí mladších tří let se bude naše mateřská škola snažit optimálně využívat výši 

úvazků pedagogů, podle finančních možností zajistí souběžné působení pedagogů v rámci třídy v 

organizačně náročnějších částech dní. Z projektu OP VVV – Šablony pro MŠ mateřská škola 

může čerpat finanční prostředky na částečný úvazek školního asistenta. 

 

IV. Charakteristika vzdělávacího programu 

 

Filosofie vzdělávacího programu: 
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Vzdělávací program a jeho filosofie na školní roky 2020/2021-2022/2023 staví na současných 

přístupech k předškolnímu vzdělávání, kterými jsou především individualizace a diferenciace 

ve vzdělávání předškolních dětí a konstruktivismus. Tyto pojmy jsou plně v souladu s 

hlavními principy nové podoby Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání, kterými jsou akceptace přirozených vývojových specifik dětí předškolního věku, 

umožnění rozvoje a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních 

možností a potřeb a vytváření základů klíčových kompetencí dosažitelných v období 

předškolního vzdělávání. Individualizace neznamená individuální přístup. Znamená poznání 

dítěte, poznání jeho inteligencí, stupeň jeho vývoje, schopností a „práci s nimi“. 

Diferencovaná výuka přizpůsobuje učení potřebám dítěte a vzdělávání a výchovné strategie 

jsou svým výběrem zaměřeny na dítě. Ze strany pedagoga se projevuje zejména v širší 

nabídce aplikačních úloh a jiných úkolů a v šíři nabídky forem a metod práce, které reagují na 

individualitu dětí ve třídě a pracují s různou úrovní jejich schopností. 

Konstruktivismus ve vzdělávání znamená aktivní získávání informací, které přispívá k rozvoji 

myšlení a tvořivosti. Naším cílem bude uplatňovat tyto principy a takto děti vzdělávat. 

 

Máme- li definovat cíl našeho vzdělávání, můžeme říct, že je plně v souladu s cíli „Rámcově 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“ - našim cílem je rozvíjet každé dítě po 

stránce fyzické, psychické a sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období 

bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností schopnou zvládat, pokud možno aktivně a 

s osobním uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny /zejména 

v prostředí jemu blízkém, tj. prostředí rodiny a školy/ a zároveň i ty, které ho v budoucnu 

nevyhnutelně očekávají. Současně usilujeme o uspokojování potřeb dítěte s nástupem do 

mateřské školy, posílení osobnosti dítěte o základy hodnot naší společnosti ve všech oblastech 

bytí a příprava pro další vzdělávání. 

 

 

Cíl: 

- ve spolupráci s rodinou posílit osobnost dítěte dle jeho osobních možností,  

- směřovat ke splnění základních požadavků, umožňujících přechod k dalšímu stupni 

vzdělávání. 

 

Záměr: 

- podporovat a rozvíjet u dětí základ pro další učení 

- usměrňovat a posilovat individualitu dětí ve smyslu mezilidských vztahů, vztahu ke 

své vlastní osobě a společnosti 

- vytváření podmínek pro děti mimořádně nadané, děti s handicapem na základě 

doporučení poradenských institucí a dětí mladších tří let věku 

- vytvářet podmínky podporující vztahy v oblasti EVVO a polytechnického vzdělávání 

 

Formy a metody vzdělávání: 

- vzájemná konzultace mezi učitelkami  

- zajištění specifických potřeb dětí (zdravotní hledisko, logo, stravování, ESS) ve 

spolupráci s rodinou a ostatními institucemi, 

- předkládání prožitkového a kooperativního učení dětem formou přímých zážitků 

k podpoře zvídavosti, zájmu a radosti k učení (výlety, exkurse, akce, návštěvy), 

- uplatňování situačního učení založeného na využívání životních situací, 

- poskytování dětem vzorů chování a postojů, které jsou k nápodobě a přijímání vhodné, 

- využívání prostředků a nových metod práce s předškolními dětmi, 
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- provázanost spontánních a řízených aktivit, využívání didakticky zacílených činností 

učitelkou přímo nebo nepřímo motivovaných, 

- skupinová i individuální práce s dětmi, 

- poskytování dostatečného prostoru pro spontánní aktivity a vlastní plány na základě 

vlastního zájmu a volby, 

- příprava vhodného a podnětného prostředí,  

- pestrost každodenní nabídky činností. 

 

 

 

V. Vzdělávací obsah a jeho realizace 

 
Integrované bloky jsou rozvrženy tak, aby zahrnovaly všechny oblasti života dítěte a byly 

srozumitelné a flexibilní při plánování tematických celků. Každý integrovaný blok je navržen 

tak, aby byl použitelný v průběhu celého roku. Bloky vycházejí z důležitých událostí, 

významných svátků a oslav v průběhu roku, se kterými se děti setkávají stejně tak jako z 

běžných denních a životních situací. Obsah bloků vychází z přirozeného běhu života dětí, je 

jim blízký, pro ně zajímavý a užitečný. Staví na praktických zkušenostech a je součástí světa, 

který děti obklopuje. Z jednotlivých integrovaných bloků vychází daná témata, která učitelky 

rozvádějí při tvorbě třídních vzdělávacích plánů. Témata nejsou časově omezena, vycházíme 

ze zpětné vazby osvojených znalostí a dovedností dětí a reagujeme na momentální stav 

(počasí, adaptace nově příchozích dětí, reakce dětí na dané téma a na případné změny, které 

mohou nastat). Učitelka téma volí na základě aktuální situace, vždy v souladu se vzdělávacím 

cílem 

Při tvorbě obsahu vzdělávání vycházíme z životních zkušeností, každodenní reality, rytmu 

roku, lidových zvyků, aktuálního dění v obci a společnosti a evaluace dosažených výsledků 

vzdělávání.  

 

Vzdělávací program je zpracován v těchto pěti integrovaných blocích : 

 

1. Zdraví a psychika 

2. Spolu 

3. Moje cesta 

4. Poznáváme svět 

5. Tradice a společnost 

 

 V jednotlivých třídách učitelky spolupracují při tvorbě tematických částí, které 

z integrovaných bloků vycházejí.  

 Vzdělávací obsah je koncipován tak, aby sloužil jako prostředek k rozvoji dítěte 

pomocí jemu nejpřirozenějších činností (hra) s využitím metod prožitkového a kooperativního 

učení a činností. 

Jednotlivé tématické části jsou hodnoceny průběžně po ukončení a toto hodnocení je 

měřítkem pro další plánování.  Hodnocení je psáno na zadní stranu tématické části.  

Na základě evaluace z minulého školního roku se zaměříme na respektování 

vývojových specifik v jednotlivých třídách, jelikož jsou zřízeny 2 třídy předškolního věku a 3 

třídy dětí mladšího věkového složení. Vzdělávání bude důsledně vázáno k potřebám a 

možnostem dětí. 

 

K tomu aby pedagogické aktivity vycházely z potřeb dětí je nutné: 
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- vzájemná konzultace mezi učitelkami (plnění kompetencí u jednotlivců, tříd; 

individuální záznamy dětí), 

- zajištění specifických potřeb dětí (zdravotní hledisko, logo, stravování, ESS) ve 

spolupráci s rodinou a ostatními institucemi, 

- v rámci prožitkového a kooperativního učení předkládat dětem přímé zážitky 

k podpoře zvídavosti, zájmu a radosti k učení (výlety, exkurse, akce, návštěvy), 

- uplatňovat situační učení založené na využívání situací v životních situacích (okamžitá 

improvizace učitelek), 

- poskytovat dětem vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přijímání vhodné, 

- využívat prostředky a metody klasických specifických metodik práce s předškolním 

dítětem, 

- dbát na provázanost spontánních a řízených aktivit, využívat didakticky zacílené 

činnosti učitelkou přímo nebo nepřímo motivované, 

- pracovat ve skupině i individuálně, 

- poskytovat dětem dostatek prostoru pro spontánní aktivity a vlastní plány na základě 

vlastního zájmu a volby, 

- připravit dětem vhodné prostředí,  

vybavení tříd – výškově stavitelné stoly+židle, pracovní stoly, kouty s vybavením 

pomůcky – podnětné hry podporující myšlení dětí, encyklopedie, přístupnost pomůcek 

      -    každodenní nabídka činností a její pestrost. 

 

 

 

 

Integrovaný blok: 
 

I. Zdraví a psychika 
  

 Integrovaný blok je zaměřen na poznávání vlastního těla, jeho funkce a získávání 

povědomí o tom, jak pečovat o sebe a své zdraví (psychické i fyzické). Společně povedeme 

děti ke zdravému stravování, dostatečnému pohybu, ke kvalitnímu způsobu odpočinku, 

relaxaci a zdravému životnímu stylu.  

 
Vzdělávací cíle dle vzdělávací oblasti: 

 

Dítě a jeho tělo 

 Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné 

motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), 

ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí. 

 Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu.  

 

 

Dítě a jeho psychika 

 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, 

naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního 

projevu, vyjadřování) 

 získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci  
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 rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a 

prožitky vyjádřit  

 

Dítě a ten druhý 

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

 

Dítě a společnost 

 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách  

 

Dítě a svět 

 osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v 

péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte 

před jeho nebezpečnými vlivy  

 

 

Kompetence a jejich očekávané výstupy: 

 

- kompetence k učení 

 uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení 

 Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje ,  chce 

porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může 

novému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

 Učí se nejen spontánně, ale  i  vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně 

si zapamatuje, při zadané práci dokončí, co započalo, dovede postupovat podle 

instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům 

- kompetence k řešení problémů 

 Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších 

problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

 Užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i 

empirických postupů, pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a 

využívá je v dalších situacích 

- komunikativní kompetence 

 Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své 

myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede 

smysluplný dialog 

 Domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci 

 Komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými, chápe, že 

být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 

 Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

 Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci 

s okolím 

 

-sociální a personální kompetence 

 Projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, 

rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu, lhostejnost 

 Dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a 

spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla 
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společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat 

kompromisy 

 Chová se při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně, 

nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 

 Chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se 

nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou, dokáže se bránit projevům 

násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování 

- Činnostní a občanské kompetence 

 Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky 

 Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a 

přizpůsobovat se daným okolnostem 

 Chápe, že se může o tom, co dělá rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také 

odpovídá 

 Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje 

odpovědně, váží si práce a úsilí druhých  

 Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou 

přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje 

nepříznivé důsledky 

 Má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými 

hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat 

 Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a 

chápe potřebu je zachovávat 

 Uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že 

všichni lidé mají stejnou hodnotu 

 Ví,  že není  jedno v jakém prostředí  žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm 

podílí a že je může ovlivnit 

 Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na 

zdravé a bezpečné okolní prostředí ( přírodní  i  společenské )  

 

 

Integrovaný blok: 
 

II. Spolu 

 
V tomto bloku budeme spolu s dětmi budovat pozitivní vztahy s rodinou, kamarády i 

veřejností. Budeme podporovat vznik nových přátelství a budovat v dětech toleranci k 

druhým. Naší prioritou je vytvořit příjemné, vstřícné, podnětné a laskavé prostředí. Společně 

vytvořená pravidla dětem umožní cítit se bezpečně a jistě při běžných činnostech a situacích 

 

 

 

Vzdělávací cíle dle vzdělávací oblasti: 

 

 

Dítě a jeho tělo 

 rozvoj a užívání všech smyslů  

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností  
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Dítě a jeho psychika 

 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného 

projevu  

 

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

apod.)  

 rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat  

 

Dítě a ten druhý 

 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému  

 osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a 

rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem  

 

Dítě a společnost 

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

k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní 

hodnoty v tomto společenství uznávané  

 rozvoj společenského i estetického vkusu  

 

Dítě a svět 

 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám  

 

 

Kompetence a jejich očekávané výstupy: 

 

- kompetence k učení 

 Uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení 

 Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem  něho  děje,  chce 

porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může 

novému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

 Učí se nejen spontánně,   ale i  vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně 

si zapamatuje, při zadané práci dokončí, co započalo, dovede postupovat podle 

instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům 

 Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých 

- kompetence k řešení problémů 

 Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších 

problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

- komunikativní kompetence 

 Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své 

myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede 

smysluplný dialog 

 Domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci 

 Komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými, chápe, že 

být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 

 Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci 

s okolím 

-   sociální a personální kompetence 
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 Projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, 

rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu, lhostejnost 

 Dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a 

spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla 

společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat 

kompromisy 

 Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve 

svém okolí 

 Spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné 

povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim 

 Je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a 

jedinečnostem 

 Chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se 

nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou, dokáže se bránit projevům 

násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování 

-činnostní a občanské kompetence 

 Učí se svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat 

 Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a 

přizpůsobovat se daným okolnostem 

 Chápe, že se může o tom, co dělá rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také 

odpovídá 

 Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje 

odpovědně, váží si práce a úsilí druhých  

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

 Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou 

přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje 

nepříznivé důsledky 

 Má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými 

hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat 

 Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a 

chápe potřebu je zachovávat 

 Uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že 

všichni lidé mají stejnou hodnotu 

 Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na 

zdravé a bezpečné okolní prostředí ( přírodní  i  společenské )  
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Integrovaný blok: 
 

III. Moje cesta 

 

 Blok je zaměřen na osobnost dítěte, rozvoj jeho samostatnosti, sebevědomí, sebeuvědomění, 

podporu přirozené touhy po učení, začlenění dítěte do společenství ostatních dětí i dospělých, 

upevňování pravidel společenských i nastavování vlastních pravidel soužití v kolektivu. 

 

 

Vzdělávací cíle dle vzdělávací oblasti: 

 

Dítě a jeho tělo 

 osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní 

pohody i pohody prostředí  

 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu  

 

Dítě a jeho psychika  

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

zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, 

hudební, pohybové, dramatické)  

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

myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, 

přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace 

představivosti a fantazie  

 rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)  

 poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní 

identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)  

 získání relativní citové samostatnosti  
 

Dítě a ten druhý 

 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních  

 vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, 

přizpůsobivosti apod.)  
 

 

Dítě a společnost 

 seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v 

němž dítě žije  

 

 

Dítě a svět 

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

vztahu k němu  

 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách  

 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, 

lidmi, společností, planetou Zemí  
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Kompetence a jejich očekávané výstupy: 

 

-kompetence k učení 

 Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá 

při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

 uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení 

 Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce 

porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může 

novému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

 Učí se nejen spontánně,  ale i  vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně 

si zapamatuje, při zadané práci dokončí, co započalo, dovede postupovat podle 

instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům 

 Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých 

 Učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění 

-kompetence k řešení problémů 

 Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších 

problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

 Řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit  samostatně ( 

na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého 

 Řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, 

zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé 

možnosti a  varianty ( má vlastní, originální nápady ), využívá při tom dosavadní 

zkušenosti, fantazii a představivost  

  Užívá k řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i 

empirických postupů, pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a 

využívá je v  dalších situacích 

 Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá 

elementární matematické souvislosti 

 Rozlišuje řešení, která jsou  funkční ( vedou k cíli )  a řešení, která funkční nejsou, 

dokáže mezi nimi volit 

 Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé  

řešení  je naopak výhodou, uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci 

ovlivnit 

 Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale i za snahu 

-komunikativní kompetence 

 Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své 

myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede 

smysluplný dialog 

 Dokáže se vyjadřovat a sdělovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými 

prostředky  ( řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými   apod. ) 

 Domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci 
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 Komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými, chápe, že 

být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 

 Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

 Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci 

s okolím 

 Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává ( 

knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon  atd. ) 

-sociální a personální kompetence 

 Samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 

 Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky 

 Projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, 

rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu, lhostejnost 

 Dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a 

spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla 

společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat 

kompromisy 

 Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve 

svém okolí 

 Spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné 

povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim 

 Je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a 

jedinečnostem 

 Chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se 

nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou, dokáže se bránit projevům 

násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování 

-činnostní a občanské kompetence 

 Učí se svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat 

 Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky 

 Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a 

přizpůsobovat se daným okolnostem 

 Chápe, že se může o tom, co dělá rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také 

odpovídá 

 Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje 

odpovědně, váží si práce a úsilí druhých  

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

 Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou 

přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje 

nepříznivé důsledky 

 Má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými 

hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat 

 Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a 

chápe potřebu je zachovávat 
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 Uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že 

všichni lidé mají stejnou hodnotu 

 Ví, že není  jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm 

podílí a že je může ovlivnit 

 Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na 

 zdravé a bezpečné okolní prostředí ( přírodní  i společenské )  

 

 

Integrovaný blok: 
 

IV. Poznáváme svět 
 

V tomto bloku se zaměříme na objevování blízkých i vzdálenějších míst našeho 

domova, naší země i celého vesmíru. Budeme se učit toleranci k jiným národům a kulturám, 

ochotě pomáhat a chránit sebe i ostatní. Děti se seznámí se způsoby komunikace mezi národy 

i způsoby překonávání vzdáleností mezi nimi, a to jak obrazně, tak i fyzicky (doprava). 

Součástí tohoto bloku bude také rozvíjení enviromentální výchovy a kladného vztahu k 

přírodě 

 

Vzdělávací cíle dle vzdělávací oblasti: 

 

 

Dítě a jeho tělo 

 uvědomění si vlastního těla  

 

Dítě a jeho psychika 

 vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj 

zájmu o učení  

 osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, 

čísla)  

 rozvoj schopnosti sebeovládání  

 

Dítě a ten druhý 

 rozvoj kooperativních dovedností  
 

Dítě a společnost 

 poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 

sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace 

obvyklým v tomto prostředí  

 vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností  

 

Dítě a svět 

 poznávání jiných kultur  

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

ale také poškozovat a ničit  
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Kompetence a jejich očekávané výstupy: 

 

- kompetence k učení 

 Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá 

při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

 uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení 

 má elementární poznatky o světě lidí, kultury,  přírody i  techniky,  který dítě 

obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, 

ve kterém žije 

 Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho  děje , chce 

porozumět věcem, jevům a dějům,které kolem sebe vidí, poznává, že se může novému 

naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

-kompetence k řešení problémů 

 Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších 

problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

 Řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, 

zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé 

možnosti a varianty ( má vlastní, originální nápady ), využívá  při tom dosavadní 

zkušenosti, fantazii a představivost 

 Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá 

elementární matematické souvislosti 

 

- komunikativní  kompetence 

 Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

 Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci 

s okolím 

 Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně  setkává 

( knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon   atd. ) 

 Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit, má vytvořeny 

elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku 

-sociální a personální kompetence 

 Dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a 

spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla 

společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat 

kompromisy 

 Je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a 

jedinečnostem 

- činnostní a občanské kompetence 

 Uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že 

všichni lidé mají stejnou hodnotu 
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 Ví, že není  jedno,  v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm 

podílí a že je může ovlivnit 

 Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na 

zdravé a bezpečné okolní prostředí ( přírodní  i  společenské ) 

 

Integrovaný blok: 

 

V. Tradice a společnost 
 

Blok je zaměřen především na tradiční zvyky a svátky. Děti se v tomto bloku seznámí 

s morálními hodnotami a důležitostí sounáležitosti a solidarity mezi lidmi. Budeme v dětech 

budovat lásku k tradicím, navazovat na rodinné rituály a budovat vlastní. Pomocí tradičních 

příběhů, pohádek, rituálů a oslav budeme dětem vštěpovat hodnoty, které jsou základem naší 

kultury a společnosti. 

 

Vzdělávací cíle dle vzdělávací oblasti: 

 

Dítě a jeho tělo 

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

 

Dítě a jeho psychika 

 vytváření základů pro práci s informacemi  

 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání  

 

Dítě a ten druhý 

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

škole, v dětské herní skupině apod.)  
 

Dítě a společnost 

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

přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a 

přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané  

 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a 

umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 

 

Dítě a svět 

 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém 

prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách  

 

 
Kompetence a jejich očekávané výstupy: 

 

-kompetence k učení  

 Uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení 
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  má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i  techniky, který dítě 

obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, 

ve kterém žije 

- kompetence k řešení problémů 

 Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších 

problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

- komunikativní kompetence 

 Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit, má vytvořeny 

elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku 

 

- sociální a personální kompetence 

 Dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a 

spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla 

společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat 

kompromisy 

 Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve 

svém okolí 

 

- činnostní a občanské kompetence 

 Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje 

odpovědně, váží si práce a úsilí druhých  

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

 Má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými 

hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat 

 Uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že 

všichni lidé mají stejnou hodnotu 

 

 

 

VI. Evaluace 

 

Cílem evaluace a autoevaluace v naší mateřské škole je zhodnocení podmínek a průběhu 

výchovně – vzdělávacího procesu s použitím zpětné vazby, pro další směřování a zkvalitnění 

činnosti školy.  

Evaluace v mateřské škole je prováděna průběžně, dle vytvořeného systému a předem daných 

kritérií.  Zpětnou vazbu mateřské škole poskytují – děti, rodiče, pedagogičtí a provozní 

zaměstnanci školy, ČŠI, zřizovatel aj. 

 

 

Při evaluaci hodnotíme: 

 

 naplňování Školního vzdělávacího programu, třídních vzdělávacích programů, 
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  individuální vývoj dítěte (diagnostika), 

 práci ředitelky školy, pedagogických i provozních zaměstnanců 

 činnost mateřské školy jako celku. 

 

 

Pro účely hodnocení mateřské školy a výsledků vzdělávání sbíráme a vyhodnocujeme 

informace pomocí těchto evaluačních technik: 

 rozhovory 

 pozorování a písemné záznamy 

 hospitace a záznamy z nich 

 záznamové archy 

 portfolio dítěte a pedagoga 

 individuální informace 

 fotografie 

 dotazník anebo anketa 

 diskuze 

 porady 

 

 

SYSTÉM EVALUACE 

 

SBĚR INFORMACÍ ANALÝZA INFORMACÍ A PLÁN KROKŮ DO 

BUDOUCNA 

CO JE PŘEDMĚTEM 

 

JAK JAK ČASTO KDO KDY SPLNĚNO 

Věcné podmínky Pozorování, běžná 

manipulace 

Průběžně Všechny učitelky 1x za 2 měsíce na 

ped. radě, v případě 

potřeby ihned 

 

Životospráva Pozorování Průběžně Všechny učitelky 1x za dva měsíce na 

ped.radě, případě 

potřeby ihned 

 

Psychosociální podmínky Pozorování Průběžně Všechny učitelky 1x za 2 měsíce na 

ped.radě, v případě 

potřeby ihned 

 

Organizace Pozorování, zpětná 

vazba od dětí, 

rodičů, personálu 

Průběžně Všechny učitelky 1x za 2 měsíce na 

ped.radě, v případě 

potřeby ihned 

 

Řízení MŠ Běžná denní 

kontrola, kontrola 

třídní knihy, 

hospitace 

Průběžně, 1 x čtvrtletně 

TK, 1x ročně hospitace 

ZŘŠ,ŘŠ Ped. rada, 

individuální pohovor, 

záznamový arch 

 

Spolupráce s rodinou Rozhovor Průběžně Všechny učitelky 1 x za 2 měsíce na 

ped.radě, v případě 

potřeby ihned 

 

Dotazníky 1xročně Všechny učitelky 1xročně na ped.radě  

Konzultační 

schůzky 

2xročně (vypsat termíny 

rodičům) 

Všechny učitelky 1xpřelom 

říjen/listopad, 

1xkonec 1.pololetí 
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Spolupráce se ZŠ a 

ostatními partnery 

Rozhovory, 

individuální 

informace 

Dle potřeby Všechny učitelky Na ped.poradě  

Obsah vzdělávání Hospitace 1xročně ŘŠ. ZŘŠ Den hospitace  

Písemné 

sebehodnocení 

2xročně Všechny učitelky 1x na konci prosince, 

1x na konci června 
 

ŠVP,TVP – přehled 

výchovné práce 

Průběžně Všechny učitelky 1x na konci pololetí 

na ped.radě - písemně 
 

Pokroky v učení dětí, 

inovace ve výuce 

Záznamové archy, 

fotografie, portfolio 

dětí 

Průběžně Všechny učitelky 1xna konci pololetí 

na ped.radě 
 

DVPP Portfolio pedagoga- 

reflexe ze školení a 

seminářů 

Po absolvování školení a 

seminářů 

Všechny učitelky 1xza 2 měsíce na 

ped.radě – sdílení 

zkušeností 

 

 


