Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Rok se sluníčkem
Platnost: od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2024

Motto:

A změnilo se něco na tom, že učení v podstatě
probíhá jen tehdy, existuje-li osobní vztah mezi učitelem
a studentem, když ten první dokáže
toho druhého nadchnout?
Učit znamená rozdmýchávat oheň,
nikoli plnit sudy.“
Manfred Spitzer
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ÚDAJE O ŠKOLE

NÁZEV ŠKOLY: Mateřská škola Javorník, Míru 356 - příspěvková organizace
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2. Obecná charakteristika školy
2.1.

VELIKOST ŠKOLY

Kapacita školy: 56
Počet tříd: 3
Počet pracovníků: 11
V případě potřeby a možnosti je stálý počet pracovníků doplňován o další pracovníky (např. chůvy, školní
asistenty, apod.).

2.2.

LOKALITA ŠKOLY

Lokalita školy:
Naše mateřská škola se nachází ve městě Javorník, jehož historie spadá až do 13. století. Historický ráz a
malebnost města umocňuje kromě řady historických staveb především přítomnost zámku (původně
hradu) Jánský Vrch i jeho zámecký park, který s mateřskou školou sousedí. Množství zeleně, zajímavý terén
a umístění školy mimo hlavní dopravní tah poskytuje klidné, bezpečné a relaxační prostředí pro pobyt
dětí.
Zároveň je však zajištěna snadná dostupnost školy, neboť je umístěna v blízkém okraji městského centra,
blízko autobusového stanoviště a v sousedství zdravotního střediska.

2.3.

CHARAKTER A SPECIFIKA BUDOVY

Charakter a specifika budovy/budov:
Budova, v níž se škola nachází, patří k historickému dědictví, které v Javorníku zanechala stavitelská rodina
Utnerů. Jedna se o dvoupodlažní vilu, kterou v roce 1887 postavil Alois Utner mladší (dodnes jsou ve štítu
budovy a na dveřích verandy zachovány jeho iniciály).
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Vila je dobře členěná, její součástí jsou i sklepní a půdní prostory. Silné kamenné zdi vily zajišťují v létě i za
vysokých venkovních teplot příjemný chládek. Součástí vily je i přístavba, která původně sloužila pro
služebnictvo. V roce 2020 jsme zde vybudovali dilnu pro děti na polytechnické činnosti.
Vnitřní nádvoří je vydlážděné, což umožňuje pobyt dětí na zahradě i po dešti. Na konci nádvoří se nachází
rovněž původní hospodářská přístavba, kterou dnes využíváme pro uskladnění venkovních hraček, kol,
koloběžek a dalšího náčiní.
Dopravní dostupnost školy:
Dopravní dostupnost mateřské školy patří k jejím výhodám. Jak jsme již zmínili, nachází se na nejbližším okraji
centra a vedou k ní dostatečně široké chodníky po obou stranách silnice, která není hlavním dopravním
tahem. Děti a rodiče využívají k cestě do MŠ i kola, koloběžky, za dobrých sněhových podmínek i boby či
saně. V případě dojíždění auty je možné podélné parkování před budovou MŠ či využít přilehlé prostorné
parkoviště u zdravotního střediska. Některé děti z přilehlých obcí dojíždějí autobusem - autobusové stanoviště
se nachází cca 250 metrů od budovy školy, přičemž není potřeba přecházet silnici.
Informace z historie školy:
Naše MŠ má dlouholetou tradici. Původní sídlo školy bylo v Javorníku Vsi, v budově, která sloužila vždy školským
účelům. Vznikla v září roku 1951, jako jednotřídní mateřská škola. Budova potřebovala značné prostředky na
opravu, a proto se v létě roku 1991 škola přestěhovala do budovy zrušených jeslí (tj. do dnešních prostor).
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3. Podmínky vzdělávání
3.1.

VĚCNÉ PODMÍNKY

Technický stav budovy je poměrně dobrý. Budova MŠ má novou fasádu, nová okna, topení a kotelna je
po rekonstrukci. Škola má kondenzační plynový kotel, který nám šetří energie. Prostory mateřské školy jsou
dostatečně velké a množství místností poskytuje samostatné herny pro každou třídu. Prostorové
uspořádání vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. V každém patře za třídou je
pro děti WC s umývárnou. Škola má nyní jednu ložnici, kde jsou umístěna lehátka a skříňky na ložní prádlo.
Jelikož však ložnice nemá dostatečnou velikost, rozkládáme lehátka i do sousední herny třídy Berušek.
Součástí školy je i školní kuchyně a jídelna. Vše je upraveno tak, aby odpovídalo předpisům pro školské a
stravovací zařízení.
Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety) i vybavení pro
odpočinek dětí (lůžka) jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou
zdravotně nezávadné a bezpečné a jsou estetického vzhledu. Všechny třídy jsou vybaveny novým
barevným nábytkem.
Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku; je
průběžně obnovováno a doplňováno a pedagogy plně využíváno. Hračky, které jsou ve třídě
nejmladších dětí (ve věku 2-3 let) a které nejsou pro tento věk certifikovány, jsou umístěny mimo dosah
dětí.
Hračky, pomůcky, náčiní a další doplňky nebo alespoň jejich podstatná část je umístěna tak, aby je děti
dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení; jsou stanovena pravidla pro
jejich využívání pedagogy i dětmi.
Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly přístupné dětem i jejich rodičům.
Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje dlážděné nádvoří a velká zahrada. Tyto prostory jsou
vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Zahrada MŠ je využívaná
během celého roku. Vzhledem k tomu, že je svažitá, dá se dobře využívat v zimních měsících k bobování.
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Máme zde záhony na pěstování zeleniny, bylinkovou zahrádku a levandulový koutek, o který pečují děti v
environmentální výchově. V teplých dnech děti využívají hmatového šneka, který se nachází na přední
zahradě školy. Přímo ze zahrady lze projít brankou do přilehlého zámeckého parku.
Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných
předpisů.
Úprava podmínek a harmonogram zlepšování: viz příloha.

3.2.

ŽIVOTOSPRÁVA

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava - dle předpisu a výživových norem. Je
zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti
mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány
vhodné intervaly. Děti nejsou do jídla nuceny, ale snažíme se, aby vše alespoň ochutnaly a naučily se tak
postupně zdravému stravování. V jídelně se stravují děti postupně. Třídy Berušek a Broučků se střídají s
třídou Motýlků.
V průběhu dne je v mateřské škole zajištěn pravidelný denní rytmus a řád. Ten je však zároveň dostatečně
pružný, aby bylo možné reagovat na neplánované události a přizpůsobit aktivity a organizaci činností
aktuálnímu dění a potřebám, aby bylo možné zařazovat do dění školky i různé projekty a projektové dny.
Pokud to dovolují podmínky počasí, pohybují se děti každý den a dostatečně dlouho venku. Program
pobytu venku je přizpůsobován aktuálním podmínkám a okamžité kvalitě ovzduší. Dostatek volného
pohybu je dětem zajištěn nejen na zahradě, v zámeckém parku a okolní krajině, ale i uvnitř mateřské školy.
Každý den jsou zařazovány pohybové chvilky a jednou týdně je řízená činnost věnována pohybové
výchově.
V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí.
Děti nejsou do spánku nuceny, každému dítěti se však dostane příležitosti si lehnout a usnout (= každému
dítěti je dopřána chvilka odpočinku na lůžku při poslechu pohádky nebo relaxační hudby). Dětem s nižší
potřebou spánku (či bez potřeby spánku) je po odpočinku nabízen jiný klidný program.
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Učitelé se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor.
Úprava podmínek a harmonogram zlepšování: viz příloha.

3.3.

PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY

Naším zájmem je, aby se děti i dospělí cítili v naší MŠ dobře, spokojeně, bezpečně. Nově příchozím dětem
se snažíme zajistit postupnou adaptaci na nové prostředí i situaci - cílem je, aby adaptační režim
vyhovoval dětem i rodičům a co nejlépe vycházel z aktuální situace a vývoje.
Respektujeme potřeby dětí (obecně lidské, vývojové a individuální), reagujeme na ně a napomáháme v
jejich uspokojování. Naší snahou je, aby děti nebyly neúměrně zatěžovány spěchem či nadměrnou
náročností prováděných činností. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není
zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Nerespektuje jakékoliv projevy nerovností, podceňování a
zesměšňování dětí.
Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážena nezbytnými omezeními, vyplývajícími z nutnosti dodržovat v MŠ
potřebný řád.
Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv
dobrých kamarádů, v němž jsou všichni rádi. Na tvorbě pravidel se děti spolupodílejí, aby pro ně byla
srozumitelná, lépe uchopitelná a děti s nimi souznily. K základním pravidlům (viz níže) mohou děti
navrhovat a dotvářet pravidla další.
Základní pravidla chování v naší MŠ:

Pravidlo SRDÍČKOVÉ
Pravidlo PUSINKOVÉ

Ve školce se rádi máme, - a proto si pomáháme.
Správná slůvka – ty my víme, - poprosíme, pozdravíme.

Pravidlo MEDVÍDKOVÉ
Pravidlo METLIČKOVÉ

Hračky si sem nenosíme, - pouze mazlíka si donést smíme.
Po sobě si uklízíme, - nepořádek nemusíme.

Pravidlo TELÁTKOVÉ
Pravidlo ŽELVIČKOVÉ

Do školky nepatří žvýkačky a lízátka – ať vám nezaskočí, děťátka
Ve školce neběháme, neskáčeme – ať si nožky nezlámeme.
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Převažuje pozitivní hodnocení, pochvaly - pochvaly jsou však přiměřené a snažíme se vyvarovat
paušalizaci. Podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si. V dětech rozvíjíme citlivost
pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Podporujeme aktivní
spoluúčast, samostatné rozhodování a pokusy dítěte. Způsob vedení dětí je podporující a vstřícný,
komunikace učitele s dětmi je empatická a naslouchající. Je vyloučeno manipulování s dítětem a
podporování nezdravé soutěživosti dětí.
Vzdělávací nabídku přizpůsobujeme mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života (je dítěti
tematicky blízká, jemu pochopitelná, přiměřeně náročná, dítěti užitečná a prakticky využitelná).
Učitel se programově věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním
směrem (prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí).
Úprava podmínek a harmonogram zlepšování: viz příloha.

3.4.

ORGANIZACE CHODU

Denní řád umožňuje přizpůsobit organizaci činností potřebám a aktuální situaci, je dostatečně pružný. Do
denního programu jsou pravidelně (několikrát v týdnu) zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové
aktivity. Učitelé se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Děti v MŠ nacházejí potřebný klid i bezpečí.
Nově příchozím dětem se snažíme zajistit postupnou adaptaci na nové prostředí i situaci - cílem je, aby
adaptační režim vyhovoval dětem i rodičům a co nejlépe vycházel z aktuální situace a vývoje.
Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený (a to včetně aktivit, které organizujeme nad rámec
běžného programu). Děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru, je jim umožněno aktivitu
dokončit či v ní pokračovat později. Snažíme se, aby veškeré aktivity podněcovaly děti k vlastní aktivitě,
aby se děti do činností i jejich organizování zapojovaly. Děti se mohou účastnit individuální, skupinové či
frontální činnosti, společných činností se mohou účastnit v různě velkých skupinách. Zároveň však děti mají
možnost společných aktivit se neúčastnit.
Pozornost věnujeme i osobnímu soukromí dětí, respektujeme jejich potřebu soukromí jak při hře, tak při
hygieně. Při plánování činností vycházíme z potřeb a zájmů dětí, z jejich individuálních vzdělávacích
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potřeb a možností. Pro realizaci plánovaných činností se snažíme vytvořit co nejvhodnější materiální
podmínky, učitel je na plánovanou činnost připraven a má nachystané potřebné pomůcky a zázemí.
Maximální stanovené počty dětí ve třídě jsou dodržovány.
Úprava podmínek a harmonogram zlepšování: viz příloha.

3.5.

ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny. Na každoměsíčních poradách si
pedagogický sbor předává potřebné informace i zkušenosti Dle potřeby jsou vedeny i porady všech
zaměstnanců MŠ. Funkční informační systém je vytvořen jak uvnitř MŠ, tak i navenek (komunikace s rodiči,
veřejností,...).
Při vedení zaměstnanců vytváří ředitel ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do
řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje
spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Ředitel školy
vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje jejich vzájemnou
spolupráci.
Pedagogický sbor pracuje jako tým, učitelé si předávají své zkušenosti, společně pracují na projektech a
spolupracují při každodenních aktivitách. Ke spolupráci jsou zváni i rodiče.
Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá
zpětnou vazbu. Ředitel vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními členy týmu,
případně s rodiči. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou
smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci.
Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, se základní
školou i jinými organizacemi v místě MŠ a s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení
individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí.
Úprava podmínek a harmonogram zlepšování: viz příloha.
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PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

Všichni zaměstnanci, kteří pracují v mateřské škole jako pedagogičtí pracovníci, mají předepsanou
odbornou kvalifikaci. Pedagogický sbor i celý pracovní tým funguje na základě jasně vymezených a
společně vytvořených pravidel. Pedagogičtí pracovníci se sebevzdělávají a ke svému dalšímu vzdělávání
přistupují aktivně. Ředitel podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další růst
profesních kompetencí všech pedagogů (včetně své osoby), vytváří podmínky pro jejich další
systematické vzdělávání.
Služby učitelů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna
optimální pedagogická péče o děti. Ve třídách je zajištěn překryv na pobyt venku. Ve třídě nejmladších
dětí překryv nemáme, protože zde pracuje ředitelka školy – nejmladší třída Broučků se tak při pobytu
venku slučuje s třídou Berušek.
Zaměstnanci jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem (v souladu se společenskými pravidly
a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí).
Specializované služby, jako je logopedie, rehabilitace či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími
potřebami, ke kterým předškolní pedagog sám není dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve
spolupráci s příslušnými odborníky (speciálními pedagogy, ŠPZ).
Úprava podmínek a harmonogram zlepšování: viz příloha.

3.7.

SPOLUÚČAST RODIČŮ

Rodiče dostávají všechny potřebné informace. Ve vztazích mezi s rodiči usilujeme o
atmosféru oboustranné důvěry a otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochoty spolupracovat.
Sledujeme konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snažíme se jim porozumět a vyhovět.
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Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, podle svého
zájmu zde vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v
mateřské škole děje (prostřednictvím nástěnek, informační brožury, webových stránek, facebooku).
Projeví-li rodiče zájem, mohou se spolupodílet při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých
problémů apod.
Naším zájmem je pravidelně informovat rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích
v rozvoji i učení. V rámci možností se s rodiči domlouváme o společném postupu při výchově a vzdělávání
dítěte. Dbáme na ochranu soukromí rodiny a zachování diskrétnosti. S rodiči jednáme ohleduplně
a taktně. Nezasahujeme do života a soukromí rodiny, varujeme se přílišné horlivosti a poskytování
nevyžádaných rad.
Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě. Rodičům nabízíme
podporu a poradenský servis v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí.
Úprava podmínek a harmonogram zlepšování: viz příloha.

3.8. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI
VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
Prostředí mateřské školy se snažíme maximálně přizpůsobit i potřebám dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami - tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost dítěte, orientace dítěte v prostorách MŠ,
možnost jeho pohybu.
V mateřské škole zajišťujeme i speciální projekty, kterými jsou například „grafomotorika“ či „logohrátky“ –
ty ovšem nenahrazují odbornou logopedickou péči. Speciálně pedagogickou péči řešíme informováním
zákonných zástupců a předáním kontaktů na příslušnou odbornou péči. Při výchově a vzdělávání dítěte
spolupracujeme se zákonnými zástupci dítěte, školským poradenským zařízením a v případě potřeby i s
odborníky mimo oblast školství.
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V souladu s právními předpisy je snížen počet dětí ve třídě. Podle stupně přiznaného podpůrného opatření
je v MŠ přítomen i asistent pedagoga. Usilujeme o to, aby vzdělávání dítěte probíhalo ve vhodném
komunikačním systému.
Mateřskou školu průběžně vybavujeme kompenzačními pomůckami podle konkrétních potřeb
jednotlivých dětí.
Úprava podmínek a harmonogram zlepšování: viz příloha.

3.9.

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ NADANÝCH

V případě nadaných dětí se snažíme rozvíjet jejich potenciál a talent. Tomu přizpůsobujeme i materiální
vybavení naší MŠ. K dispozici máme dostatek materiálů, knih a pomůcek, které děti podporují v jejich
dalším rozvoji - ať už se jedná o rozvoj hudebních, výtvarných, pohybových či kognitivních schopností.
Vzdělávání nadaných dětí probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu
včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a
dále rozvíjet. Uplatňujeme individualizované vzdělávání. Tomu odpovídají i organizační podmínky v MŠ.
Pro vzdělávání nadaných dětí je nezbytné i neustálé vzdělávání pedagogů, kteří si průběžně doplňují a
rozšiřují své znalosti a dovednosti - tak, aby co nejvhodnějším způsobem podporovali a povzbuzovali
zvídavost, tvořivost, originalitu či kombinační schopnosti dětí.
Naše MŠ spolupracuje se zákonnými zástupci dítěte a dalšími subjekty - zájmovými, vzdělávacími
institucemi, školskými poradenskými zařízeními.
Úprava podmínek a harmonogram zlepšování: viz příloha.
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3.10. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD DVOU DO TŘÍ LET
Děti ve věku od dvou do tří let mají v naší MŠ samostatnou homogenní třídu s názvem Broučci. Jejich
herna je umístěna v prvním patře budovy. Je tematicky vymalovaná a vybavena podnětnými a
bezpečnými hračkami a pomůckami, které odpovídají věku dětí. Volně dostupná je pouze část hraček a
pomůcek, čímž je zajištěna jak bezpečnost dětí, tak i omezené množství podnětů.
Prostředí herny je upraveno tak, aby poskytovalo prostor nejen pro výtvarné činnosti a jiné činnosti u
stolečku, ale i pro volný pohyb a hru dětí a také pro naplnění potřeby průběžného odpočinku. Součástí
herny je i dětská skluzavka.
V patře za třídou se nachází WC s umývárnou - tam děti chodí jak hromadně, tak i postupně, podle
individuální potřeby.
V patře se rovněž nachází šatna, která s třídou Broučků bezprostředně sousedí. Pro každé dítě je
vyčleněna samostatná skříňka (označená značkou), která poskytuje dostatečný prostor i pro náhradní
oblečení a hygienické potřeby.
Režim dne je nastaven tak, aby respektoval potřeby nejmladších dětí - zejména stálý pravidelný denní
režim, dostatek času na realizaci činností i na odpočinek, vhodný čas na stravování, srozumitelná
pravidla.
Pro co nejsnadnější adaptaci dítěte vytváříme podmínky, které jsou v co největším souladu s individuálními
potřebami dítěte. Poskytujeme dítěti dostatek emoční podpory i individuální péče. Pro zajištění pocitu
bezpečí a jistoty umožňujeme dítěti používat i specifické pomůcky či hračky.
Ve třídě Broučků je umístěno 10-12 dětí, což umožňuje i uplatnění individuální péče, kterou u dětí tohoto
věku preferujeme (zejména u vzdělávacích aktivit). Podporujeme i práci v menších skupinkách, v nichž se
děti mohou vzájemně vést či napodobovat. Děti jsou k činnostem především stimulovány a je jim
ponechán prostor pro volbu a pro rozvinutí vlastní hry, vlastní činnosti. K dítěti učitelky uplatňují laskavě
důsledný přístup.



V mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a
spolupráci s rodinou.

Organizace
vzdělávání

Úprava podmínek a harmonogram zlepšování: viz příloha.
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4. Organizace vzdělávání
Druh provozu školy: Celodenní
Počet tříd včetně bližší charakteristiky: Od 1. září 2019 jsme trojtřídní MŠ s kapacitou 56 dětí. Zpravidla
přijímáme děti ve věku od dvou do šesti let.
Pravidla pro zařazování do jednotlivých tříd: Děti jsou do třech tříd rozděleny podle věku. V přízemí budovy se
nachází třída nejstarších dětí (Motýlků). Je složena především z předškolních dětí a dětí s odloženou školní
docházkou, doplněna může být dětmi čtyřletými. V prvním patře se nacházejí dvě třídy mladších dětí - třída
Berušek, která je určena pro děti ve věku 3-4 let a třída Broučků pro děti nejmladší ve věku 2-3 let. Ve třídě
Broučků je umístěno 10-12 dětí,abybylo možno zajistit v co největší míře individuální péči.
Činnosti se souběžným působením dvou učitelů ve třídě: Děti ze všech tříd mají možnost společně se setkávat
a hrát si spolu zejména v časech 6.00-7.00, 14.30-16.00, v dopoledních pobytech na školní zahradě a také při
případných společných projektech. K souběžnému působení učitelů dochází v časech určených pro pobyt
venku (včetně hygieny a převlékání), v čase oběda a částečně v čase odpoledního odpočinku (hygiena,
převlékání, ukládání k odpočinku, čtení pohádek).
Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy: Do naší mateřské školy přijímáme zpravidla děti ve věku od dvou
do šesti let. Pro přijetí dvouletého dítěte je nutné, aby zvládalo hygienické návyky. O přijetí či nepřijetí dítěte
rozhodne podle zákona ředitel školy. Přijímány jsou děti starší 2 let na zkušební dobu 3 měsíců, přednostně
ovšem děti v posledním roce před zahájením školní docházky. Nejdůležitější kritéria přijímání dětí do MŠ jsou
dvě: věk dítěte (přednost mají nejstarší děti) a trvalé bydliště ve spádové oblasti školky. V přijímacím řízení
zohledňujeme, pokud již školku navštěvuje sourozenec dítěte.
Řádný zápis bývá v květnu (1. - 16.), děti jsou dle možností přijímány i v průběhu roku. Na přání rodičů jsou děti
zařazovány do jednotlivých tříd většinou podle věku.

Mateřská škola Javorník, Míru 356 – příspěvková organizace, IČ: 70986258

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ROK SE SLUNÍČKEM

17 / 90

5. Charakteristika vzdělávacího programu


Charakteristika
vzdělávacího
programu
5.1. Metody a formy
vzdělávání
5.2. Zajištění vzdělávání
dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami
a dětí nadaných
5.3. Zajištění průběhu
vzdělávání dětí od dvou
do tří let

5.1.

METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

Formy vzdělávání:
Vzdělávání se maximálně přizpůsobuje vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním
potřebám dětí. Prioritou vzdělávání je v plné míře respektovat vývojová specifika dané věkové skupiny a
to tím, že respektujeme individualitu každého dítěte. Dítěti poskytujeme podporu v míře, kterou
individuálně potřebuje, a v kvalitě, která mu vyhovuje.
Vzdělávací působení pedagoga vychází z pedagogické analýzy – pozorování a uvědomění si
individuálních potřeb a zájmů dítěte. Veškeré pedagogické aktivity jsou připraveny tak, aby probíhaly v
rozsahu potřeb jednotlivých dětí.
Aktivity spontánní i řízené jsou vzájemně propojovány a zcela vyváženy. Didaktický styl vzdělávání stavíme
na principu vzdělávací nabídky, na individuálním volbě a aktivní účasti každého dítěte. Vhodnou formou
je didakticky zacílená činnost, která je pedagogem přímo nebo nepřímo motivovaná. Ve vzdělávání
uplatňujeme integrovaný přístup. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích formou
spontánních a řízených aktivit. Škola uplatňuje individuální, skupinovou a hromadnou formu vzdělávání.
Metody vzdělávání:
Pro realizaci našich cílů ve vzdělávání preferujeme metody prožitkového, kooperativního učení hrou,
činnostní a názorné. Vzdělávání je založeno na přímých zážitcích dětí, důležitá je podpora dětské
zvídavosti a potřeby objevovat, podpora radosti dítěte z učení, jeho zájmu poznávat nové, získávat
zkušenosti a ovládat další dovednosti. V procesu vzdělávání dětí předškolního věku má nezastupitelný
význam hra jako metoda k učení a poznávání, a to jak spontánní, tak i didaktická. Všechny činnosti
obsahují prvky hry, tvořivosti.
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5.2. ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI
POTŘEBAMI A DĚTÍ NADANÝCH
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP:
Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme podpůrná opatření. Podpůrná opatření 1.
stupně jsou poskytována formou přímé podpory, kdy vytváříme optimální vzdělávací podmínky. Pokud
nestačí přímá podpora, zpracováváme Plán pedagogické podpory.
Plán pedagogické podpory sestavují třídní učiitelky a za jeho tvorbu zodpovídá ředitelka MŠ. Forma PLPP
je písemná. PLPP obsahuje popis obtíží, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování
plánu a je vytvořen po konzultaci s ředitelkou MŠ a se zákonným zástupcem dítěte. Po zpracování plánu
seznámí učitelka rodiče dítěte s plánem pedagogické podpory.
Poskytování podpůrných opatření prvního stupně průběžně vyhodnocujeme. Nejpozději po 3 měsících od
zahájení poskytování podpůrných opatření vyhodnotíme, zda podpůrná opatření vedou k naplnění
stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučíme zákonnému zástupci dítěte využití poradenské pomoci
školského poradenského zařízení. Mimo uvedené vyhodnocujeme PLPP 1x za 6 měsíců a závěry
vyhodnocení konzultujeme se zákonnými zástupci dítěte a ředitelkou.
Pedagogičtí zaměstnanci volí vhodné vzdělávací metody a prostředky, které jsou v souladu se
stanovenými podpůrnými opatřeními. Podmínky pro vzdělávání odpovídají individuálním potřebám
dětí. Během vzdělávání uplatňují profesionální postoje nejen pedagogičtí zaměstnanci, ale i ostatní
zaměstnanci, kteří se na péči o dítě a jeho vzdělávání podílejí.
Vytváříme podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální
možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných. Za nadaného žáka se považuje především
žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více
oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních
dovednostech. Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské
poradenské zařízení ve spolupráci se školou. Dítě, které vykazuje známky nadání, je dále podporováno.
Vzdělávání dětí probíhá způsobem, při kterém je stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů
nadání, aby se nadále tato nadání mohla ve škole projevit, uplatnit a dále se rozvíjet
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení IVP:
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Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 2. – 5. stupně zpracováváme na základě doporučení
školského poradenského zařízení a žádosti rodičů Individuální vzdělávací plán, který vychází se školního
vzdělávacího programu. Individuální vzdělávací plán sestavují třídní učitelky ve spolupráci s ředitelkou MŠ,
zákonným zástupcem dítěte a s poradenskou institucí (např. PPP). IVP má písemnou podobu a je s ním
obeznámen zákonný zástupce dítěte a školské poradenské zařízení. Učitelky IVP vyhodnocují 1x za 6
měsíců a závěry vyhodnocení konzultují se zákonnými zástupci dítěte a ředitelkou.
Pokud se u dítěte projeví mimořádné nadání v jedné nebo více oblastech, doporučíme rodičům dítěte
vyšetření ve školském poradenském zařízení. Pokud školské poradenské zařízení identifikuje mimořádné
nadání dítěte a doporučí vypracování individuálního vzdělávacího plánu, postupují učitelky při jeho
zpracování, realizaci a vyhodnocování v úzké spolupráci s rodiči dítěte a ŠPZ.
Individuální vzdělávací plán je zpracován bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne,
kdy škola obdržela doporučení a žádost zákonného zástupce žáka.
Pravidla pro zapojení další subjektů:
Zákonným zástupcům dětí se SVP rovněž doporučíme či je informuje o možnostech spolupráce s dalšími
vzdělávacími, zájmovými a jinými subjekty (např. sponzoři).
Zodpovědné osoby:
Ředitelka školy a pedagogové školy se podílejí a vypracovávají PLPP a IVP, konzultují vzájemně svoje
poznatky, vypracovávají podklady pro vyšetření PPP či SPC. Nezbytná je samozřejmě konzultace a
spolupráce se zákonnými zástupci dotyčných dětí.
Přehled předmětů speciálně pedagogické péče:
Předměty speciálně pedagogické péče jsou podpůrným opatřením žáků, kteří z důvodů svých
speciálních vzdělávacích potřeb nemohou dosahovat srovnatelných výsledků ve vzdělávání.
Tyto předměty jsou zaměřeny na oblast logopedických obtíží, řečové výchovy, nácviku sociální
komunikace, zrakové stimulace apod. a mohou zajistit kompenzaci obtíží žáka, přispět ke kvalitnímu
vzdělání žáka s přihlédnutím k jeho specifickým potřebám.
Naše MŠ předměty speciálně pedagogické péče nevyučuje. Specializované služby, jako je logopedie,
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rehabilitace či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým předškolní pedagog
sám není dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky (speciálními
pedagogy, ŠPZ).

5.3.

ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD DVOU DO TŘÍ LET

Předškolní vzdělávání lze organizovat a zajistit i pro děti ve věku od dvou let, je však potřeba uvědomovat
si specifika, která souvisejí s dosahovanou úrovní ve všech oblastech ve vývoji dítěte. Dvouleté dítě
poznává všemi smysly, vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se, bývá silně egocentrické. Žije
přítomností, objevuje, experimentuje a projevuje silnou touhu po poznání.
Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou a
činnostmi. Často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, zpravidla udrží pozornost jen
velmi krátkou dobu. Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace se
střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, ponecháním co největšího
prostoru pro volné hry a pohybové aktivity.
Počet dětí ve třídě Broučků je oproti třídám se staršími dětmi nižší, což umožňuje i uplatnění individuální
péče, kterou u dětí tohoto věku preferujeme (zejména u vzdělávacích aktivit). Podporujeme i práci v
menších skupinkách, v nichž se děti mohou vzájemně vést či napodobovat. Děti jsou k činnostem
především stimulovány a je jim ponechán prostor pro volbu a pro rozvinutí vlastní hry, vlastní činnosti.
Spontánní činnosti převažují nad řízenými. K dítěti učitelky uplatňují laskavě důsledný přístup. Při
plánování vzdělávací nabídky pro děti mladší tří let vycházíme z následujících
principů: jednoduchost, časová nenáročnost, známé prostředí a nejbližší okolí, smysluplnost a podnětnost,
dostatek prostoru a času pro volný pohyb a hru dítěte.
Adaptační režim těchto dětí je přizpůsobený jejich potřebám. Zařazení do MŠ je pro dvouleté dítě ve
většině případů první sociální zkušeností mimo širší rodinu. Obvykle se projevuje silnější potřebou vazby
na dospělou osobou, proto je žádoucí poskytnout dítěti dostatek emoční podpory, zajistit pocit bezpečí.
Dítě poznává nové vzorce chování dospělých i vrstevníků, vymezuje si vlastní prostor, přijímá vymezené
hranice a nové role. V tomto období je pro dítě důležitý stálý a pravidelný denní režim a srozumitelná
pravidla.
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Měsíc:
Integr. blok:
Témata:

ÚNOR
Sluníčko a planeta Země
Proměny vody
Země a vesmír
Planeta Země a lidé
Planeta Země a příroda
BŘEZEN
Sluníčko probouzí přírodu
Zvířata v lese
Zvířata na louce a u vody
Zvířata na dvoře
Jaro jako roční období
Svátky jara
DUBEN
Kampak jedeš, Sluníčko?
Jaro na zahrádce
Kde žijeme aneb město, obec, vesnice
Čím cestujeme?
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6.1.1. SLUNÍČKO VE ŠKOLCE
Název integrovaného bloku

Sluníčko ve školce

Oblast

Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět

Charakteristika
integrovaného bloku

Září je obdobím, kdy děti po prázdninách nastupují do mateřské školy. Záměrem tohoto bloku je
proto především zajistit dětem bezproblémovou adaptaci, odloučení od rodičů, seznámení se s
prostředím MŠ a jejími zaměstnanci, s kamarády, ale také s režimem a organizací dne v MŠ.
Významnou oblastí je také navazování a rozvíjení komunikace s druhými (dětmi i dospělými) a
společné utváření pravidel soužití ve třídě i celé MŠ.Nedílnou součástí je i posilování a rozvoj
sebeobslužných dovedností a pracovních úkonů a bezpečnost a bezpečné chování dětí při
pobytu nejen v prostorách MŠ, ale i v exteriéru.

Návrhy dílčích témat pro
realizaci

Hurá do školky
Seznámení se s prostředím a fungováním školky – budova MŠ, její členění, místnosti, personál,
zahrada, vybavení MŠ (hračky, pomůcky,…), okolí MŠ, činnosti v MŠ, organizace dne,
sebeobsluha, bezpečnost v prostorách MŠ i mimo ně
Školka a kamarádi
Vlastní jméno a jména kamarádů, značky, komunikace a vztahy mezi dětmi, pravidla chování,
pocity a nonverbální komunikace, sebeobsluha a bezpečnost,..
Školková pravidla
Společná tvorba pravidel soužití v MŠ, pochopení a ztotožnění se s pravidly
-pravidlo srdíčkové,
-pusinkové
-metličkové
-medvídkové
-želvičkové
-telátkové,…
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Klíčové kompetence
uplatňuje získanou zkušenost v
praktických situacích a v dalším
učení

Dílčí cíle
osvojení si věku
přiměřených praktických
dovedností
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Očekávané výstupy
zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a
zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat
stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní
věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)
zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o
hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat
jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)

komunikuje v běžných situacích
bez zábran a ostychu s dětmi i s
dospělými; chápe, že být
komunikativní, vstřícné, iniciativní
a aktivní je výhodou

rozvoj komunikativních
dovedností (verbálních i
neverbálních) a
kultivovaného projevu

formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně
reagovat

osvojení si elementárních
poznatků, schopností a
dovedností důležitých pro
navazování a rozvíjení
vztahů dítěte k druhým
lidem

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

vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí
myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)

přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat
a udržovat dětská přátelství
navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče,
překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem,
respektovat ho

se dokáže 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

získání relativní citové
samostatnosti

odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez
jejich opory

posilování prosociálního
chování ve vztahu k
ostatním lidem (v rodině, v
mateřské škole, v dětské
herní skupině apod.)

dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a
chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní
pravidla
uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na
druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj
či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
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Klíčové kompetence
druhé, vyjednávat, přijímat a
uzavírat kompromisy

Dílčí cíle
osvojení si elementárních
poznatků, schopností a
dovedností důležitých pro
navazování a rozvíjení
vztahů dítěte k druhým
lidem
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Očekávané výstupy
uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná
práva druhým a respektovat je
přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat
a udržovat dětská přátelství
navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče,
překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem,
respektovat ho

seznamování s pravidly
chování ve vztahu k
druhému

dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a
chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní
pravidla
uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na
druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj
či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná
práva druhým a respektovat je

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

seznamování s místem a
orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto
prostředím, ve kterém dítě prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí)
žije, a vytváření pozitivního
vztahu k němu
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

zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché
praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat
se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v
obchodě, u lékaře apod.)
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Klíčové kompetence
spoluvytváří pravidla společného
soužití mezi vrstevníky, rozumí
jejich smyslu a chápe potřebu je
zachovávat
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Dílčí cíle

Očekávané výstupy

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

chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k
dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a
úsilí

poznávání pravidel
společenského soužití a
jejich spoluvytváření v
rámci přirozeného
sociokulturního prostředí,
porozumění základním
projevům neverbální
komunikace obvyklým v
tomto prostředí

utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a
společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve
vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat
(doma, v mateřské škole i na veřejnosti)

začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat
jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti
uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve
styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit
se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví,
požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)

adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí
z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla
jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se
rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu,
spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto
společenství prostředí pohody
uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve
styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit
se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví,
požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)
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6.1.2. SLUNÍČKO NA PODZIM
Název integrovaného bloku

Sluníčko na podzim

Oblast

Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět

Charakteristika
integrovaného bloku

Jelikož žijeme v malém městě na úpatí Rychlebských hor, máme možnost pozorovat proměny
přírody (na podzim obzvlášť výrazných) – a to ať už na vlastních zahradách, tak i na okolních
polích či v přilehlých lesích a parcích. Záměrem říjnového bloku je seznámit děti s cykličností
proměn v přírodě, s tím, jak se změnám přizpůsobit, seznámit je s charakteristickými znaky
podzimu a také s plodinami, které dozrávají zejména v tomto období.
Zaměříme se také na rozlišování ovoce a zeleniny, na užívání a rozvoj našich smyslů – na vnímání
rozličných chutí, barev, vůní a tvarů nejrůznějších plodů. Povíme si o přínosu plodů nejen pro
člověka.
Děti budou rovněž vedeny jak k radosti z poznávání a učení se novým věcem, tak také k
pozitivnímu postoji k chybování - tzn. nebát se chybovat, chápat chybu jako přirozenou součást
poznávání. Naším cílem bude i rozvoj slovní zásoby, estetického vnímaní a cítění a interaktivních
dovedností.

Návrhy dílčích témat pro
realizaci

Podzim jako roční období
4 roční období a jejich cykličnost, charakteristiky podzimu – zkracování dnů, odlet ptáků,
příprava zvěře na zimu, proměna krajiny, podzimní počasí, oblečení na podzim
Podzim na zahradě
Práce na zahradě, nářadí (rýč, hrábě, motyka,…) úroda na zahrádce (jablka, hrušky, švestky,
hroznové víno, mrkev, dýně, ořechy,..), ovoce a zelenina – jejich přínos, chutě, barvy, vůně,
tvary. Uskladňování plodů na zimu (sušení, mrazení, zavařování), plody syrové a vařené či
pečené, mošty. Návštěvníci zahrádek - ježek krtek.
Podzim na poli
Práce na poli, traktor a další stroje a nářadí, úroda na poli (brambory, řepa, mrkev, dýně),
Tvoření z brambor, dýní.Podzim v leseZvířata v lese a jejich příprava na zimu. Proměna lesa –
stromy listnaté a jehličnany. Šišky, žaludy, bukvice, kaštany (jedlé a nejedlé), šípky, houby (jedlé,
nejedlé, jedovaté), listí. Ochrana lesa.
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle
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Očekávané výstupy

si uvědomuje, že za sebe i své
vytváření zdravých životních mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu
jednání odpovídá a nese důsledky návyků a postojů jako základů aktivního pohybu a zdravé výživy
zdravého životního stylu
rozvoj schopnosti
porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno
přizpůsobovat se podmínkám kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito
vnějšího prostředí i jeho
změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se běžně
změnám
proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole
všímat si změn a dění v nejbližším okolí
klade otázky a hledá na ně
rozvoj a užívání všech smyslů vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat
odpovědi, aktivně si všímá, co se
zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické
kolem něho děje; chce porozumět
znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
věcem, jevům a dějům, které
vytváření elementárního
kolem sebe vidí; poznává, že se
může mnohému naučit, raduje se povědomí o širším přírodním,
z toho, co samo dokázalo a zvládlo kulturním i technickém
prostředí, o jejich
rozmanitosti, vývoji a
neustálých proměnách
rozvoj, zpřesňování a
vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat,
kultivace smyslového
všímat si (nového, změněného, chybějícího)
vnímání, přechod od
konkrétně názorného myšlení zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité
k myšlení slovně-logickému (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet
(pojmovému), rozvoj paměti společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů
či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
a pozornosti, přechod od
bezděčných forem těchto
funkcí k úmyslným, rozvoj a poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
kultivace představivosti a
fantazie
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle
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Očekávané výstupy

poznávání sebe sama, rozvoj prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
pozitivních citů ve vztahu k
přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s
sobě (uvědomění si vlastní
identity, získání sebevědomí, ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky
sebedůvěry, osobní
spokojenosti)
průběžně rozšiřuje svou slovní
zásobu a aktivně ji používá k
dokonalejší komunikaci s okolím

rozvoj řečových schopností a
jazykových dovedností
receptivních (vnímání,
naslouchání, porozumění) i
produktivních (výslovnosti,
vytváření pojmů, mluvního
projevu, vyjadřování)

učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým
nerozumí)
pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)

se nebojí chybovat, pokud nachází rozvoj a užívání všech smyslů vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat
pozitivní ocenění nejen za úspěch,
zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické
ale také za snahu
znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
rozvoj, zpřesňování a
vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat,
kultivace smyslového
všímat si (nového, změněného, chybějícího)
vnímání, přechod od
konkrétně názorného myšlení zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité
k myšlení slovně-logickému (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet
(pojmovému), rozvoj paměti společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů
či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
a pozornosti, přechod od
bezděčných forem těchto
funkcí k úmyslným, rozvoj a poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
kultivace představivosti a
fantazie
rozvoj řečových schopností a učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým
jazykových dovedností
nerozumí)
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle
receptivních (vnímání,
naslouchání, porozumění) i
produktivních (výslovnosti,
vytváření pojmů, mluvního
projevu, vyjadřování)

ví, že není jedno, v jakém
rozvoj společenského i
prostředí žije, uvědomuje si, že se estetického vkusu
svým chováním na něm podílí a že
je může ovlivnit
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Očekávané výstupy
pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)

zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy
pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat
barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z
různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)

rozvoj interaktivních a
vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat
komunikativních dovedností se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled
verbálních i neverbálních
na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)
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6.1.3. PODZIMNÍ VÍTR
Název integrovaného bloku

Podzimní vítr

Oblast

Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět

Charakteristika
integrovaného bloku

Jak už napovídá název integrovaného bloku Podzimní vítr, budeme pozornost věnovat všemu,
co nám vítr na podzim může přinést: barevnému listí, radovánkám v podobě pouštění draků, ale
také případným nemocem a ochraně našeho těla.
Pestrost podzimní přírody, listí i papírových draků přímo vybízejí k rozvoji fantazie, tvořivosti a
představivosti, k pozorování, zkoumání a objevování. Budeme rozvíjet předmatematické
dovednosti - zejména početní představy a poznávání geometrických tvarů.Cílem bloku je také
znát části vlastního těla, naše smysly a naučit si vážit zdraví a pečovat o své tělo, aby bylo
zdravé, upevňovat hygienické návyky. Osvojit si poznatky, jak se chovat v případě nemoci, kdo a
co nám v nemoci může pomoci. Budeme rozvíjet svou citlivost, učit se rozpoznávat citové
projevy a umět se domlouvat nejen slovy, ale i gesty, mimikou.

Návrhy dílčích témat pro
realizaci

Co umí vítr
Vítr, listí a stromy na podzim (listnaté stromy a jehličnany), barvy listí a jeho tvary, podzimní
radovánky – výroba a pouštění draků
Moje tělo
Části lidského těla (hlava-oči, uši, ústa, noc, rty, zuby, jazyk, končetiny, trup, vnitřní orgány),
smysly (zrak, čich, sluch, hmat, chuť), projevy tělesné (pohyb, orientace v prostoru), projevy
dorozumívání (řeč, znaková řeč, symboly, mimika a gesta, pantomima), projevy citové (radost,
smutek, smích, pláč, láska, soucit, vděčnost,…)
Zdraví a nemoc
Co je zdravé - nezdravé, složky zdraví – strava (vitamíny, pitný režim), hygiena (tělo, ruce, zuby,
otužování), pohyb, spánek, optimismus, vztahy.
Ochrana před nemocemi a úrazy, co je nebezpečné (nebezpečné předměty, situace, místa,
přírodní živly).
Kdo a co nám v nemoci pomůže – rodiče, lékař, zubař, sestřička.
Poliklinika, nemocnice.
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Klíčové kompetence
soustředěně pozoruje, zkoumá,
objevuje, všímá si souvislostí,
experimentuje a užívá při tom
jednoduchých pojmů, znaků a
symbolů

Dílčí cíle
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Očekávané výstupy

vytvoření základů aktivních postojů ke
světu, k životu, pozitivních vztahů ke
kultuře a umění, rozvoj dovedností
umožňujících tyto vztahy a postoje
vyjadřovat a projevovat

zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat
své představy pomocí různých výtvarných
dovedností a technik (kreslit, používat barvy,
modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a
vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)

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

vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci,
využívat zkušeností k učení
chápat základní číselné a matematické pojmy,
elementární matematické souvislosti a podle
potřeby je prakticky využívat (porovnávat,
uspořádávat a třídit soubory předmětů podle
určitého pravidla, orientovat se v elementárním
počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu
první desítky, poznat více, stejně, méně, první,
poslední apod.)

rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých
problémů, tvořivého sebevyjádření)
činnostech (konstruktivních, výtvarných,
hudebních, pohybových či dramatických) i ve
slovních výpovědích k nim
se domlouvá gesty i slovy,
rozvoj komunikativních dovedností
domluvit se slovy i gesty, improvizovat
rozlišuje některé symboly, rozumí (verbálních i neverbálních) a kultivovaného
jejich významu i funkci
projevu
projevuje dětským způsobem
vytváření prosociálních postojů (rozvoj
citlivost a ohleduplnost k druhým, sociální citlivosti, tolerance, respektu,
pomoc slabším, rozpozná
přizpůsobivosti apod.)
nevhodné chování; vnímá
nespravedlnost, ubližování,
agresivitu a lhostejnost

vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu
vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či
postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit
s ním, nabídnout mu pomoc apod.)
porozumět běžným projevům vyjádření emocí a
nálad
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uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové
prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i
strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy
v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí

rozvoj základních kulturně společenských porozumět běžným neverbálním projevům citových
postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj prožitků a nálad druhých
schopnosti projevovat se autenticky, chovat
chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a
se autonomně, prosociálně a aktivně se
přizpůsobovat společenskému prostředí a zároveň s ohledem na druhé
zvládat jeho změny
zpřesňuje si početní představy,
užívá číselných a matematických
pojmů, vnímá elementární
matematické souvislosti

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

vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci,
využívat zkušeností k učení
chápat základní číselné a matematické pojmy,
elementární matematické souvislosti a podle
potřeby je prakticky využívat (porovnávat,
uspořádávat a třídit soubory předmětů podle
určitého pravidla, orientovat se v elementárním
počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu
první desítky, poznat více, stejně, méně, první,
poslední apod.)

dbá na osobní zdraví a bezpečí
osvojení si poznatků a dovedností
svoje i druhých, chová se
důležitých k podpoře zdraví, bezpečí,
odpovědně s ohledem na zdravé a osobní pohody i pohody prostředí
bezpečné okolní prostředí
(přírodní i společenské)
osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o
pohybových činnostech a jejich kvalitě

mít povědomí o některých způsobech ochrany
osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě
potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho
přivolat, jakým způsobem apod.)
rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat
se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu
známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu
svou ani druhých
mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o
významu aktivního pohybu a zdravé výživy
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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

uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve
svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se
prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout,
kam se v případě potřeby obrátit o pomoc)

uvědomění si vlastního těla

pojmenovat části těla, některé orgány (včetně
pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle
a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho
proměnách), znát základní pojmy užívané ve
spojení se zdravím, s pohybem a sportem
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6.1.4. ADVENTNÍ ČAS
Název integrovaného bloku

Adventní čas

Oblast

Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět

Charakteristika
integrovaného bloku

Záměrem integrovaného bloku Adventní čas je seznámit děti s tradicemi a zvyky, jež se pojí k
adventnímu období a chápat pojmy s tímto obdobím spojené.
Cílem je, aby se děti učily na základě vlastních prožitků a tuto dobu prožily radostně a mohly se
aktivně zapojit do všech příprav adventního i vánočního dění (pečení a zdobení perníčků,
přednášení básní Mikuláši, výroba dekorací, přáníček, dárků, výzdoba MŠ, strojení stromečku,
zpívání koled,…).
Rozvíjet budeme řečové schopnosti, paměť, pohybové a hudebně pohybové dovednosti, zpěv a
hru na hudební nástroje.Zaměříme se rovněž na rozvoj prosociálních postojů, citových vztahů k
nejbližším, na mravní a estetické vnímání, na vnímání, co je v souladu se základními lidskými
hodnotami.

Návrhy dílčích témat pro
realizaci

Advent začíná
Doba trvání adventu, 4 adventní neděle, adventní svícen, adventní kalendář, dopis pro Ježíška,…
Přijde k nám Mikuláš?
Mikulášské pečení (těsto, pečení, zdobení, dekorace), Co Mikuláši povíme? (jméno, báseň,
píseň), S kým Mikuláš chodívá a jak vypadají? (Mikuláš, anděl, čert), mikulášské a čertovské
radovánky, Příchod Mikuláše – nadílka,…
Vánoční přípravy
Učíme se koledy, seznamujeme se s vánočním příběhem, cukroví, vánoční dekorace, dárky a PF
pro nejbližší, co si přejeme na Vánoce?
Kouzlo Vánoc
Učíme se koledy, seznamujeme se s vánočním příběhem, dárky a PF, vánoční
stromeček,…Tradice a zvyky – lití vosku či olova, půlení jablíčka, hod střevícem, plovoucí
svíčky,…Štědrovečerní večeře – zlaté prasátko, kapr, šupina,..Na koho myslíme? – příbuzní, staří
lidé, nemocní, lidé bez domova, všichni dobří lidé, zvířátka – vánoční strom pro zvířátka, ptáčci,
zvířata v ZOO

Mateřská škola Javorník, Míru 356 – příspěvková organizace, IČ: 70986258

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ROK SE SLUNÍČKEM

Klíčové kompetence

Dílčí cíle

ovládá řeč, hovoří ve vhodně
formulovaných větách,
samostatně vyjadřuje své
myšlenky, sdělení, otázky i
odpovědi, rozumí slyšenému,
slovně reaguje a vede smysluplný
dialog

rozvoj řečových schopností
a jazykových dovedností
receptivních (vnímání,
naslouchání, porozumění) i
produktivních (výslovnosti,
vytváření pojmů, mluvního
projevu, vyjadřování)
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Očekávané výstupy
naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky,
pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat
děj a zopakovat jej ve správných větách)
správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
sledovat a vyprávět příběh, pohádku
vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity,
mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách

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

posilování přirozených
nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
poznávacích citů
(zvídavosti, zájmu, radosti z
objevování apod.)

se učí 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

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

rozvoj tvořivosti (tvořivého řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat
myšlení, řešení problémů, „nápady“
tvořivého sebevyjádření)

ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej
podle pokynu
koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s
rytmem a hudbou
zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami,
pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím,
výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle
tělesných funkcí
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Očekávané výstupy
nástroji, běžnými pracovními pomůckami
ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s
předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji,
náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným
materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem,
modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji
apod.)

seznamování s místem a
osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou
prostředím, ve kterém dítě dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu
žije, a vytváření pozitivního pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
vztahu k němu
rozvoj řečových schopností
a jazykových dovedností
receptivních (vnímání,
naslouchání, porozumění) i
produktivních (výslovnosti,
vytváření pojmů, mluvního
projevu, vyjadřování)

naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky,
pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat
děj a zopakovat jej ve správných větách)
správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
sledovat a vyprávět příběh, pohádku
vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity,
mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách

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

rozvoj a kultivace mravního těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních
i estetického vnímání, cítění krás i setkávání se s uměním
a prožívání
vytváření prosociálních
postojů (rozvoj sociální
citlivosti, tolerance,

vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat
se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled
na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle
respektu, přizpůsobivosti
apod.)

má základní dětskou představu o vytvoření povědomí o
tom, co je v souladu se základními mezilidských morálních
lidskými hodnotami a normami i hodnotách
co je s nimi v rozporu, a snaží se
podle toho chovat
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Očekávané výstupy
respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky,
pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.
uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se
mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat
pohodu i bezpečí druhých; odmítat společensky nežádoucí chování
(např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu),
chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho
důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají)
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6.1.5. SLUNÍČKO A ZIMA
Název integrovaného bloku
Oblast

Sluníčko a zima
Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět

Charakteristika integrovaného Lednový blok je plně věnován tématu zimy – opět si připomeneme všechna roční období s tím,
že hlavní pozornost zaměříme na zimu. Děti budou podporovány ve vnímání krás zimní
bloku
přírody, seznámí se s pojmy a charakteristikami vztahujícími se k počasí – s vločkou, sněhem,
chumelenicí, mrazem, ledem, rampouchy aj.
Získají přehled o zimních sportech, o výstroji a výzbroji a také o bezpečnosti při zimním
sportování a radovánkách.
Budou se učit zacházet s různými pomůckami, zlepšovat koordinaci těla, hrubou i jemnou
motoriku a pohyb v různých prostředích.Pozornost zaměříme rovněž na rozvoj dovedností,
které předcházejí čtení a psaní.
Záměrem bloku je i učit děti odhadovat své síly, oceňovat pokroky své i druhých, podporovat
je jak v samostatnosti, tak ve spolupráci.
Návrhy dílčích témat pro
realizaci

Zima jako roční období
4 roční období a jejich cykličnost, charakteristiky zimy – krátké dny, zimní počasí (sníh, vločky,
chumelenice, mráz, námraza na oknech, led, rampouchy,…), kalamita, oblečení v zimě
Příroda v zimě
Krajina pod sněhem, stromy bez listí, led, rampouch, vločka, sníh.
Zvířata v zimě - zimní spánek, péče o zvěř a přezimující ptáky, stopy ve sněhu.
Zimní radovánky
Bobování, sáňkování, klouzání na ledu, koulovaná, sněhuláci, stavba iglú,….
Bezpečnost.
Zimní sporty
Hokej, krasobruslení, rychlobruslení, lyžování – sjezd, slalom, skoky na lyžích, běžky, biatlon,
snowboard, curling, boby, skeleton,…
Bezpečnost při zimních sportech, výstroj a výzbroj.
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle

řeší problémy, na které stačí; známé rozvoj schopnosti
a opakující se situace se snaží řešit přizpůsobovat se podmínkám
samostatně (na základě nápodoby vnějšího prostředí i jeho
či opakování), náročnější s oporou a změnám
pomocí dospělého
rozvoj základních kulturně
společenských postojů, návyků
a dovedností dítěte, rozvoj
schopnosti projevovat se
autenticky, chovat se
autonomně, prosociálně a
aktivně se přizpůsobovat
společenskému prostředí a
zvládat jeho změny
získání relativní citové
samostatnosti
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Očekávané výstupy
porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno
kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito
změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se běžně
proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole
vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na
společném řešení (v jednoduchých situacích samostatně, jinak
s pomocí)

uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky)
rozhodovat o svých činnostech
uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a
postoje a vyjadřovat je

ovládá dovednosti předcházející
čtení a psaní

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

naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a
vybavit

osvojení si některých poznatků poznat napsané své jméno
a dovedností, které
předcházejí čtení i psaní, rozvoj poznat některá písmena a číslice, popř. slova
zájmu o psanou podobu jazyka
i další formy sdělení verbální i sledovat očima zleva doprava
neverbální (výtvarné, hudební,
pohybové, dramatické)
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle
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Očekávané výstupy

rozvoj pohybových schopností ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
a zdokonalování dovedností v (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s
oblasti hrubé i jemné motoriky nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a
(koordinace a rozsahu pohybu, výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami,
dýchání, koordinace ruky a oka papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými
apod.), ovládání pohybového hudebními nástroji apod.)
aparátu a tělesných funkcí
zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou
orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat
překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se
ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
odhaduje své síly, učí se hodnotit
svoje osobní pokroky i oceňovat
výkony druhých

rozvoj kooperativních
dovedností

spolupracovat s ostatními

rozvoj fyzické i psychické
zdatnosti

zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou
orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat
překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se
ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
zachovávat správné držení těla

získání relativní citové
samostatnosti

uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky)
rozhodovat o svých činnostech
uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a
postoje a vyjadřovat je

rozvoj pohybových schopností ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
a zdokonalování dovedností v (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s
oblasti hrubé i jemné motoriky nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a
(koordinace a rozsahu pohybu, výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami,
dýchání, koordinace ruky a oka papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými
apod.), ovládání pohybového hudebními nástroji apod.)
Mateřská škola Javorník, Míru 356 – příspěvková organizace, IČ: 70986258

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ROK SE SLUNÍČKEM

Klíčové kompetence

Dílčí cíle
aparátu a tělesných funkcí
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Očekávané výstupy
zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou
orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat
překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se
ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)

se spolupodílí na společných
rozvoj kooperativních
spolupracovat s ostatními
rozhodnutích; přijímá vyjasněné a dovedností
zdůvodněné povinnosti; dodržuje
dohodnutá a pochopená pravidla a rozvoj schopnosti sebeovládání ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým
rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování
přizpůsobuje se jim
seznamování s pravidly
uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat
chování ve vztahu k druhému stejná práva druhým a respektovat je
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6.1.6. SLUNÍČKO A PLANETA ZEMĚ
Název integrovaného bloku
Oblast

Sluníčko a planeta Země
Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět

Charakteristika integrovaného V únoru si můžeme všímat nejrůznějších podob a proměn vody – kromě sněhu a sněhových
vloček můžeme vidět zmrzlé kaluže a rampouchy, kromě sněžení můžeme zažít i kroupy či
bloku
déšť. Pijeme teplý čaj a máme možnost všimnout si stoupající páry. Zkrátka – ideální
příležitost pro téma vody. Cílem přitom bude nejen dozvědět se něco o různých podobách
vody, o koloběhu vody, ale i o jejím významu pro nás a naši planetu a o potřebě chránit její
čistotu a zdroje.
Na to navážeme dalšími globálními tématy, kterými je samotná planeta Země a vesmír, lidé,
kultury a etnika obývající planetu Zemi, rozmanitost přírody na Zemi.
Záměrem celého bloku je rozvinout u dětí povědomí sounáležitosti se světem, s živou i neživou
přírodou, se společností, rozvinout povědomí o vlivu člověka na životní prostředí, rozšířit si
poznatky o přírodních jevech, rozmanitosti vývoje, rozdílných kulturách.
Návrhy dílčích témat pro
realizaci

Proměny vody
Skupenství vody, její proměny a podoby v přírodě (sníh, kroupy, déšť,…), zdroje vody
(prameny, řeky, vodopády, jezera, rybníky, moře, oceány,…), voda sladká a slaná, pitná,
nepitná a odpadní, koloběh vody, význam vody, zpracování vody, vodní flóra a fauna, ochrana
vod
Země a vesmír
Země jako planeta (tvar, otáčení kolem vlastní osy, kolem Slunce), sluneční soustava, Slunce a
další hvězdy, Měsíc, fáze Měsíce, odliv a příliv, výzkum vesmíru – kosmonauti a kosmické lodě
Planeta Země a lidé
Lidé různých kultur a světadílů – čím se lišíme a co máme společné (vzhled, obydlí), přátelství a
tolerance, komunikace
Planeta Země a příroda
Příroda neživá - vodstvo, pevniny a světadíly, ekosystémy – pouště, pralesy, polární oblasti,
hory,…Příroda živá – flóra a fauna celého světa (na zemi, ve vodě i ve vzduchu)Ochrana
přírody, odpady a jejich třídění
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Očekávané výstupy

má elementární poznatky o světě vytváření povědomí o existenci
vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat,
lidí, kultury, přírody i techniky, který ostatních kultur a národností
sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební
dítě obklopuje, o jeho
představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé,
rozmanitostech a proměnách;
co je zaujalo)
orientuje se v řádu a dění v
posilování přirozených
přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a
prostředí, ve kterém žije
poznávacích citů (zvídavosti,
uvažuje, také vyjádřit
zájmu, radosti z objevování apod.)
vytváření elementárního
povědomí o širším přírodním,
kulturním i technickém prostředí,
o jejich rozmanitosti, vývoji a
neustálých proměnách

vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný,
nekonečně pestrý a různorodý - jak svět přírody, tak i svět
lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů
a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.)
mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním,
kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu
praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v
okolí dítěte

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

pochopení, že změny způsobené rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí
lidskou činností mohou prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si
chránit a zlepšovat, ale také
nepořádků a škod, upozornit na ně
poškozovat a ničit

ví, že lidé se dorozumívají i jinými
jazyky a že je možno se jim učit; má
vytvořeny elementární předpoklady
k učení se cizímu jazyku

rozvoj komunikativních
dovedností (verbálních i
neverbálních) a kultivovaného
projevu

poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a
antonyma
utvořit jednoduchý rým
domluvit se slovy i gesty, improvizovat
vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady,
pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
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je schopno chápat, že lidé se různí, rozvoj a kultivace mravního i
a umí být tolerantní k jejich
estetického vnímání, cítění a
odlišnostem a jedinečnostem
prožívání

si uvědomuje 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
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Očekávané výstupy
být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem

osvojení si věku přiměřených
praktických dovedností

zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se
o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek,
zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě
apod.)

vytváření prosociálních postojů
(rozvoj sociální citlivosti,
tolerance, respektu,
přizpůsobivosti apod.)

chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože
je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí
či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou
přirozené

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

bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování,
ponižování apod.

vytváření prosociálních postojů
(rozvoj sociální citlivosti,
tolerance, respektu,
přizpůsobivosti apod.)

chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože
je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí
či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou
přirozené

vytvoření povědomí o vlastní
rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí
sounáležitosti se světem, se živou podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si
a neživou přírodou, lidmi,
nepořádků a škod, upozornit na ně
společností, planetou Zemí
mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i
společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem,
jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní
zdraví i životní prostředí
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6.1.7. SLUNÍČKO PROBOUZÍ PŘÍRODU
Název integrovaného bloku

Sluníčko probouzí přírodu

Oblast

Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět

Charakteristika
integrovaného bloku

Březen je neodmyslitelně spjat s nástupem jara, s probouzející se přírodou. My se v tomto
bloku zaměříme z velké části na oblast fauny – na rodící se mláďata, ptáky vracející se z teplých
krajin, zvířata probouzející se ze zimního spánku a na život zvířat žijících v různých prostředích. S
dětmi si budeme všímat dění v okolí a seznámíme se s vývojem a koloběhem života, s typickými
znaky a chováním zvířat a jejich užitkem nejen pro člověka, ale celou přírodu.
Budeme rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti dětí, pozornost a paměť, vztah dětí k
přírodě, k živým tvorům, poznávat žádoucí a nežádoucí chování k druhým i vůči sobě, učit se
chovat obezřetně v neznámých situacích.Zabývat se budeme i jarem jako ročním obdobím –
jarním počasím, probíhajícími změnami přírody, symboly jara, oslavíme svátky jara (vynášení
Morany, dle termínu i Velikonoce).

Návrhy dílčích témat pro
realizaci

Zvířata v lese
Probouzení zvířat ze zimního spánku (ježek, medvěd,…), zvířata a jejich mláďata, jejich obydlí,
hlasové projevy, potrava. Ptáci v lese (sojka, kukačka, sova, káně,…), bažant, zajíc, jezevec, kuna,
veverka, divočák, srna, jelen, muflon, vlk, medvěd, liška,…
Zvířata na louce a u vody
Zvířata a jejich obydlí, způsob života, pohyb, hlasový projev,…mravenec, žížala, šnek, krtek,
berušky, brouci, kobylka, ruměnice pospolná, včely, čmeláci, mouchy, komáři, housenky a
motýli, ptáci, čáp, žába, rak, bobr
Zvířata na dvoře
Zvířata a jejich mláďata - drůbež, králík, vepř, ovce, koza, kráva, kůň, pes, kočka, myš. Typické
znaky (vzhled, velikost, hlasový projev, pohyb, způsob života), péče, užitek hospodářských zvířat
(mléko, maso, tuky, vejce, kůže, vlna, peří,…)
Jaro jako roční období
4 roční období a jejich cykličnost, charakteristiky jara – prodlužování dne, počasí, oblečení,
symboly jara (první květiny, kočičky, vlaštovka, čáp,…)
Svátky jara
Vítání jara aneb vynášení Morany, Velikonoce.

Mateřská škola Javorník, Míru 356 – příspěvková organizace, IČ: 70986258

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ROK SE SLUNÍČKEM

Klíčové kompetence

Dílčí cíle

46 / 90

Očekávané výstupy

si všímá dění i problémů v
seznamování s místem a
bezprostředním okolí; přirozenou prostředím, ve kterém dítě
motivací k řešení dalších problémů žije, a vytváření pozitivního
a situací je pro něj pozitivní
vztahu k němu
odezva na aktivní zájem
rozvoj, zpřesňování a kultivace
smyslového vnímání, přechod
od konkrétně názorného
myšlení k myšlení slovnělogickému (pojmovému),
rozvoj paměti a pozornosti,
přechod od bezděčných forem
těchto funkcí k úmyslným,
rozvoj a kultivace
představivosti a fantazie

osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou
dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu
pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi

se dokáže vyjadřovat a sdělovat
své prožitky, pocity a nálady
různými prostředky (řečovými,
výtvarnými, hudebními,
dramatickými apod.)

vytvoření základů aktivních
postojů ke světu, k životu,
pozitivních vztahů ke kultuře a
umění, rozvoj dovedností
umožňujících tyto vztahy a
postoje vyjadřovat a
projevovat

vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně
pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti
vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s
jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)

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

ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
(zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s
nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a
výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami,
papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými
hudebními nástroji apod.)

chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře,
uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární
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
záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat,
postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)

zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi
denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.

vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit
jej podle pokynu
koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb
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Očekávané výstupy
s rytmem a hudbou
zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou
orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat
překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se
ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)

rozvoj řečových schopností a
jazykových dovedností
receptivních (vnímání,
naslouchání, porozumění) i
produktivních (výslovnosti,
vytváření pojmů, mluvního
projevu, vyjadřování)

sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve
slovech
chápat slovní vtip a humor
popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky,
pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí
myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)
pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

uvědomění si vlastního těla

koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb
s rytmem a hudbou
zachovávat správné držení těla

chápe, že se může o tom, co
udělá, rozhodovat svobodně, ale
že za svá rozhodnutí také
odpovídá

vytvoření základů aktivních
postojů ke světu, k životu,
pozitivních vztahů ke kultuře a
umění, rozvoj dovedností
umožňujících tyto vztahy a
postoje vyjadřovat a
projevovat

vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně
pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti
vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s
jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)

získání schopnosti záměrně

vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to

zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi
denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.
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Očekávané výstupy

řídit svoje chování a ovlivňovat vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích),
vlastní situaci
odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech
apod.
prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost,
náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit
splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost,
agresivitu apod.)
vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
rozvoj úcty k životu ve všech
jeho formách

se chová při setkání s neznámými ochrana osobního soukromí a
lidmi či v neznámých situacích
bezpečí ve vztazích s druhými
obezřetně; nevhodné chování i
dětmi i dospělými
komunikaci, která je mu
nepříjemná, umí odmítnout

pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a
čistotu, nakládat vhodnýmzpůsobem s odpady, starat se o
rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit příroduv okolí,
živé tvory apod.)
chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i
dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc
(pro sebe i pro jiné dítě)
odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná

získání schopnosti záměrně
vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to
řídit svoje chování a ovlivňovat vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích),
vlastní situaci
odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech
apod.
prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost,
náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit
splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost,
agresivitu apod.)
vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
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6.1.8. KAMPAK JEDEŠ, SLUNÍČKO?
Název
Kampak jedeš, sluníčko?
integrovaného bloku
Oblast

Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět

Zatímco v březnu jsme se věnovali především zvířatům, v dubnu se zaměříme na rostlinou říši, na to, co se
Charakteristika
integrovaného bloku na jaře děje na zahrádkách. Od dění a prací na zahradě přejdeme plynule k lidským obydlím, v návaznosti
na březnový blok můžeme také porovnávat obydlí zvířat a lidí. Dozvíme se, kde všude můžeme bydlet
(rodinný dům, panelák,,..) a zaměříme se na typické znaky měst a vesnic. Posílíme poznatky a vztah dětí k
obci, v níž žijeme. Pohyb mezi městy a vesnicemi nám umožňují silnice a různé dopravní prostředky a ty
budou dalším tématem tohoto bloku.
Integrovaný blok "Kampak jedeš, sluníčko?" umožní dětem rozvíjet svou jemnou motoriku, zdokonalovat
se v držení tužky, používat různé pomůcky a nářadí. Děti získají základní poznatky o prostředí, ve kterém
žijí a také o případných nebezpečích, s nimiž se mohou setkat. Seznámí se s významem různých symbolů a
značek. Budeme podporovat jejich zájem učit se novým věcem, využívat při řešení problémů určitých
postupů a jednoduchých algoritmů, chápat matematické a prostorové i časové pojmy. Pozornost
zaměříme i na podporu samostatnosti a schopnosti sebeovládání.
Návrhy dílčích témat Jaro na zahrádce
Zahrádka, zahradník, nářadí a práce na zahradě. Růst rostlin od semínka či cibulky, fáze růstu, pokusy s
pro realizaci
klíčením, rozmnožování rostlin (semena, cibulky, oddenky, řízky), co potřebují rostliny k růstu (hlína,
voda, světlo, určitá teplota), péče o rostliny, květiny, keře, stromy, kde rostliny najdeme (zahrádky, louky,
lesy, u vody,…), první jarní rostliny (sněženky, bledule, petrklíče, ocúny, hyacinty, narcisy, tulipány,
pampelišky, zlatice, jíva,…), dle termínu i Velikonoce – co schoval na zahrádce velikonoční zajíček?
Kde žijeme aneb město, obec, vesnice
Město, obec, vesnice – charakteristické znaky, odlišnosti, budovy, instituce, komunikace, akce a aktivity,
péče o čistotu, dům x domov, moje obec – významná a zajímavá místa, znaky a symboly, významní lidé,
budovy, orientace v obci…
Čím cestujeme?
Hromadné dopravní prostředky (letadlo, autobus, vlak, trolejbus, tramvaj, metro, loď), co jezdí po silnici
(automobil, motocykl, kolo,…), co se pohybuje ve vzduchu, co na vodě či pod vodou, co pod zemí,...
Vozovka (silnice a dálnice, co na ně patří/nepatří), dopravní policista, řidiči a chodci, parkoviště, přechod
pro chodce, semafor, dopravní značky, pravidla silničního provozu, bezpečné chování
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samostatně rozhoduje o získání relativní citové samostatnosti rozhodovat o svých činnostech
svých činnostech; umí si
uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a
vytvořit svůj názor a
postoje a vyjadřovat je
vyjádřit jej
rozvoj řečových schopností a
vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity,
jazykových dovedností receptivních mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
(vnímání, naslouchání, porozumění) i
produktivních (výslovnosti, vytváření
pojmů, mluvního projevu,
vyjadřování)
se učí svoje činnosti a
hry plánovat,
organizovat, řídit a
vyhodnocovat

poznávání sebe sama, rozvoj
zorganizovat hru
pozitivních citů ve vztahu k sobě
(uvědomění si vlastní identity, získání rozhodovat o svých činnostech
sebevědomí, sebedůvěry, osobní
spokojenosti)

užívá při řešení
vytváření pozitivního vztahu k
myšlenkových i
intelektuálním činnostem a k učení,
praktických problémů podpora a rozvoj zájmu o učení
logických,
matematických i
empirických postupů;
pochopí jednoduché
algoritmy řešení různých
úloh a situací a využívá je
v dalších situacích

chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed,
za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární 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
chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární
matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat
(porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého
pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat
číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně,
první, poslední apod.)
postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité
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(odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet
společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či
jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)

má smysl pro povinnost vytvoření povědomí o mezilidských
ve hře, práci i učení; k
morálních hodnotách
úkolům a povinnostem
přistupuje odpovědně;
váží si práce i úsilí
druhých
posilování prosociálního chování ve
vztahu k ostatním lidem (v rodině, v
mateřské škole, v dětské herní
skupině apod.)
rozvoj schopnosti sebeovládání

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

zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi
denní potřeby, s knížkami, s penězi apod.
dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát
fair
dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a
chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní
pravidla

respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat
vyjasněné a zdůvodněné povinnosti

osvojení si poznatků a dovedností
zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami,
důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím,
osobní pohody i pohody prostředí
výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními
nástroji, běžnými pracovními pomůckami
mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a
bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se
obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.)
vytváření elementárního povědomí o osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou
širším přírodním, kulturním i
dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu
technickém prostředí, o jejich
pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
rozmanitosti, vývoji a neustálých
proměnách
rozvoj pohybových schopností a
zdokonalování dovedností v oblasti

ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s
předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji,
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hrubé i jemné motoriky (koordinace
a rozsahu pohybu, dýchání,
koordinace ruky a oka apod.),
ovládání pohybového aparátu a
tělesných funkcí

náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným
materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem,
modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji
apod.)

seznamování s místem a prostředím, uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat,
ve kterém dítě žije, a vytváření
a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se
pozitivního vztahu k němu
nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc)
orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto
prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí)
dovede využít
vytváření základů pro práci s
informativní a
informacemi
komunikativní
prostředky, se kterými se
běžně setkává (knížky,
encyklopedie, počítač,
audiovizuální technika,
osvojení si některých poznatků a
telefon atp.)
dovedností, které předcházejí čtení i
psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu
jazyka i další formy sdělení verbální i
neverbální (výtvarné, hudební,
pohybové, dramatické)

chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed,
za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární 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
postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu,
sledovat divadlo, film, užívat telefon
poznat napsané své jméno
poznat některá písmena a číslice, popř. slova
rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a
dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich
významu i jejich komunikativní funkci
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6.1.9. U NÁS DOMA
Název integrovaného bloku

U nás doma

Oblast

Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět

Charakteristika
integrovaného bloku

Hlavním záměrem integrovaného bloku "U nás doma" je uvědomění si a posílení vztahu dítěte
ke svým nejbližším - k rodině, jejím členům, blízkým přátelům, ke svému domovu, k lidem ve
svém okolí, k tomu, co tito lidé pro druhé vykonávají.
Cílem je rozvoj pozitivních vztahů, a to nejen k druhým, ale i k sobě, rozpoznání vlastních silných
a slabých stránek, pochopení, že svou činností okolí ovlivňujeme - ať už v pozitivním či
negativním smyslu. Budeme v dětech posilovat vědomí významu každého člověka pro
společnost, toho, že každý z nás má ve společnosti určitou roli a rozvíjet poznatky a dovednosti
důležité pro jeho zapojení se a přispívání společenství. Děti si budou osvojovat základy
společenského chování, budou se učit rozpoznávat, které chování a postoje jsou žádoucí a které
nikoli, která řešení vedou k cíli a která naopak funkční nejsou.

Návrhy dílčích témat pro
realizaci

Maminka má svátek
Moje maminka – jak vypadá, co ráda nosí, co se jí líbí – nelíbí, co vše maminka pro nás dělá,
domácí práce, jak mamince pomáhám?, kdo je maminkou maminky?, svátek matek, dárek,
kytička pro maminku
Domov a rodina
Domov = místo k bydlení + rodina. Náš dům či byt, pokoje, vybavení, udržování pořádku,
bezpečí doma a mezi nejbližšími. Rodiče, prarodiče, sourozenci, teta a strýc, sestřenice a
bratranci, vztahy v rodině, domácí práce, péče o domov a nejbližší, oslavy a svátky, které doma
slavíme, Narození dítěte, jak rosteme do dospělosti a stáří.
Čím jsi a čím budu já?
Čím jsou tví nejbližší? Čím bys chtěl být ty? Povolání a jejich charakteristiky – činnost, oblečení,
pomůcky, stroje a nástroje, suroviny a materiály. Povolání, která poskytují služby, výrobky či
získávají suroviny. Výrobky z různých materiálů. Řemesla. Povolání, která nás chrání a pomáhají
nám v případě neštěstí (hasič, policista, lékař, zubař, zdravotní sestra). Kdo pracuje s
potravinami (kuchař, pekař, cukrář, řezník,…). Peníze – mince, bankovky, jak je získáme, za co je
utratíme, umění počítat a šetřit, co se nedá koupit.
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dramatickými apod.)
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rozvoj společenského i
estetického vkusu

vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat,
sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební
představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé,
co je zaujalo)

vytvoření základů aktivních
postojů ke světu, k životu,
pozitivních vztahů ke kultuře a
umění, rozvoj dovedností
umožňujících tyto vztahy a
postoje vyjadřovat a projevovat

vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně
pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti
vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s
jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat
rytmus)
zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své
představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik
(kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z
papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z
přírodnin aj.)

rozvoj poznatků, schopností a
zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí
dovedností umožňujících pocity, hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací
získané dojmy a prožitky vyjádřit apod.)
dokáže rozpoznat a využívat
vlastní silné stránky, poznávat
svoje slabé stránky

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

zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami,
pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a
nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými
hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami
mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního
zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat
pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem
apod.)

osvojení si poznatků a dovedností osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které
potřebných k vykonávání
jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a
jednoduchých činností v péči o
jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
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okolí při spoluvytváření zdravého
a bezpečného prostředí a k
ochraně dítěte před jeho
nebezpečnými vlivy

uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí
setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět,
jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o
pomoc)
zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i
jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské
škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na
veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.)

osvojení si věku přiměřených
praktických dovedností

zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se
o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek,
zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)
zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně
hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o
osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat,
postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat,
obouvat apod.)

osvojení si poznatků o těle a jeho
zdraví, o pohybových činnostech a
jejich kvalitě
komunikuje v běžných situacích rozvoj interaktivních a
bez zábran a ostychu s dětmi i s komunikativních dovedností
dospělými; chápe, že být
verbálních i neverbálních
komunikativní, vstřícné, iniciativní
a aktivní je výhodou
rozvoj komunikativních
dovedností (verbálních i
neverbálních) a kultivovaného

přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem,
navazovat a udržovat dětská přátelství
navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče,
překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem,
respektovat ho
chápat slovní vtip a humor
formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně
reagovat
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domluvit se slovy i gesty, improvizovat
vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí
myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)
vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady,
pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách

napodobuje modely prosociálního posilování prosociálního chování dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného
chování a mezilidských vztahů,
ve vztahu k ostatním lidem (v
soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti,
rodině, v mateřské škole, v dětské dodržovat herní pravidla
které nachází ve svém okolí
herní skupině apod.)
spolupracovat s ostatními

rozlišuje řešení, která jsou funkční
(vedoucí k cíli), a řešení, která
funkční nejsou; dokáže mezi nimi
volit

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

pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v
herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat

vytváření prosociálních postojů
(rozvoj sociální citlivosti,
tolerance, respektu,
přizpůsobivosti apod.)

vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc
(chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému
dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu
pomoc apod.)

uplatňovat návyky v základních formách společenského
chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i
dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až
když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení,
uposlechnout pokyn apod.)

pochopení, že změny způsobené všímat si změn a dění v nejbližším okolí
lidskou činností mohou prostředí
mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním,
chránit a zlepšovat, ale také
kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu
poškozovat a ničit
praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v
okolí dítěte
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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

řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat
„nápady“
zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité
(odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet
společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy
předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a
uvažuje, také vyjádřit
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6.1.10.

SLUNÍČKO A LETNÍ RADOVÁNKY

Název
integrovaného bloku
Oblast
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Sluníčko a letní radovánky
Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět

Léto, konec školního roku, blížící se prázdniny – tak by se dal charakterizovat měsíc červen. A to vše
Charakteristika
integrovaného bloku odráží i náš červnový integrovaný blok, který jsme nazvali "Sluníčko a letní radovánky". Záměrem činností
v tomto měsíci bude nabídnout dětem řadu her a radostných aktivit, které mohou naplno prožívat, dále
samy rozvíjet a obohacovat, projevovat v nich svou tvořivost a představivost a přenést se do „jiných
světů“ – do světa exotických zvířat, pirátů či indiánů, do podmořského světa či exotických zemí, proměnit
se v nejrůznější bytosti.
Pokud to počasí umožní, budeme trávit větší množství času venku – na zahradě, v přírodě a na výletech zde budeme moci léto poznávat a zažít na vlastní kůži. Množství her a přípravy na loučení s předškoláky
budou rovněž příležitostí k rozvoji vzájemné komunikace a spolupráce mezi dětmi, respektu k druhému,
vnímání silných a slabých stránek svých i druhých, posílení smyslu pro povinnost i odpovědnost.
Předškoláky čeká v tomto měsíci pasování na školáky. Tento slavnostní den si prodloužíme a spojíme s již
tradičním společným odpolednem a přespáním ve školce.
Návrhy dílčích témat Týden splněných přání
Den dětí – děti ve světě, rasová tolerance, přátelství, dorozumívání, oslava– masky, soutěže, kulturní
pro realizaci
program, Týden dle přání dětí - např. výlet za zmrzlinou, pohádková cesta zámeckým parkem, módní
přehlídka, pěvecká soutěž, sportovní den, dopravní den, den řemesel, pohádka, divadlo
Za poznáním a dobrodružstvím
ZOO a exotická zvířata, zajímavá místa ve světě (sopky, hory, stavby, podmořský svět, Legoland,
Dinoparky…) Celodenní i kratší výlety (do přírody, hledání pokladu, šipkovaná, opékání špekáčků), Den s
myslivci, pirátský, indiánský týden,…
Léto jako roční období
4 roční období a jejich cykličnost, charakteristiky léta – dlouhé dny, počasí, oblečení, dění v přírodě,
aktivity
Loučení se školním rokem
Pasování předškoláků, dárky, odpoledne s předškoláky, spaní ve školce, co jsem se naučil, ZŠ, plány na
prázdniny
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Klíčové kompetence
ovládá řeč, hovoří ve
vhodně formulovaných
větách, samostatně
vyjadřuje své myšlenky,
sdělení, otázky i
odpovědi, rozumí
slyšenému, slovně
reaguje a vede
smysluplný dialog

Dílčí cíle
rozvoj řečových
schopností a jazykových
dovedností receptivních
(vnímání, naslouchání,
porozumění) i
produktivních
(výslovnosti, vytváření
pojmů, mluvního projevu,
vyjadřování)
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Očekávané výstupy
sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
sledovat a vyprávět příběh, pohádku
porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a
zopakovat jej ve správných větách)
vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku,
sledovat řečníka i obsah, ptát se)
správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči

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

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

ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty
denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem,
zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami,
nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními
nástroji apod.)
ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle
pokynu
koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a
hudbou
zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné
způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč,
užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu,
ledu, ve vodě, v písku)

poznávání sebe sama,

vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle
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Očekávané výstupy

rozvoj pozitivních citů ve ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na
vztahu k sobě (uvědomění nedovolených či zakázaných činnostech apod.
si vlastní identity, získání
sebevědomí, sebedůvěry, uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a
vyjadřovat je
osobní spokojenosti)
přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se
hodnotit svoje osobní pokroky
uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky)
rozhodovat o svých činnostech
má elementární
seznamování se světem
poznatky o světě lidí,
lidí, kultury a umění,
kultury, přírody i
osvojení si základních
techniky, který dítě
poznatků o prostředí, v
obklopuje, o jeho
němž dítě žije
rozmanitostech a
proměnách; orientuje se
v řádu a dění v prostředí,
ve kterém žije

vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností,
zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň,
zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)
zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí
různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat,
konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z
přírodnin aj.)
vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem
literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co
bylo zajímavé, co je zaujalo)

poznávání jiných kultur

vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý
a různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o
existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru
apod.)

vytváření elementárního mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i
povědomí o širším
technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a
přírodním, kulturním i
dostupných praktických ukázek v okolí dítěte
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle
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Očekávané výstupy

technickém prostředí, o osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké,
jejich rozmanitosti, vývoji pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro
a neustálých proměnách další učení a životní praxi
odhaduje rizika svých
nápadů, jde za svým
záměrem, ale také
dokáže měnit cesty a
přizpůsobovat se daným
okolnostem

rozvoj tvořivosti
vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
(tvořivého myšlení, řešení (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve
problémů, tvořivého
slovních výpovědích k nim
sebevyjádření)
nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“
poznávání sebe sama,
vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v
rozvoj pozitivních citů ve ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na
vztahu k sobě (uvědomění nedovolených či zakázaných činnostech apod.
si vlastní identity, získání
sebevědomí, sebedůvěry, uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a
vyjadřovat je
osobní spokojenosti)
přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se
hodnotit svoje osobní pokroky
uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky)
rozhodovat o svých činnostech

chápe, že
ochrana osobního
bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.
nespravedlnost,
soukromí a bezpečí ve
ubližování, ponižování, vztazích s druhými dětmi i
lhostejnost, agresivita a dospělými
násilí se nevyplácí a že
spolupracovat s ostatními
vzniklé konflikty je lépe rozvoj kooperativních
dovedností
řešit dohodou; dokáže se
bránit projevům násilí
respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky,
jiného dítěte, ponižování vytváření prosociálních
postojů (rozvoj sociální
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Klíčové kompetence
a ubližování

Dílčí cíle
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Očekávané výstupy

citlivosti, tolerance,
rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.
respektu, přizpůsobivosti
apod.)
poznávání sebe sama,
vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v
rozvoj pozitivních citů ve ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na
vztahu k sobě (uvědomění nedovolených či zakázaných činnostech apod.
si vlastní identity, získání
sebevědomí, sebedůvěry, uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a
vyjadřovat je
osobní spokojenosti)
přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se
hodnotit svoje osobní pokroky
uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky)
rozhodovat o svých činnostech
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6.2.
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POPIS ZPRACOVÁNÍ TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

V třídních vzdělávacích programech učitelky dotvářejí vzdělávací program v konkrétních týdenních
didaktických nabídkách dětem - podle jejich individuality a věkového složení třídy se stanovením
pedagogického záměru. Třídní programy pedagog zpracovává v podobě konkrétních činností,
rozpracovává témata a konkretizuje je stanovením dílčích cílů vzdělávacích oblastí.
Pedagog má přitom vždy možnost volit z několika témat, která každý integrovaný blok v sobě zahrnuje.
Témata obsahují návrhy okruhů námětů pro denní nabídku vzdělávacích činností dětem ze života kolem
nás a poskytují dostatek podnětů k činnostem. Integrované bloky a jednotlivá témata vycházejí z
přirozeného dění v průběhu celého roku. Jejich časovou délku a konkrétní podobu určuje z významné
části i konkrétní zájem dětí.
Integrovaný blok konkretizovaný pedagogem v třídních programech si klade za cíl dosáhnout u dětí
ukončujících školní docházku výstupy – očekávané klíčové kompetence dle RVP PV.

6.3.

DÍLČÍ PROJEKTY A PROGRAMY

Součástí našeho školního vzdělávacího programu je i nabídka dílčích fakultativních projektů či programů.
Ty mohou být realizovány jak v rámci pouze jedné třídy, tak i napříč celou mateřskou školou. Ve většině
případů se jedná o projekty zaměřené k určitému aktuálnímu tématu, mohou však být samozřejmě cíleny
na rozvoj určité dovednosti či mít charakter zdravotně preventivní. Programy mohou být připravované a
realizované ve spolupráci s dalšími subjekty (školami, knihovnou, ekologickými centry aj.).
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Přehled nabídky projektů a projektových dnů:
• Den vzniku samostatného Československa

• Den stromů (20.10.)

• Dýňové tvoření

• Příjezd Martina na bílém koni

• Mikuláš

• Vánoční tvoření

• Vánoce

• Tři králové

• Sněhové tvoření

• Zimní olympiáda

• Masopust

• Karneval

• Vynášení Moreny,

• Světový den vody (22.3.)

• Velikonoční tvoření

• Velikonoce

• Mezinárodní den dětské knihy (2.4.)

• Dopravní den

• Den Země (22.4.)

• Čarodějnice

• Den matek

• Oslava vzniku města Javorník

• Den rodiny (15.5.)

• Otvírání studánek (31.5.)

• Den dětí

• Světový den jízdního kola (3.6.)

• Den otců

• Letní olympiáda

• Indiánský den / týden

• Pirátský den / týden

• Výlet

• Loučení s předškoláky

• Za dinosaury

• Pohádkový svět

• Barevné dny
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Systém
evaluace
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7. Systém evaluace
Oblast

Cíle a kritéria

Nástroje

Časové rozvržení

Zodpovědnost

- komparativní
- při jakékoli inovaci - ředitelka
KONCEPCE A RÁMEC ŠKOLY - - MŠ má jasně formulovanou vizi a
realistickou strategii rozvoje, které
(srovnávací) analýza a aktualizaci ŠVP - v
Průběžná kontrola kvality
pedagogové sdílejí a naplňují - MŠ má - pedagogická
případě aktualizace
podmínek pro vzdělávání porada
RVP PV - průběžně Zjištění, zda jsou naplňovány ŠVP, který vychází z vize a strategie
rozvoje školy a je v souladu s
po 3 letech od
vize a dlouhodobé cíle
kurikulárními
dokumenty
(RVP)
MŠ
vydání stávajícího
stanovené v ŠVP PV - Ověřit,
funguje podle jasných pravidel
ŠVP PV
zda ŠVP PV je v souladu s
požadavky aktuálního RVP PV umožňujících konstruktivní komunikaci
vedení, pedagogů a rodičů a jejich
(= zda respektuje zásady
tvorby ŠVP, vzdělávací obsah i participaci na chodu školy - MŠ je
podmínky dané RVP PV, zda vstřícné a bezpečné místo pro děti,
jejich rodiče i pedagogy - MŠ
podává jasný a ucelený
spolupracuje s vnějšími partnery
obraz o MŠ, formách její
práce, poskytovaném
vzdělávání, zda vychází z vize
postupného rozvoje MŠ v
souladu s konkr. podmínkami
MŠ, zda je vytvořen jako
konzistentní celek
odpovídající promyšlené a
vzájemně provázané práci,
zda pomáhá učitelům rozvíjet
pedag. styl odpovídající
integr. přístupu ke vzdělávání,
zda obsahuje promyšlený
systém vnitřní evaluace, zda
ponechává učitelům
dostatek volnosti k tvořivosti a
ind. vzdělávání, zda je ŠVP PV
zpracován přehledně, kulturní
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Oblast

Cíle a kritéria

Nástroje

Časové rozvržení
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Zodpovědnost

formou a učitelé mu rozumějí,
zda obsahuje dohodnutá
pravidla chování a jednání,
zda počítá se spoluprací s
vnějšími partnery, zda je
otevřeným dokumentem pro
další rozvoj školy a zkvalitnění
vzdělávání)
PEDAGOGICKÉ VEDENÍ ŠKOLY
- Ověření, zda jsou
naplňovány vize a
dlouhodobé cíle stanovené v
ŠVP PV - Zjišťování kvality
pedagogického procesu Průběžná kontrola kvality
podmínek pro vzdělávání

- vedení školy aktivně řídí, pravidelně - pozorování (s
- průběžně - 1x
- ředitelka monitoruje a vyhodnocuje práci školy, oporou o stanovená měsíčně na
učitelky přijímá účinná opatření - vedení školy kritéria) pedagogických
popřípadě
aktivně vytváří zdravé školní klima sebereflexe učitelů poradách - při
další
pečuje o vztahy mezi pedagogy, dětmi i - hospitace inovaci a aktualizaci zaměstnanci
vzájemné vztahy mezi pedagogy a
analýza dle
ŠVP - po 3 letech od MŠ
dětmi a jejich rodiči a o vzájemnou
stanovených kritérií vydání tohoto ŠVP
spolupráci všech zúčastněných - vedení vycházejících z RVP
školy usiluje o optimální materiální
PV - anketní lístky podmínky vzdělávání a pečuje o jejich schůzky s rodiči účelné využívání - vedení školy cíleně diskuze na
pečuje o naplnění relevantních potřeb pedagogických a
každého pedagoga a jeho profesní
provozních
rozvoj, vytváří podmínky pro výměnu poradách
pedagogických zkušeností s dalšími
školami a účinně podporuje začínající
pedagogy - vedení školy klade důraz na
vlastní profesní rozvoj

KVALITA PEDAGOGICKÉHO
SBORU - Zjišťování kvality
pedagogického procesu se
zaměřením na efektivní
uplatňování metod a forem
práce formulovaných v ŠVP

- pedagogové důsledně uplatňují při
komunikaci s dětmi, rodiči a kolegy
vstřícný, respektující přístup pedagogové podporují rozvoj
demokratických hodnot a občanské
angažovanosti - pedagogové jsou na

- sebereflexe
- denně (zamyšlení, - ředitelka učitelů - vzájemné rozhovor s
učitelky
hospitace kolegy,...) - písemně
hospitace do formulářů po
pozorování (s
skončení tematické
oporou o stanovená části - 1x měsíčně
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Zodpovědnost

PV - Průběžná kontrola kvality
podmínek pro vzdělávání Kontrola naplňování záměrů
(návrhy na další úpravu
podmínek v ŠVP PV)

svou práci kvalifikovaní a odborně
zdatní a ke své práci přistupují
profesionálně - pedagogové aktivně
spolupracují a poskytují si vzájemně
podporu a zpětnou vazbu pedagogové aktivně spolupracují na
svém profesním rozvoji

kritéria) - analýza na pedagogických
dle stanovených
poradách
kritérií vycházejících
z ŠVP PV

VZDĚLÁVÁNÍ - Ověření, zda
jsou v TVP realizovány IB Zjišťování kvality
pedagogického procesu se
zaměřením na efektivní
uplatňování metod a forem
práce formulovaných v ŠVP
PV - Průběžná kontrola kvality
podmínek pro vzdělávání Vedení portfolia dítěte Sledování vývoje a učení dětí,
naplňování očekávaných
výstupů.

- pedagogové systematicky promýšlejí
a připravují vzdělávání v souladu s
vědomostními, dovednostními a
postojovými cíli definovanými v
kurikulárních dokumentech školy a
individuálními potřebami dětí pedagogové využívají široké spektrum
výchovně-vzdělávacích strategií pro
naplnění stanovených cílů pedagogové systematicky sledují
vzdělávací pokrok každého dítěte a při
plánování a realizaci vzdělávání
zohledňují individuální potřeby dětí pedagogové se ve své práci zaměřují
na sociální a osobnostní rozvoj dětí

- kontrola
- denně (zamyšlení, - ředitelka průběžného
rozhovor s
učitelky
plánování
kolegy,...) - 1x
kompetencí měsíčně na
pedagogické porady pedagogických
- sebereflexe
poradách - písemně
učitelů - vzájemné do formulářů po
hospitace skončení tematické
hospitace části
pozorování (s
oporou o stanovená
kritéria)

VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDKY Zjištění, zda jsou naplňovány
vize a dlouhodobé cíle
stanovené v ŠVP PV Sledování vývoje a učení dětí,
naplňování očekávaných
výstupů - Naplňování
kompetencí podle ukazatelů
dosaženého vzdělání Hodnocení úrovně školní

- výsledky vzdělávání dětí odpovídají - analýza výsledků
očekávaným výsledkům podle
vyplývající z
vzdělávacích programů - MŠ soustavně evaluace průběhu
získává informace o posunech výsledků pedagogického
každého dítěte ve všech vzdělávacích procesu - diskuze
oblastech a reaguje na ně vhodnými na pedagogických
pedagogickými opatřeními - MŠ
poradách - písemně
sleduje a vyhodnocuje úspěšnost dětí v do záznamu o dítěti
průběhu, při ukončování předškolního - zakládání prací
vzdělávání a dle možností i v dalším
dítěte (pracovní

- průběžně - denně - - ředitelka po 3 měsících po
všechny
odsouhlasení PLPP - učitelky 1x za 6 měsíců u IVP popřípadě
a PLPP - 1x měsíčně další
na pedagogických zaměstnanci
poradách - 3x
(asistentky
písemný záznam
pedagogů,...)
(diagnostika) v
- spolupráce
průběhu školního
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Zodpovědnost

připravenosti - Hodnocení
účinnosti vzdělávání dětí se
SVP

vzdělávání a aktivně s výsledky pracuje listy, diagnosticky roku (říjen-listopad, se SPZ
v zájmu zkvalitnění vzdělávání
významné kresby) únor-březen,
označených datem květen-červen) - dle
vzniku, případně i potřeby 1x-2x ročně
komentářem
diagnostika školní
učitelky - záměrné zralosti - 2x ročně
pozorování
hodnocení účinnosti
učitelkou vzdělávání dětí se
diagnostika školní SVP
zralosti (projednání
s rodiči, případný
návrh odkladu
školní docházky) hodnocení
naplňování cílů
stanovených v IVP a
PLPP

PODPORA DĚTÍ PŘI
VZDĚLÁVÁNÍ (ROVNÉ
PŘÍLEŽITOSTI) - Zjišťování kvality
pedagogického procesu se
zaměřením na uplatňování
metod a forem práce
formulovaných v ŠVP PV Analýza podmínek v MŠ,
kontrola jejich naplňování v
MŠ - Kontrola naplňování
záměrů (návrhy na další
úpravu podmínek v ŠVP PV) Průběžná kontrola kvality
podmínek pro vzdělávání

- MŠ vytváří každému dítěti a jeho
rodině rovné příležitosti ke vzdělávání
bez ohledu na jeho pohlaví, věk,
etnickou příslušnost, kulturu, rodný
jazyk, náboženství, rodinné zázemí,
ekonomický status nebo potřebu
podpůrných opatření - MŠ poskytuje
účinnou podporu všem dětem s
potřebou podpůrných opatření - MŠ
věnuje patřičnou pozornost
osobnostnímu rozvoji dětí, rozvíjí u
nich otevřenost, toleranci a respekt
vůči jinakosti a dbá na to, aby žádné
dítě nebylo vyčleňováno z kolektivu

- sebereflexe
- průběžně - denně - ředitelka učitelů - vzájemné (zamyšlení,
učitelé hospitace rozhovor s
případně
hospitace - analýza kolegy,...) - při
další
dle stanovených
inovaci a aktualizaci zaměstnanci
kritérií vycházejících ŠVP PV - po 3 letech
z RVP PV - analýza od vydání tohoto
dle stanovených
ŠVP PV
kritérií vycházejících
z ŠVP PV pozorování (s
oporou o stanovená
kritéria)
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Příloha č.3: Obsah integrovaných bloků
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Příloha č.1: Organizace dne
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Motýlci
6.00-7.00 spontánní a tvořivé hry

7:00-8.15

hravé a pohybové aktivity – ranní
kruh

7:00-8.30

hravé a pohybové aktivity – ranní kruh

8:15-8.30

přesnídávka

8:30-8.45

přesnídávka

8:30-9.30

skupinové činnosti, povídání v kruhu,
8:45-9.40
řízené činnosti, tvořivé hry

9:30-11.15

pobyt venku

11:15-11.40

oběd

11:40-12.00

hygiena a příprava na odpolední
odpočinek

skupinové činnosti, povídání v kruhu,
řízené činnosti,
tvořivé hry

9:40-11.40
11:4012.00
12:0012.15

pobyt venku
oběd
hygiena a příprava na odpolední
odpočinek
odpolední odpočinek:
poslech pohádky + odpočinek u
relaxační hudby

12:00-14.15

odpolední odpočinek
v ložnici:
poslech pohádky, spánek

12:1514.20

14:15-14.35

svačina

14:4014.55

svačina

14:35-15.30

pobyt v herně
v patře

14:5515.30

spontánní a
tvořivé hry

nadstandardní aktivity:
▪ grafomotorika
▪ logopedické hrátky
▪ hravá angličtina
▪ environmentální výchova
▪ zábavné tvoření

15:30-16.00 spontánní a tvořivé hry v přízemí
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Příloha č.2: Úprava podmínek a harmonogram zlepšování
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Věcné podmínky
Pro zefektivnění vzdělávání plánujeme především vybudování kompostéru a vyvýšených záhonků
(environmentální výchova dětí), dovybavení dílny (polytechnická výchova) a pořízení MultiBoardu
(= mobilní dotykový displej s předinstalovanou kompletní sadou programů Barevné kamínky, s programem na
kreslení, s operačním systémem Windows, připojením na internet, obsahuje soubor dalších vzdělávacích
aplikací v plné verzi - krteček, logopedie, barvy, čísla, tvary, profese,...).
Pro podporu pohybových aktivit a zatraktivnění prostoru nádvoří MŠ zvažujeme namalování různých aktivit
na dlažbu nádvoří trvalými barvami.
Naším zájmem je i vybudování stálé ložnice. Pro tento účel bychom chtěli zajistit propojení sousedící budovy
prádelny s hlavní budovou MŠ a využít místnost v prvním patře připojené budovy.
Plánujeme rovněž dovybavení školní zahrady o pergolu se stoly a židlemi – tak, abychom mohli ještě více
podpořit pobyt dětí venku. Záměrem je, aby pergola sloužila i pro řízené aktivity, které zatím provádíme
zejména v budově (výtvarná činnost, pracovní listy,…)

Časový harmonogram:
ZÁMĚR:

TERMÍN:

dovybavení dílny

zima 2021/2022 + průběžně

kompostér

jaro 2022

vyvýšené záhonky

jaro-léto 2022

Namalování dětského hřiště

léto 2022

pořízení MultiBoardu

2023 (dle finančních možností)

Vybudování stálé ložnice

léto 2023

Pergola na školní zahradě

podzim 2023
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Životospráva
V oblasti stravování bychom chtěli v případě svačinek zavést režim větší samoobsluhy a volby (aby si děti
mohly zvolit verzi pečiva s/bez pomazánky a samy si pečivo mazaly (vyjma nejmladších dětí, kterým by dle
zájmu pečivo mazaly učitelky)).
V případě pitného režimu plánujeme ještě více podpořit možnost volby dětí v tom smyslu, že variantou
k nabízenému čaji, slazené vodě či mléku bude vždy čistá voda.
Pro podporu pohybu dětí plánujeme pravidelné využívání prostor tělocvičny zdejší základní školy. Děti se tak
nejen seznámí s prostorem tělocvičny a pravidly chování v ní, ale také s dalšími možnostmi pohybových aktivit,
používáním různého nářadí a náčiní. Využívání tělocvičny rozšíří i zajištění pohybu dětí ve dnech s nepříznivým
počasím.
Naším zájmem je i vybudování stálé ložnice, v níž by byly zřízeny stálá lůžka s připravenými lůžkovinami, které
by tak mohly stále větrat. Pro tento účel bychom chtěli zajistit propojení sousedící budovy prádelny s hlavní
budovou MŠ a využít místnost v prvním patře připojené budovy.
Plánujeme rovněž dovybavení školní zahrady o pergolu se stoly a židlemi – tak, abychom mohli ještě více
podpořit pobyt dětí venku. Záměrem je, aby pergola sloužila i pro řízené aktivity, které zatím provádíme
zejména v budově (výtvarná činnost, pracovní listy,…)

Časový harmonogram:
ZÁMĚR:

TERMÍN:

Svačiny – volba suché pečivo či namazání
pomazánky

podzim 2021

Pitný režim – zavedení varianty čisté vody

zima 2021

Pravidelné využívání tělocvičny ZŠ

(v závislosti na protiepidemickým opatřeních vlády)
leden 2022

Vybudování stálé ložnice

léto 2023

Pergola na školní zahradě

podzim 2023
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Psychosociální podmínky
Zajištění co nejvhodnějších psychosociálních podmínek je úzce spjato s každodenním naplňováním zásad a
cílů našeho ŠVP. K tomu by nám měla sloužit i podpora úzké komunikace s rodiči, vyslyšení a zvažování
jejich návrhů pro vylepšování podmínek vedoucích k psychické pohodě dětí.
K tomu bychom chtěly vědomě využívat každodenních rozhovorů s rodiči, případně si s nimi i v případě zájmu
sjednat schůzku. Vhodným prostředkem jsou i schůzky rodičů či různé dotazníkové akce.
Od podzimu 2021 bychom chtěli ponechat i větší prostor dětem při práci na pravidlech chování ve
skupině. Záměrem je ponechat dětem větší prostor a neomezený časový horizont k úpravě či navrhování a
zavádění dalších pravidel.
Pro rozvoj dobrých vztahů mezi všemi dětmi (tedy i mezi dětmi z různých tříd) plánujeme podporu a rozvoj
aktivit a projektů, které s sebou nesou vzájemný kontakt, spolupráci a činnost dětí všech tříd. Tak, aby
bylo dětem umožněno pobývat, spolupracovat a využívat i přínosů věkově heterogenních skupin. K naplnění
těchto cílů plánujeme využívat nejen společné projekty (např. hledání pokladu, vynášení Morany) a práce ve
skupinách, ale i vzájemné návštěvy tříd, tvorbu programu pro druhou třídu (např. divadelní představení).

Časový harmonogram:
ZÁMĚR:

TERMÍN:

Užší komunikace s rodiči pro vyslyšení potřeb
vedoucích k psychické pohodě dětí (rozhovory,
osobní schůzky, schůzky rodičů, dotazníky,…)

podzim 2021

Pružnost pravidel chování v MŠ (= větší prostor pro
zapojení dětí, větší možnost úprav nebo navrhování
a zavádění dalších pravidel, neomezený časový
horizont)

podzim 2021

Společné projekty a aktivity pro rozvoj vzájemných
vztahů

Zima 2021
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Organizace chodu
Využívat ve vzdělávání exkurze do firem (zahradnictví,
Abychom usnadnili adaptaci dětí, zajistili jejich psychickou pohodu i potřebu osobního soukromí, chtěli
bychom pro děti každé třídy uspořádat prostory herny tak, aby bylo zajištěno a vytvořeno místo pro možnost
průběžného odpočinku dětí či koutku pro samostatný pobyt a uvolnění dítěte. (léto 2022).
Pro zpestření vzdělávání dětí zavedeme (v souladu s protiepidemickými opatřeními vlády) exkurze do firem,
k živnostníkům, organizacím (např. zahradnictví, kovárna, stolárna, statek, oplatkárna,…)

Řízení mateřské školy
V průběhu jara a léta 2021 jsme pracovali na posílení funkčního informačního systému, který by podpořil
externí komunikaci. Vytvořili jsme moderní webové stránky (https://msmirujavornik.cz/), zřídili jsme
facebookovou stránku MŠ (MŠ Míru Javorník – Sluníčko).
Naším záměrem je nyní tyto komunikační kanály více zpropagovat. Hlavní skupinou zájmu jsou rodiče dětí
navštěvujících naši MŠ, kteří se prostřednictvím facebookové stránky mohou dozvídat aktuální informace o
plánovaných akcích či sledovat fotografie z dění ve školce. Informace internějšího rázu (např. on-line
vzdělávání předškolních dětí v případě protiepidemických opatření vlády) již by však nebyly přístupné
veřejnosti a s rodiči by byly komunikovány prostřednictvím uzavřené FB skupiny. Webové stránky naopak
poskytují informace široké veřejnosti a poskytují celkový obraz o naší MŠ (od historie a představení
zaměstnanců, přes její zaměření, nadstandardní aktivity, organizaci dne dětí, informace o zápisu, po
fotografie z interiéru a exteriéru MŠ a dění v MŠ).
V souvislosti s rostoucím počtem zaměstnanců naší MŠ je žádoucí zajistit, abychom fungovali jako sehraný tým,
v němž panují dobré vztahy, spolupráce, důvěra a tolerance. Pro rozvoj nejen pracovních ale i osobních
vztahů budeme podporovat organizování společných akcí (výlety, brigády, wellness, vzájemné návštěvy…)

Mateřská škola Javorník, Míru 356 – příspěvková organizace, IČ: 70986258

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ROK SE SLUNÍČKEM

77 / 90

Časový harmonogram:
ZÁMĚR:

TERMÍN:

Propagace webových a facebookových stránek
mateřské školy
(na schůzce rodičů, interních nástěnkách, na
venkovní nástěnce, v brožuře školy, v článcích
Javornického zpravodaje,…)

Od podzimu 2021 průběžně

FB – navázání komunikace s rodiči

podzim 2021 + průběžně s nově přijímanými dětmi

FB – uzavřené skupiny (pouze pro zákonné zástupce
dětí navštěvujících naši MŠ)

využívání dle potřeby MŠ

Podpora týmu – společné neformální akce

průběžně

Personální a pedagogické zajištění
Pro vzdělávání zaměstnanců mateřské školy chceme začít využívat širší spektrum vzdělávacích nabídek a online kurzů.
Pro efektivní práci pedagogů (od přípravy až po evaluaci, zpracovávání dokumentace) zamýšlíme:
- vybavit učitele každé třídy notebookem.
- sjednocení softwarového vybavení – MS Office (pro neziskové organizace)
- vytvoření společného pracovního prostředí Workspace Google (cloudové služby pro sdílené ukládání
souborů, fotografií, tabulek,…) – není nutné řešit počítačovou síť
- zavedení pravidel pro organizaci, třídění a archivaci všech dokumentů v úložišti
- pronájem on-line (wifi) tiskárny

Časový harmonogram:
ZÁMĚR:

TERMÍN:

Spolupráce se širším spektrem vzdělávacích zdrojů
Od podzimu 2021
(agentury, on-line kurzy)
Notebook (+ myš, taška) pro třídu Berušek

zima 2021
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Notebook (+ myš, taška) pro třídu Broučků

zima 2022

Sjednocení softwarového vybavení

zima 2021

Vytvoření společného pracovního prostředí
Workspace Google

Jaro-léto 2021

Zavedení pravidel pro organizaci, třídění a
archivaci všech dokumentů v úložišti

Jaro-léto 2021

Pronájem on-line (wifi) tiskárny

Dle funkčnosti stávající tiskárny
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Spoluúčast rodičů
Pro co nejlepší informovanost rodičů jsme v období jara-léta 2021 rozšířili komunikační kanály a zřídili jsme
webové (https://msmirujavornik.cz/) a facebookové stránky mateřské školy (MŠ Míru Javorník – Sluníčko).
Naším záměrem je nyní informovat o těchto komunikačních kanálech rodiče, kteří se prostřednictvím
facebookové stránky mohou dozvídat aktuální informace o plánovaných akcích či sledovat fotografie z dění
ve školce. Informace internějšího rázu (např. on-line vzdělávání předškolních dětí v případě protiepidemických
opatření vlády) budou komunikovány prostřednictvím uzavřené FB skupiny.
Co se týče spoluúčasti rodičů na dění v MŠ počítáme (v souladu s protiepidemickými opatřeními vlády) s
obnovením možností rodičů podílet se a účastnit se různých akcí, projektů.

Časový harmonogram:
ZÁMĚR:

TERMÍN:

Informování rodičů o zřízených webových a
facebookových stránek mateřské školy
(na schůzce rodičů, interních nástěnkách, na
venkovní nástěnce,,…)

podzim 2021 + průběžně s nově přijímanými dětmi

FB – navázání komunikace s rodiči

podzim 2021 + průběžně s nově přijímanými dětmi

FB – uzavřené skupiny (pouze pro zákonné zástupce
dětí navštěvujících naši MŠ)

využívání dle potřeby MŠ

Obnovení spoluúčasti rodičů na akcích a
projektech MŠ

v závislosti na protiepidemickým opatřeních vlády
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Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
- řešit dle aktuálních potřeb a situace

Podmínky vzdělávání dětí nadaných
- řešit dle aktuálních potřeb a situace

Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let
Podmínky pro vzdělávání nejmladších dětí budeme samozřejmě také upravovat a řešit dle aktuálních potřeb,
které mohou vyvstat kdykoli v průběhu doby, na kterou je tento ŠVP sestavován.
Obecně ovšem platí, že k naším záměrům v této oblasti bude patřit:
- podpora a realizace DVPP v oblasti vzdělávání dvouletých dětí - průběžně
- průběžná práce na zabezpečení zahrady a herních prvků tak, aby vše odpovídalo dvouletým dětem
- prostor herny plánujeme zajišťovat tak, aby v co největší míře poskytoval variabilitu v uspořádání prostoru
(průběžně) a aby byla zajištěna možnost průběžného odpočinku dětí (léto 2022)
- nastavení srozumitelných pravidel pro používání a ukládání hraček a pomůcek – podzim 2021
- průběžné doplňování dostatečného množství podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro
dvouleté děti
- k zajištění maximálního prostoru pro volný pohyb dětí plánujeme (po vybudování stálé ložnice) přesunutí
výtvarných aktivit do uvolněného prostoru po ložnici. – léto-podzim 2023
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Příloha č.3: Obsah integrovaných bloků
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ZÁŘÍ
Sluníčko
ve školce
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Seznámení se s prostředím a fungováním školky
– budova MŠ, její členění, místnosti, personál,
zahrada, vybavení MŠ (hračky, pomůcky, …),
okolí MŠ, činnosti v MŠ, organizace dne,
sebeobsluha, bezpečnost, ...

Seznámení se s prostředím a fungováním školky
– budova MŠ, její členění, místnosti, personál, zahrada,
vybavení MŠ (hračky, pomůcky, …), okolí MŠ, činnosti
v MŠ, organizace dne, sebeobsluha, bezpečnost
v prostorách MŠ i mimo ně

Společná tvorba pravidel soužití v MŠ,
pochopení a ztotožnění se s pravidly – pravidlo
srdíčkové, pusinkové, metličkové, medvídkové,
želvičkové, telátkové,…
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4 roční období a jejich cykličnost,
charakteristiky podzimu – zkracování
dnů, odlet ptáků, příprava zvěře na zimu,
proměna krajiny, podzimní počasí,
oblečení na podzim

ŘÍJEN
Sluníčko
na podzim

Práce na zahradě, nářadí (rýč, hrábě, motyka,…) úroda
na zahrádce (jablka, hrušky, švestky, hroznové víno,
mrkev, dýně, ořechy,..), ovoce a zelenina – jejich přínos,
chutě, barvy, vůně, tvary.
Uskladňování plodů na zimu (sušení, mrazení,
zavařování), plody syrové a vařené či pečené, mošty.
Návštěvníci zahrádek - ježek krtek.

Práce na poli, traktor a další
stroje a nářadí, úroda na poli
(brambory, řepa, mrkev, dýně),
Tvoření z brambor, dýní.

Zvířata v lese a jejich příprava na
zimu. Proměna lesa – stromy
listnaté a jehličnany. Šišky, žaludy,
bukvice, kaštany (jedlé a nejedlé),
šípky, houby (jedlé, nejedlé,
jedovaté), listí. Ochrana lesa.
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Vítr, listí a stromy na podzim
(listnaté stromy a
jehličnany), barvy listí a jeho
tvary, podzimní radovánky –
výroba a pouštění draků

LISTOPAD
Podzimní vítr

Části lidského těla
(hlava-oči, uši, ústa, nos, rty, zuby,
jazyk, končetiny, trup, vnitřní orgány),
smysly (zrak, čich, sluch, hmat, chuť),
projevy tělesné (pohyb, orientace v prostoru), projevy
dorozumívání (řeč, znaková řeč, symboly, mimika a
gesta, pantomima), projevy citové (radost, smutek,
smích, pláč, láska, soucit, vděčnost,…)

Co je zdravé - nezdravé, složky zdraví – strava
(vitamíny, pitný režim), hygiena (tělo, ruce, zuby,
otužování), pohyb, spánek, optimismus, vztahy.
Ochrana před nemocemi a úrazy, co je
nebezpečné (nebezpečné předměty, situace,
místa, přírodní živly).
Kdo a co nám v nemoci pomůže – rodiče, lékař,
zubař, sestřička.
Poliklinika, nemocnice.
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PROSINEC
Adventní čas
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Doba trvání adventu,
4 adventní neděle, adventní
svícen, adventní kalendář,
dopis pro Ježíška,…

Mikulášské pečení (těsto, pečení, zdobení,
dekorace), Co Mikuláši povíme? (jméno, báseň,
píseň), S kým Mikuláš chodívá a jak vypadají?
(Mikuláš, anděl, čert), mikulášské a čertovské
radovánky, Příchod Mikuláše – nadílka,…

Učíme se koledy, seznamujeme se
s vánočním příběhem, cukroví, vánoční
dekorace, dárky a PF pro nejbližší, co si
přejeme na Vánoce?

Učíme se koledy, seznamujeme se s vánočním příběhem,
dárky a PF, vánoční stromeček,…
Tradice a zvyky – lití vosku či olova, půlení jablíčka, hod
střevícem, plovoucí svíčky,…
Štědrovečerní večeře – zlaté prasátko, kapr, šupina,..
Na koho myslíme? – příbuzní, staří lidé, nemocní, lidé bez
domova, všichni dobří lidé, zvířátka – vánoční strom pro
zvířátka, ptáčci, zvířata v ZOO
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4 roční období a jejich cykličnost, charakteristiky
zimy – krátké dny, zimní počasí (sníh, vločky,
chumelenice, mráz, námraza na oknech, led,
rampouchy,…), kalamita, oblečení v zimě

LEDEN
Sluníčko
a zima
Krajina pod sněhem, stromy bez listí, led,
rampouch, vločka, sníh, zvířata v zimě zimní spánek, péče o zvěř a přezimující
ptáky, stopy ve sněhu.

Bobování, sáňkování, klouzání na ledu,
koulovaná, sněhuláci, stavba iglú,….
Bezpečnost.

Hokej, krasobruslení, rychlobruslení, lyžování – sjezd,
slalom, skoky na lyžích, běžky, biatlon, snowboard,
curling, boby, skeleton,…
Bezpečnost při zimních sportech, výstroj a výzbroj.
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ÚNOR
Sluníčko
a planeta
Země
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Skupenství vody, její proměny a podoby v přírodě (sníh,
kroupy, déšť,…), zdroje vody (prameny, řeky,
vodopády, jezera, rybníky, moře, oceány,…), voda
sladká a slaná, pitná, nepitná a odpadní, koloběh
vody, význam vody, zpracování vody, vodní flóra a
fauna, ochrana vod

Země jako planeta (tvar, otáčení kolem
vlastní osy, kolem Slunce), sluneční
soustava, Slunce a další hvězdy, Měsíc, fáze
Měsíce, odliv a příliv, výzkum vesmíru –
kosmonauti a kosmické lodě

Lidé různých kultur a světadílů
– čím se lišíme a co máme společné
(vzhled, obydlí), přátelství a
tolerance, komunikace

Příroda neživá - vodstvo, pevniny a světadíly,
ekosystémy – pouště, pralesy, polární oblasti, hory,…
Příroda živá – flóra a fauna celého světa (na zemi,
ve vodě i ve vzduchu)
Ochrana přírody, odpady a jejich třídění
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BŘEZEN
Sluníčko
probouzí
přírodu
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Probouzení zvířat ze zimního spánku (ježek,
medvěd,…), zvířata a jejich mláďata, jejich
obydlí, hlasové projevy, potrava. Ptáci v lese
(sojka, kukačka, sova, káně,…), bažant, zajíc,
jezevec, kuna, veverka, divočák, srna, jelen,
muflon, vlk, medvěd, liška,…

Zvířata a jejich obydlí, způsob života, pohyb,
hlasový projev,…mravenec, žížala, šnek, krtek,
berušky, brouci, kobylka, ruměnice pospolná,
včely, čmeláci, mouchy, komáři, housenky a
motýli, ptáci, čáp, žába, rak, bobr.

Zvířata a jejich mláďata - drůbež, králík, vepř,
ovce, koza, kráva, kůň, pes, kočka, myš. Typické
znaky (vzhled, velikost, hlasový projev, pohyb,
způsob života), péče, užitek hosp. zvířat (mléko,
maso, tuky, vejce, kůže, vlna, peří,…)
4 roční období a jejich cykličnost,
charakteristiky jara – prodlužování dne,
počasí, oblečení, symboly jara (první
květiny, kočičky, vlaštovka, čáp,…)

Vítání jara aneb vynášení Morany,
Velikonoce.
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DUBEN
Kampak
jedeš
Sluníčko?
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Zahrádka, zahradník, nářadí a práce na zahradě. Růst
rostlin od semínka či cibulky, fáze růstu, pokusy
s klíčením, rozmnožování rostlin (semena, cibulky,
oddenky, řízky), co potřebují rostliny k růstu, péče o
rostliny, květiny, keře, stromy, kde rostliny najdeme
(zahrádky, louky, lesy, u vody,…), první jarní rostliny
(sněženky, bledule, petrklíče, ocúny, hyacinty, narcisy,
tulipány, pampelišky, zlatice, jíva,…).
Dle termínu i Velikonoce – co schoval na zahrádce
velikonoční zajíček?

Město, obec, vesnice
– charakteristické znaky, odlišnosti, budovy,
instituce, komunikace, akce a aktivity, péče o
čistotu, dům x domov, moje obec – významná a
zajímavá místa, znaky a symboly, významní lidé,
…

Hromadné dopravní prostředky (letadlo, autobus,
vlak, trolejbus, tramvaj, metro, loď), co jezdí po silnici
(automobil, motocykl, kolo,…), vozovka (silnice a
dálnice, co na ně patří/nepatří), dopravní policista,
řidiči a chodci, parkoviště, přechod pro chodce,
semafor, dopravní značky, pravidla silničního provozu,
bezpečné chování
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KVĚTEN
Sluníčko
na podzim
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Moje maminka – jak vypadá, co ráda nosí, co se jí líbí
– nelíbí, co vše maminka pro nás dělá, domácí práce,
jak mamince pomáhám?, kdo je maminkou
maminky?, svátek matek, dárek, kytička pro maminku

Domov = místo k bydlení + rodina. Náš dům či byt,
pokoje, vybavení, udržování pořádku, bezpečí
doma a mezi nejbližšími. Rodiče, prarodiče,
sourozenci, teta a strýc, sestřenice a bratranci,
vztahy v rodině, domácí práce, péče o domov a
nejbližší, oslavy a svátky, které doma slavíme,
Narození dítěte, jak rosteme do dospělosti a stáří.

Čím jsou tví nejbližší? Čím bys chtěl být ty? Povolání a
jejich charakteristiky – činnost, oblečení, pomůcky,
stroje a nástroje, suroviny a materiály.
Povolání, která poskytují služby, výrobky či získávají
suroviny. Výrobky z různých materiálů. Řemesla.
Povolání, která nás chrání a pomáhají nám v případě
neštěstí (hasič, policista, lékař, zubař, zdravotní sestra).
Kdo pracuje s potravinami (kuchař, pekař, cukrář,
řezník,…)..
Peníze – mince, bankovky, jak je získáme, za co je
utratíme, umění počítat a šetřit, co se nedá koupit.
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ČERVEN
Sluníčko
a letní
radovánky
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Den dětí – děti ve světě, rasová tolerance, přátelství,
dorozumívání, oslava– masky, soutěže, kulturní
program, Týden dle přání dětí - např. výlet za zmrzlinou,
pohádková cesta zámeckým parkem, módní
přehlídka, pěvecká soutěž, sportovní den, dopravní
den, den řemesel, pohádka, divadlo

ZOO a exotická zvířata, zajímavá místa ve světě
(sopky, hory, stavby, podmořský svět, Legoland,
Dinoparky…) Celodenní i kratší výlety (do přírody,
hledání pokladu, šipkovaná, opékání špekáčků),
Den s myslivci, pirátský, indiánský týden,,…

4 roční období a jejich cykličnost,
charakteristiky léta – dlouhé dny,
počasí, oblečení, dění v přírodě,
aktivity

Pasování předškoláků, dárky, odpoledne
s předškoláky, spaní ve školce, co jsem se naučil, ZŠ,
plány na prázdniny
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