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„PASTELKA“ 
 

co symbolizuje název naší mateřské školy, 

o co všichni společně usilujeme 

 

P -  pohoda prostředí 

A -  aktivita 

S -  situační učení, spoluprožívání 

T -  trpělivost, tvořivost 

E    -  empatie 

L  -  láskyplné přijetí  

K -  komunikace otevřená a vstřícná 

A -  atmosféra důvěry 

 

 

 

Motto: „Vše, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce“  
 

 

                                                                                                                    [ Robert Fulghum] 
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1 PREZENTAČNÍ ČÁST 

 

1.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
 

 

Název školy:  Mateřská škola PASTELKA, Úštěk,  

Vilová čtvrť 204, příspěvková organizace 

 

Adresa školy:  Vilová čtvrť 204, 411 45 Úštěk 

 

Statutární orgán: Mgr. Bc. Simona Ottová 

 

IČ:   709 83321 

IZO ředitelství: 107 565 986 

DIČ:   196-709 83321 

 

Identifikátor právnické osoby: 600 080 871  

Telefon:    416795551, 605 850 085 

E-mail:    ustek.ms@seznam.cz 

Adresa internetové stránky:  www.pastelkaustek.cz 

 

Kapacita školy:   100 dětí 

Zařazení do sítě školy:  č. j. 30097 KÚ Ústeckého kraje 1. 1. 2003 

 

Součásti školy:   školní jídelna 

Vedoucí školní jídelny:  Barbora Kálesová 

IZO školní jídelna:   102 765 391 

Kapacita školní jídelny:  120 jídel 

 

 

Zřizovatel:    Město Úštěk, Mírové náměstí 83, 411 45 Úštěk 

Telefon:    416 795 609 

E-mail:    ustek@iol.cz 

www adresa    www.mesto-ustek.cz 

IČ:     00264571  

 

 

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2020  

Úprava č. 1: Jazyková příprava dětí s nedodatečnou přípravou českého jazyka. 

(Pedagogická rada projednala dne: 24.8.2021. Nabývá platnosti dne: 1.9.2021) 

 

file:///C:/Users/Barunky/AppData/Local/Temp/ustek.ms@seznam.cz
http://www.pastelkaustek.cz/
mailto:ustek@iol.cz
http://www.mesto-ustek.cz/
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1.2  OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

 

Provoz:     Celodenní - od 6.00 do 16.00 hodin 

Kapacita:     100 dětí 

Počet pedagogických pracovníků:  8 

Počet nepedagogických pracovníků: 4 

 

Mateřská škola se nachází ve městě Úštěk. Do školy dojíždějí děti z okolních spádových obcí. 

Předškolní zařízení je umístěno v samostatné dvoupatrové budově ve vilové části města 

s prostornou zahradou. Poloha budovy je velice výhodná, vzhledem k dostupnosti přírodních 

lokalit, které jsou vhodným cílem vycházek. Umístěna je v klidné části města. Celá budova je 

využívána mateřskou školou. V roce 2008 proběhla rozsáhlá rekonstrukce – výměna oken, 

zateplení, zavedení solárních systémů na ohřev vody a nová fasáda výrazně změnila charakter 

stavby i vnitřního interiéru. V letech 2015 a 2016 byly ve třídách vyměněny podlahové krytiny 

a položeny nové koberce. Součástí mateřské školy je školní jídelna, která zajišťuje stravování 

dětí a zaměstnanců. Zahrada je vybavena novými herními prvky, nabízí pestrou nabídku 

pohybových aktivit a dostatek prostoru pro volný pohyb dětí. 

Mateřská škola má 4 třídy. Tři třídy jsou běžného typu, jedna třída s upraveným vzdělávacím 

programem – třída logopedická. V běžných třídách jsou děti rozděleny podle věku. Vždy 

vycházíme z věkového složení dětí pro daný školní rok a hledáme vhodná řešení pro jejich 

rozdělení.  

U nejstarších dětí dodržujeme věkově homogenní třídu. Ve 2. a 3. třídě bývají třídy případně i 

věkově heterogenní. Při nástupu vyššího počtu nových nejmladších dětí, dochází k jejich 

rozdělení do obou tříd v1.patře budovy. Děti se lépe adaptují v kolektivu, kde jsou již děti znalé 

prostředí a režimu školy a vzájemně si pomáhají s poznáváním všeho nového. 

V přízemí budovy jsou umístěny šatny dětí a zaměstnanců, ředitelna a školní kuchyně. Část 

přízemí je využívána jako městský byt s odděleným vchodem ze zahrady. Na každém patře jsou 

2 třídy, každá užívá oddělenou polovinu patra. Děti mají k dispozici sociální zařízení, třídu a 

prostornou chodbu. V 1. patře jsou 2 stálé ložnice. Ve 2. patře jsou prostory ložnic využity jako 

multifunkční místnost, logopedický koutek s pomůckami pro individuální práci s dětmi, kabinet 

a provozní prádelní místnost. 
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1.3  PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 
 

 

1.3.1  VĚCNÉ PODMÍNKY 

Mateřská škola má prostory limitované velikostmi a uspořádáním místností budovy. Vzhledem 

k prostorovým možnostem bývají třídy naplněny ideálně v počtu 24 dětí. Uspořádáním tříd se 

snažíme o jejich efektivní využití a vytvoření prostoru pro skupinové i individuální činnosti, 

pro spontánní hru dětí. Sedací nábytek a stoly jsou voleny tak, aby odpovídaly věkovému 

složení tříd a antropometrickým požadavkům. Snažíme se vytvářet prostředí příjemné a 

estetické. Dbáme na zdravotní nezávadnost a bezpečnost veškerého vybavení. 

Hračky a pomůcky jsou průběžně obměňovány, jsou voleny s ohledem na věkové složení tříd. 

Jsou uloženy tak, aby byly dětem volně přístupné a mohly si je spontánně vybírat. Ve třídách 

jsou nastavena pravidla pro využívání pomůcek a hraček. Doplňujeme didaktické a obrazové 

pomůcky tak, aby byly pohotově k dispozici pedagogům na každém patře budovy. Využívání 

kvalitních pomůcek a jejich pestrá nabídka je pro nás důležitá. Dětské práce jsou součástí 

výzdoby naší školy. Rodiče i děti si je mohou prohlížet v prostorách tříd i šaten. Děti se podílejí 

na výzdobě interiéru. 

Pro odpočinek dětí využíváme 2 stálé ložnice v prvním patře, kde jsou stabilně rozložená 

lehátka a skříně na lůžkoviny. Opatřeny jsou kvalitními čističkami vzduchu. Ve druhém patře 

je zavedeno spaní nejstarších dětí na matracích, které se rozkládají v multifunkční místnosti. 

Matrace jsou nově zakoupené, uložené v pojízdném stojanu, aby mohly odvětrávat a vzájemně 

se při uložení nedotýkaly. Lůžkoviny jsou uloženy v oddělených policích ve skříni se 

jmenovkou dítěte.  

Budova školy je obklopena prostornou zahradou se vzrostlými stromy. Byla vybavena novými 

herními prvky z kvalitního akátového dřeva, velkým altánem, který může být využíván jako 

učebna v zahradě a dalšími herními prvky pro pestrou nabídku pohybových činností. Houpačky 

různých druhů, přístavní věž se skluzavkou, fotbalové branky, pískoviště. Vydlážděný chodník 

využívají děti k jízdám na kolech. Je ponecháno dostatek prostoru pro spontánní aktivity 

v areálu zahrady. Veškeré vybavení odpovídá bezpečnosti a je pravidelně kontrolováno, včetně 

revizí. 

Dbáme na dodržování bezpečnostních i hygienických norem dle platných předpisů, 

na pravidelnou údržbu a kontrolu veškerého zařízení a vybavení mateřské školy. 
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1.3.2 ŽIVOTOSPRÁVA 

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Je dodržována zdravá technologie 

přípravy pokrmů a nápojů. Je dodržován pitný režim ve třídě i na školní zahradě, vhodné 

intervaly mezi jídly. Školní jídelna využívá moderní receptury jídel. Děti nejsou do jídla 

nuceny. Motivujeme děti k návyku zdravého jídelníčku pravidelnou nabídkou čerstvého ovoce 

a zeleniny, snažíme se děti motivovat k ochutnání i netradičních jídel. Starší děti se zapojují do 

přípravy svačiny, učí se samy mazat pečivo, rozvíjejí si stolovací a společenské návyky. 

Dodržujeme pravidelný a dostatečně dlouhý pobyt venku. Sledujeme stav počasí  

i rozptylových podmínek, podle kterých přizpůsobujeme délku pobytu venku. V období topné 

sezony vycházíme z aktuálního stavu ovzduší, vzhledem k naší lokalitě se zhoršenou kvalitou 

vzduchu, která je způsobena lokálními topeništi. Využíváme čističky vzduchu v interiéru.  

Dbáme na dostatek volného pohybu dětí na zahradě i v budově školy. Plánujeme doplnění 

tělovýchovného náčiní, aby bylo ve větší míře přístupné dětem v průběhu dne ve třídách a 

motivovalo děti k pohybu. 

Sledujeme střídání činností v průběhu dne, respektujeme individuální potřebu aktivity, 

spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Děti nejsou ke spánku v poobědovém klidovém 

časoprostoru nuceny, mohou pouze odpočívat, nebo se věnovat klidový aktivitám na lůžku. 

Pravidelný rytmus a řád dne je zajištěn, ponechává však možnost přizpůsobení programu 

aktuálním potřebám a situacím, které v průběhu dne nastávají. 

Zaměstnanci se chovají podle zásad zdravého životního stylu a jsou pro děti přirozeným 

vzorem. 

 

1.3.3 PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY 

Naší snahou je vytvářet prostředí, kde se děti i dospělí cítí spokojeně, jistě a bezpečně. Nově 

příchozí děti mají možnost se postupně adaptovat na nové prostředí. Pedagogové respektují 

potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Citlivě řeší každodenní situace, 

jednají přirozeně a nenásilně. Úzce spolupracují s rodiči dětí. 

Dbáme na rovnocenné postavení všech dětí. Posilujeme pocit sounáležitosti a přijetí 

ve skupině. Pedagogický přístup se projevuje přímou a vstřícnou komunikací pedagoga s dětmi. 

Sledujeme rovnováhu volnosti a osobní svobody dítěte, s nezbytnou mírou omezení, s cílem 

dodržovat potřebný řád a pravidla soužití mezi dětmi i dospělými. Třída je pro děti 
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kamarádským a bezpečným prostředím. Děti se aktivně podílejí na vytváření třídních pravidel, 

kterým musí dobře porozumět, aby je mohly přijmout za své. Přátelské vztahy ve skupině jsou 

pedagogem podporovány a posilovány.  

Učitelka jedná vstřícně a empaticky, naslouchá dětem, podporuje je a povzbuzuje. 

Dostatečně oceňuje a vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony dítěte. Sama je svým jednáním 

vzorem pro děti. Zbytečné organizování a podporování nezdravé soutěživosti je vyloučeno, 

násilí a manipulace s dítětem je nepřípustná. Základem přátelského prostředí školy je vzájemná 

důvěra, tolerance a zdvořilost mezi dětmi i dospělými.  

Pedagog uplatňuje ve své práci pedagogický styl s nabídkou, nechává prostor 

k samostatnému rozhodování a aktivní spoluúčasti. Volí témata dětem blízká, užitečná a 

prakticky využitelná. 

 

1.3.4 ORGANIZACE 

Denní řád je orientační, umožňuje reagovat na změny a situace, které v průběhu dne nastanou 

na momentální potřeby dětí. Dbáme na pravidelné zařazování zdravotně preventivních 

pohybových aktivit, dostatečný prostor pro pohyb dětí. Pedagogové se věnují dětem a jejich 

vzdělávání. Sledují vyváženost řízených spontánních aktivit. Dbají na dostatek prostoru i času 

pro spontánní hru, citlivě reagují a umožňují dětem hru dokončit, případně v ní později 

pokračovat. Děti jsou zapojovány do organizování činností, podporovány ve vlastní iniciativě 

a experimentování. Je respektováno pracovní tempo dítěte. 

Činnosti jsou organizovány tak, aby děti mohly spolupracovat v malých, středních i velkých 

skupinách. Považujeme za vhodné vytvářet podmínky pro individuální práci, skupinovou i 

frontální. Při plánování činností vycházíme z potřeb a zájmů dětí. Vždy zohledňujeme 

individuální vzdělávací potřeby a možnosti jednotlivých dětí. Dbáme na soukromí dítěte, 

respektujeme případnou neúčast při skupinové práci, kdy má dítě potřebu zůstat v ústraní mimo 

společné aktivity. 

Spojování tříd v případě nepřítomnosti učitelek je omezováno na minimum, stanovené počty 

dětí ve třídách nejsou překračovány. Sledujeme vhodné a kvalitní materiální vybavení pro 

realizaci plánovaných činností, pro plánované činnosti jsou včas připravovány pomůcky. 
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PRŮBĚH A ORGANIZACE DNE 
 

Ranní přivítání: 

Po společném úklidu hraček se přivítáme, povídáme si o zážitcích dětí, co nás čeká v průběhu 

dne. Společným rozhovorem navodíme příjemnou atmosféru a pocit sounáležitosti se třídou. 

Pocit uvolnění a radostného očekávání je navozen písničkou, hrou apod., která uvede děti do 

nového dne. Upevňujeme pravidla společenského chování a společná pravidla třídy. 

Tělovýchovné činnosti: 

Pravidelnou součástí každého dne jsou tělovýchovné činnosti, které mohou mít různou formu. 

Zařazujeme lokomoční cvičení (chůzi, běh, lezení, skákání), zdravotní a dechová cvičení, 

relaxační chvilky. Cvičení je motivováno a obměňováno hudebním nebo rytmickým 

doprovodem, volbou náčiní, pomůcek apod. Zařazování pohybových her napomáhá uvolnění a 

pocitu radosti z pohybu, ke vzájemné spolupráci dětí.  

Dopolední svačina: 

V průběhu ranních her mají děti možnost se napít, ve třídách je volně přístupné pití a hrníčky, 

děti se mohou samy obsloužit. Zároveň je nabízen talíř s ovocem nebo zeleninou, kde si mohou 

děti podle chuti nabídnout. Kolem 9. hodiny probíhá svačina. Děti se samy obsluhují a 

připravují si svačinu na stoleček. U starších dětí zavádíme přípravu svačiny – namazání pečiva 

pomazánkou. Každá třída má své vlastní výdejní okénko, na kterém je svačina připravena. Děti 

si volí druh nápoje (mléčný nebo čaj), nejsou do jídla nuceny! 

Činnosti na dané téma: 

Dětem jsou nabízeny individuální, skupinové nebo společné činnosti cíleně zaměřené na jejich 

osobnostní rozvoj, vnímání, poznávání sebe sama i okolí. 

Pobyt venku: 

Při pobytu venku je dbáno na dodržování bezpečnosti dětí. Vycházky a pobyt na zahradě školy 

je vždy zajištěn s dostatečným pedagogickým dohledem. Je dbáno na dostatek spontánního 

pohybu dětí, poznávání okolí, environmentální výchovu, návštěvy dětského hřiště, přírodních 

lokalit. 

Odpočinek a odpolední aktivity: 

Po obědě se děti převlékají do pyžama, vyslechnou si pohádku na ložnici, odpočívají se svou 

oblíbenou hračkou, mohou si prohlížet nabídnutou knížku. Děti s nižší potřebou spánku se po 
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čase stráveném na lehátku věnují klidovým aktivitám ve třídě. Za předpokladu, že respektují 

nastavená pravidla – neruší spící kamarády, mohou vstávat dříve. Všechny ostatní děti vstávají 

ve 14.00hod. Poté svačí a do odchodu domů se věnují v pokračování započatých aktivit 

z dopoledního programu, popř. spontánním aktivitám, dle vlastního výběru dítěte. Při pěkném 

počasí tráví děti odpolední aktivity venku v prostorách školní zahrady. 

 

1.3.5 ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Na řízení mateřské školy se podílejí všichni zaměstnanci mateřské školy. Zaměstnancům je 

ponechán dostatečný prostor pro spolurozhodování o zásadních otázkách chodu školy, je 

respektován jejich názor. Snahou ředitelky je vytvářet na pracovišti prostředí důvěry a 

tolerance, vzájemné respektování všech zaměstnanců školy. Dobře spolupracující tým, který 

společně plánuje pedagogickou práci a chod mateřské školy a zve ke spolupráci rodiče, je 

základem dobře fungující školy. 

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny ve vnitřních předpisech 

školy. Je vytvořen funkční informační systém vnitřní i vnější. 

Ředitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, využívá pozitivní motivaci a podporuje jejich 

spolupráci. Využívá zpětnou vazbu. 

Nastavený autoevaluační systém a pedagogická diagnostika zahrnují všechny stránky chodu 

mateřské školy. Z výsledků vyvozujeme závěry pro další práci. 

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, orgány státní správy, místní základní školou, 

dětským lékařem, PPP Litoměřice, SPC Litoměřice zejména v oblasti logopedické péče, ale i 

při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí. 

 

1.3.6 PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ 

Všichni pedagogičtí pracovníci splňují předepsanou odbornou kvalifikaci. V mateřské škole 

pracují i vysokoškolsky vzdělaní pedagogové. Pedagogický sbor má společně a jasně vytvořená 

pravidla, podle kterých funguje jako spolupracující tým odborníků. 

Sebevzdělávání probíhá formou samostudia, účastí na odborných seminářích. Ředitelka 

podporuje profesionalizaci pracovního týmu, vytváří podmínky pro další vzdělávání. 

Důsledně dbáme na zajištění optimální pedagogické péče o děti v průběhu celého dne. Téměř 

ve všech třídách je zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů každý den v každé 

třídě minimálně v rozsahu 2,5 hodin. 
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Zaměstnanci pracují profesionálně, dodržují společenská pravidla, pedagogické a metodické 

zásady výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Péče o děti v oblasti logopedie a speciálně 

pedagogické péče je zajištěna vlastními pedagogy s odpovídajícím vzděláním, kteří 

spolupracují a jsou odborně vedeni Speciálně pedagogickým centrem v Litoměřicích. 

Konzultují, v případě potřeby, s těmito odborníky vhodné postupy při vzniklých obtížích. 

Koordinátorem za školu – kontaktním pracovníkem je p. uč. Jitka Janečková. 

 

1.3.7 SPOLUÚČAST RODIČŮ 

Usilujeme o oboustrannou důvěru ve vztazích mezi zaměstnanci školy a rodiči. Naší snahou je, 

aby vztah s rodiči byl založen na partnerských vztazích, vzájemné vstřícnosti a respektu. Rodiče 

jsou zváni ke spolupráci, k účasti na dění v mateřské škole. Jsou pravidelně a dostatečně 

informováni o aktivitách v mateřské škole. Využíváme nástěnky, internetové stránky školy i 

články v místním tisku. 

Pedagogové informují rodiče o prospívání jejich dětí, o individuálních pokrocích. Za vhodné 

považujeme konzultace s rodiči o společném postupu při výchově a vzdělávání.  

Zaměstnanci školy chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost. Jednají s rodiči 

ohleduplně a taktně. Podporují rodinnou výchovu a pomáhají rodičům v péči o dítě, v otázkách 

výchovy a vzdělávání. 

 

1.4  VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 
 

 

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. 

Snahou pedagogů je vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte a 

pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Účelem podpory vzdělávání dětí je plné 

zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho 

individuální možnosti a schopnosti. 

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích 

možností potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tyto děti mají právo na jejich bezplatné 

poskytování. Podpůrná opatření realizuje mateřská škola. 

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti dělí do pěti stupňů. 

První stupeň podpůrných opatření uplatňuje škola bez doporučení školského poradenského 

zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP).  
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Podpůrná opatření 2. - 5. stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského 

zařízení (ŠPZ) po projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte. Pro děti s přiznaným 

podpůrným opatřením 2. -5. stupně vypracovává škola, na základě doporučení ŠPZ, 

individuální vzdělávací plán.  

Volba vhodných vzdělávacích metod a prostředků, citlivé a přiměřené působení a uplatňování 

profesionálních postojů pedagogů je důležitou podmínkou úspěšnosti. Pozitivní přijetí dítěte, 

úzká spolupráce s rodiči, předávání informací a spolupráce s dalšími odborníky jsou základem 

pro úspěšný rozvoj osobnosti dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ 
 

Ředitelka mateřské školy zodpovídá za realizaci podpůrných opatření I. stupně, využití plánu 

pedagogické podpory, vyhodnocení účinnosti podpory, případné doporučení služby školských 

poradenských zařízení a při zajišťování podpůrných opatření II. - V. stupně postupuje v souladu 

s § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

 

1. STUPEŇ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 

Je využíván, pokud z pozorování dítěte při práci a při hře vyplývá, že má dítě drobné problémy 

např. s emoční nezralostí, s grafomotorickými obtížemi, s řečovými schopnostmi a jazykovými 

dovednostmi, s nedostatečnou sebedůvěrou a sebevědomím, s motorickou obratností, špatnou 

koncentrací pozornosti, s úchopem pomůcek, s rozvojem vnímání, s verbální obratností, s 

dovedností reprodukovat a pamatovat si instrukce i zadání práce. 

Plán pedagogické podpory (dále jen PLPP) 

Po dohodě s ředitelkou školy a zodpovědnou učitelkou - učitelky na třídě vypracují 

strukturovaný PLPP, který nastaví pro tyto děti pravidla častějšího vyhodnocování pokroku, 

poskytování motivující zpětné vazby, vždy s přihlédnutím k věku dítěte a k možným omezením, 

která obvykle vyplývají z tempa vývoje dítěte. Tento plán zkonzultují s rodiči dítěte a seznámí 

s ním všechny pedagogy, kteří přicházejí do styku s dítětem, aby se v co největší míře zajistilo 

jednotné působení na dítě a vzájemná spolupráce všech zúčastněných. 

Učitelky vyhodnocují pokroky dítěte každý měsíc po dobu 3 měsíců.  

Po této době zhodnotí společně s ředitelkou školy a zodpovědnou učitelkou MŠ, pro děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami, vývoj dítěte. Pokud dítě vykazuje pokroky, pokračují 

v nastaveném způsobu vzdělávání. Pokud je pokrok nedostačující, zodpovědná učitelka 
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doporučí rodičům vyšetření v SPC nebo PPP a zkontaktuje je se zařízením. Organizace 

vzdělávání pak zohlední postavení dítěte ve skupině, ve vztahu k jeho specifickým potřebám se 

střídají činnosti (formy i druhy) nebo se naopak postupy fixují a vytváří se pevné struktury 

potřebné k vytváření vědomostí a dovedností.  

 

2. - 5. STUPEŇ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ v souladu s §16 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

Pokud se ukáže, že podpora dítěte prostřednictvím plánu pedagogické podpory nebyla 

dostačující, požádáme zákonného zástupce, aby navštívil ŠPZ (PPP nebo SPC), které může 

následně doporučit podpůrná opatření vyšších stupňů;  

Do poradenského zařízení je vhodné odevzdat vyhodnocený PLPP 1. stupně, který učitelky 

vypracovaly konkrétnímu dítěti v MŠ. Škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení 

ŠPZ a po udělení písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce, doporučená 

podpůrná opatření (nejzazší doba pro zahájení poskytování PO je 4 měsíce). Není-li možné ze 

závažných důvodů zabezpečit bezodkladné poskytování doporučeného podpůrného opatření, 

poskytuje škola po projednání se ŠPZ a na základě informovaného souhlasu zákonného 

zástupce dítěte, po dobu nezbytně nutnou, jiné obdobné podpůrné opatření stejného stupně.  

Ředitelka ve spolupráci se zodpovědnou učitelkou průběžně vyhodnocuje poskytování PO, 

nejméně 1x ročně, ukončení PO 2. - 5. stupně, vyplývající ze závěrů doporučení ŠPZ, je 

evidováno zodpovědnou učitelkou, ve spolupráci s ředitelkou školy, z důvodu hlášení do 

výkaznictví školy. V případě ukončení podpůrných opatření se informovaný souhlas zákonného 

zástupce nevyžaduje. Tato skutečnost je s ním projednána. 

Individuální vzdělávací plán (dále jen IVP) 

Na základě doporučení ŠPZ vypracují učitelky na třídě pro dítě individuální vzdělávací plán 

s metodickou pomocí zodpovědné učitelky, tento plán zhotoví nejpozději do 1 měsíce  

od doručení doporučení, v průběhu realizace IPV učitelky průběžně vyhodnocují pokroky 

dítěte, SPZ ve spolupráci s MŠ zhodnotí nejméně 1x ročně průběh realizace IPV. 

Není-li doporučené podpůrné opatření poskytnuto do 4 měsíců ode dne vydání doporučení, 

škola projedná tuto skutečnost se ŠPZ. 

Škola ve spolupráci se ŠPZ, dítětem a zákonným zástupcem dítěte průběžně vyhodnocuje 

poskytování podpůrného opatření. 
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Shledá-li škola, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování 

vzdělávacích možností a potřeb dítěte, doporučí zákonnému zástupci dítěte využití poradenské 

pomoci ŠPZ, tedy PPP nebo SPC, obdobně škola postupuje i v případě, shledá-li, že 

poskytovaná podpůrná opatření již nejsou potřebná 

Ve třídě mohou vykonávat pedagogickou činnost souběžně nejvýše 3 pedagogičtí pracovníci. 

Pokud zákonní zástupci dítěte neposkytují součinnost směřující k přiznání podpůrných opatření 

nebo se škola domnívá, že postupují v rozporu s nejlepším zájmem dítěte, usiluje škola o 

zajištění nápravy, v případě, kdy tyto kroky nestačí, zváží komunikaci a případnou spolupráci 

s orgánem sociálně-právní ochrany dětí 

 

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S PŘIZNANÝMI PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI 
 

Podmínky pro vzdělávání dětí musí odpovídat individuálním potřebám, s ohledem na vývojová 

a osobnostní specifika.  

Je potřeba zabezpečit: 

‣ Uplatňování diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci 

činností, včetně určování obsahu, forem a metod vzdělávání; 

‣ Realizaci všech stanovených podpůrných opatření při vzdělávání dětí; 

‣ Osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a 

možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky 

v úrovni odpovídající věku a stupni postižení; 

‣ Spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, ŠPZ, v případě s odborníky mimo oblast školství; 

‣ Snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy; 

‣ Přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření. 

 

1.5  JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ S NEDOSTATEČNOU ZNALOSTÍ ČESKÉHO                                                                              

JAZYKA  
 

 

Mateřská škola poskytuje dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka jazykovou přípravu 

pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání. Dětem-cizincům a dětem, které 

pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí poskytuje jazykovou podporu při 

osvojování českého jazyka v maximální možné míře, která jim při přechodu na základní školu 

umožní se zapojit do výuky a dosáhnout školního úspěchu. Pedagogové věnují zvýšenou 
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pozornost tomu, aby pomáhali dětem a rodičům, kteří neovládají český jazyk na úrovni rodilého 

mluvčího, porozumět, orientovat se, začlenit se do společenství lidí, které je obklopují. Při práci 

s celou třídou mají pedagogové na vědomí, že se v ní nacházejí i děti, které se český jazyk učí 

jako druhý jazyk, uzpůsobují tomu didaktické postupy a děti cíleně podporují v osvojování 

českého jazyka. Pedagogové využívají metodickou podporu ze  

V případě, že bude v mateřské škole souběžně vzděláváno 4 a více dětí- cizinců v povinném 

předškolním vzdělávání, zřídí ředitelka mateřské školy skupinu nebo skupiny pro bezplatnou 

jazykovou přípravu. Vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu je rozděleno do dvou nebo 

více bloků v průběhu týdne. Ředitelka mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti 

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

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

Podpůrným materiálem při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka je škole 

Metodická publikace společnosti pro příležitosti mladých migrantů „Meta“ Děti s odlišným 

mateřským jazykem a Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní 

vzdělávání, který využívá při individualizované práci s dětmi s nedostatečnou znalostí českého 

jazyka již od nástupu do mateřské školy. 

 

1.6 VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ NADANÝCH  
 

 

Mateřská škola je povinna vytvářet při realizaci školního vzdělávacího programu podmínky 

k využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti, a to i při 

vzdělávání dětí nadaných. Dítě, které vykazuje známky nadání, musí být dále podporováno. Za 

nadané dítě se považuje to, které při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky 

vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových, pohybových, manuálních, uměleckých 

nebo sociálních dovednostech. 

V předškolním věku je těžké identifikovat nadání od akcelerovaného vývoje v určité oblasti. 

Vzdělávání provádíme tak, aby byl stimulován rozvoj dětí včetně různých druhů nadání. 

Využijeme všechny možnosti pro realizaci podpůrných opatření pro podporu nadání, pokud 

bude dítě vykazovat jeho známky v některé oblasti.  

Po konzultaci se zodpovědnou učitelkou nastaví učitelky pro dítě PLPP pro podporu nadání 

podle individuálních vzdělávacích potřeb, případně doporučí rodičům spolupráci se ŠPZ. 
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1. STUPEŇ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ U DĚTÍ NADANÝCH 

 Uplatňuje škola i bez doporučení ŠPZ. 

‣ Představuje minimální úpravu metod organizace a hodnocení vzdělávání. 

‣ Nemá normovanou finanční náročnost. 

‣ Škola zpracuje PLPP, za sestavení zodpovídá ředitelka školy. 

‣ Po třech měsících vyhodnotí jeho účinnost a stanoví další postup, případně doporučí další 

šetření ŠPZ. 

Metody výuky: Individualizace výuky, zaměření na rozvoj oblastí nadání. 

Úprava obsahu vzdělávání: Obohacení dílčích výstupů nad rámec ŠVP podle typu nadání. 

Organizace výuky: Podpora rozvoje dovedností a vědomostí, individuální práce. 

Hodnocení: Zohledňující nadání dítěte, motivace k dalšímu rozvoji 

Intervence školy: Podpora pedagogických pracovníků školy 

Pomůcky: Běžné učebnice a pomůcky.   

 

2. STUPEŇ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ U DĚTÍ NADANÝCH 

U mimořádně nadaných dětí, kde nepostačují PO 1. stupně doporučí škola využití ŠPZ za 

účelem posouzení speciálních potřeb dítěte. Vzdělávání mimořádně nadaného dítěte se může 

uskutečňovat dle IVP. Na základě doporučení ŠPZ škola vypracovává IVP, který vychází z 

ŠVP.  

IVP obsahuje:  

‣ Závěry a doporučení ŠPZ, závěry vyšetření SPC nebo pedagogické diagnostiky s 

vymezením oblasti, typu a rozsahu nadání a vzdělávacích potřeb. 

‣ Údaje o poskytování individuální péče. 

‣ Seznamy doporučených pomůcek a materiálů. 

‣ Určení pedagogického pracovníka pro spolupráci s ŠPZ. 

‣ Personální zajištění úprav v průběhu vzdělávání. 

IVP je zpracován do 1 měsíce od obdržení doporučení, zpracování IVP zajišťují pedagogové 

třídy, ve které se dítě vzdělává, ve spolupráci s ředitelkou školy. Seznámí s ním pedagogy a 

zákonné zástupce dítěte. Poskytování vzdělávání dle IVP je možné pouze na základě písemného 

souhlasu zákonného zástupce dítěte. ŠPZ sleduje a vyhodnocuje plnění IVP minimálně 1x ročně 

a poskytuje poradenskou činnost. 
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1.7  VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD DVOU DO TŘÍ LET 
 

 

Předškolní vzdělávání má podporovat rozvoj osobnosti dítěte, podílí se na jeho citovém, 

rozumovém a tělesném rozvoji, pomáhá k osvojení základních pravidel chování. O přijetí dítěte 

vždy rozhoduje ředitelka školy. Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od 2 let věku. 

Je však důležité uvědomovat si specifika v oblastech vývoje dvouletého dítěte: 

‣ Velká touha po poznání, experimentování, objevování; 

‣ poznávání všemi smysly; 

‣ egocentrismus, osamostatňování; 

‣ žije přítomností, neorientuje se v prostoru a čase; 

‣ je méně obratné; 

‣ má méně zkušeností; 

‣ první sociální zkušenost mimo širší rodinu; 

‣ silnější vazba na dospělou osobu; 

‣ poznává nové vzorce chování; 

‣ vymezuje si vlastní prostor; 

‣ přijímá vymezené hranice a nové role; 

‣ učitel se stává zástupcem rodiče, jistotou a oporou dítěte; 

‣ učí se nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem, především hrou; 

‣ vyžaduje opakování činností; 

‣ potřebuje pravidelné rituály; 

‣ pozornost udrží jen velmi krátkou dobu. 
 

Pedagog citlivě přizpůsobuje organizaci střídáním nabídky činností, trénováním návyků, 

praktických dovedností, ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity. 

 

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD DVOU DO TŘÍ LET 
 

Dvouleté dítě potřebuje stálý pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu 

bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče, srozumitelná pravidla. 

‣ Dostatečné množství podnět. a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro 2leté děti. 

‣ Zabezpečené skříňky k ukládání hraček a pomůcek zajišťují bezpečnost a předkládání 

přiměřeného množství podnětů. 

‣ Nastavení pro děti srozumitelných pravidel pro ukládání hraček a pomůcek. 
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‣ Dostatečný prostor pro volný pohyb a hru, zabezpečení možnosti průběžného odpočinku. 

‣ Zázemí pro zajištění hygieny dětí. 

‣ Dostatečný prostor pro ukládání náhradního oblečení a hygienické potřeby. 

‣ Vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (pravidelnost, čas na realizaci činností, 

úprava času stravování, dostatečný odpočinek). 

‣ Vytváření podmínek pro dostatečnou adaptaci dítěte vzhledem k individ. potřebám dítěte. 

‣ Dítěti je umožněno používat specifické pomůcky pro zajišťování pocitu bezpečí a jistoty. 

‣ Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeby a 

volby dětí. 

‣ Učitelka uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímá. 

‣ Podporování pozitivních vztahů vedoucích k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou. 

Mateřská škola zajistí organizační a provozní podmínky v souladu s platnými právními 

předpisy. PO a BOZP splňují stanové zákonné podmínky. Obsah vzdělávání: - vychází ze ŠVP, 

kde témata a podtémata vedou k plnění cílů vzdělávání s ohledem na jednotlivé věkové 

kategorie. 

 

HLAVNÍ ČINNOST DĚTÍ MLADÍCH TŘÍ LET 
 

Dítě a jeho tělo - zvládnout základní pohybové dovednosti, koordinaci pohybů, bezpečný 

pohyb ve skupině dětí, seznamovat se a procvičovat sebeobsluhu a hygienu.  

Dítě a psychika - procvičovat správnou výslovnost a srozumitelnost, rozvíjet slovní zásobu, 

seznamovat se s různými zvuky, melodiemi, zapamatovat si krátké říkanky, seznamovat 

ses různými materiály při výtvarných činnostech, poslech krátkých textů, nové poznatky a 

radost z nich, odloučit se na čas od rodičů, přizpůsobit se změnám. 

Dítě a ten druhý - naučit se komunikovat s ostatními dětmi a dospělými, dělit se o hračky, učit 

se ovládat své emoce, nálady. 

Dítě a společnost - učit se pravidlům soužití v MŠ, základ společenského chování, zařadit se 

mezi vrstevníky, adaptovat se na život ve školce. 

Dítě a svět - zvládat běžné činnosti, všímat si dění ve svém okolí.  

Spolupráce s rodiči je, vzhledem k věku dítěte, zásadní. Vzájemná informovanost rodičů a 

pedagogů je velmi důležitá. Preferujeme: Předávání informací o dítěti v průběhu 

každodenního styku s rodiči dětí a optimalizaci individuálního přístupu - přítomnost rodičů v 
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průběhu adaptace, možnost přítomnosti během dne, pomoc s dítětem při akcích školy dle 

možností zák. zástupců. Spolupráce s ostatními organizacemi (ŠPZ): podle potřeb dítěte nebo 

požadavků zákonných zástupců.  

 

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Věcné: Vybavení hračkami, didaktickými pomůckami, materiálem vzhledem k věku dětí, 

používání vhodného sedacího nábytku a vybavení třídy zohledňující výšku dětí 

Hygienické: stávající hygienické zařízení školy splňuje stanovené požadavky. 

Zákonní zástupci zajistí dostatečný počet náhradního oblečení. Do MŠ bude přijato dítě, které 

se podrobilo pravidelnému očkování nebo je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování 

podrobit, nutno doložit potvrzení od lékaře. 

Životospráva, stravování: úprava denního režimu a délky spánku. Pokud je v době podávání 

jídla dítě přítomno v MŠ, stravuje se vždy v souvislosti s délkou pobytu. Výživové a finanční 

limity pro stravování jsou stanoveny vyhláškou pro danou skupinu strávníků. Délka pobytu a 

jeho četnost se stanoví po domluvě se zákonnými zástupci dítěte vzhledem k jeho individuálním 

potřebám. 

Psychosociální podmínky: umožnění dostačujícího adaptačního režimu s možností 

přítomností rodičů   - uplatnění individuální péče. 

Personální podmínky: stanovení pracovních úvazků pedagogických pracovníků tak, aby bylo 

souběžné působení v rámci třídy min. 2,5 hod denně, zejména vzhledem k zajištění bezpečnosti 

dětí. Případné personální posílení o pracovní místo chůvy.  

Odborná kvalifikace: stávající personální obsazení splňuje kvalifikační požadavky.  

Další vzdělávání: využití seminářů NIDV a dalších vzdělávacích institucí, samostudium. 

Organizace vzdělávání: využití adaptačního režimu, přizpůsobení individuálním potřebám 

dítěte, dostatečný časový prostor na činnosti dítěte, pomoc na přípravu pobytu venku, při 

stravování, hygieně, oblékání. 

Bezpečnostní podmínky: stávající objekt a jeho zařízení splňuje zákonné podmínky. 

 

1.8  POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
‣  

 

S účinností od 01. 09. 2017 je povinné předškolní vzdělávání stanoveno dětem, které dosáhnou 

pěti let do 31. 8. daného kalendářního roku. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je 
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stanoven na čtyři souvislé hodiny, a to v naší mateřské škole od 8.00 do 12.00hodin. Zápis k 

předškolnímu vzdělávání probíhá v termínu od 2. do 16. května příslušného roku. 

K povinné školní docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit své dítě v termínu od 1. do 

30. dubna příslušného roku, kdy zápisy probíhají. Žádost o odklad povinné školní docházky 

zákonný zástupce podává v době zápisu do ZŠ, k čemuž dokládá případná souhlasná stanoviska 

ŠPZ a odborného lékaře.  

Povinné předškolní vzdělávání je v MŠ bezplatné. Ve školním řádu je jasně stanoveno 

omlouvání absencí včetně dokládání důvodů absence. Dalším způsobem plnění povinného 

předškolního vzdělávání je individuální vzdělávání, případně vzdělávání v přípravné třídě nebo 

ve škole v zahraničí. Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro některou z těchto alternativních 

forem plnění, musí to mateřské škole, kde je dítě zapsáno, oznámit nejpozději tři měsíce před 

začátkem školního roku, ve kterém má dítě zahájit povinné předškolní vzdělávání. 

 

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  
 

 

Jedná se o jednu z možných forem plnění předškolního vzdělávání. Pokud zákonný zástupce 

plánuje své dítě individuálně vzdělávat po převažující část školního roku (nadpoloviční počet 

dnů školního roku), musí svůj záměr oznámit ředitelce nejpozději 3 měsíce před začátkem 

školního roku, ve kterém se má dítě povinně vzdělávat. Pokud se zákonný zástupce rozhodne v 

průběhu školního roku, písemně to oznámí ředitelce školy a vyčká doručení oznámení. 

Ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci oblasti z RVP pro předškolní vzdělávání ve 

kterých bude dítě rozvíjeno. Mateřská škola bude prověřovat očekávané výstupy v 

doporučených oblastech. 

Ověřování: 

Termíny ověření a náhradní termíny budou stanoveny v měsíci listopadu nebo prosinci (ověření 

se musí uskutečnit v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku).  

O termínu budou rodiče písemně informováni. Pokud se zákonný zástupce nedostaví v řádném 

nebo náhradním termínu, ředitelka ukončí individuální vzdělávání, dítě pak neprodleně zahájí 

docházku do mateřské školy.  

Ověření proběhne v budově mateřské školy za přítomnosti 2 pedagogů, zákonného zástupce a 

dítěte, které je individuálně vzděláváno formou rozhovoru s rodiči a pedagogy, prohlídkou 

portfolia (pokud bude k dispozici), nabídkou praktických aktivit dítěti, které umožní, aby se 
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mohlo nenásilnou formou projevit, navázáním kontaktu pedagoga a dítěte, rozhovorem 

s knížkou, hračkou, pomůckou, při kontaktu s vrstevníky. 

Přesný termín bude zákonnému zástupci sdělen individuálně nebo s ním předem 

dohodnut při odevzdání žádosti o individuální vzdělávání dítěte. 

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření ve spádové mateřské škole. 
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2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 
‣  

 

 

 

 

 

 

 

 

„BARVÍNKŮV SVĚT“ 
 

2.1  CHARAKTRISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAM 
 

 

Cílem našeho vzdělávacího programu je vytvořit pestrobarevnou vzdělávací nabídku vzájemně 

se prolínajících a doplňujících oblastí. Využíváme okolní krajinu, přírodní krásy a historický 

ráz města k získávání bezprostředních prožitků dětí. Důležitou součástí pobytu v přírodě je 

nejen získávání informací, ale i vytváření kladného a zodpovědného vztahu k ní.  

Přirozenou cestou a hravým způsobem chceme dětem napomáhat k odhalování souvislostí a 

vést je k radosti z poznávání. Hravým způsobem směřujeme k osobní pohodě a spokojenosti, 

pocitu bezpečí všech dětí s ohledem na jejich individualitu. 

Školní vzdělávací program je zpracován do integrovaných bloků, jejichž cílem je: 

‣ využívat přímé zážitky dětí, jejich zvídavost a potřebu objevovat 

‣ podporovat chuť dívat se kolem sebe 

‣ aktivně a tvořivě se podílet na hledání cest k sobě i k okolnímu světu 

‣ rozvíjet vztah k místu, kde žijeme 

‣ využívat přírodních krás okolí k vytváření základů zodpovědného jednání k přírodě 

‣ získávat osobní samostatnost 
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To vše s respektem k individuálním možnostem a potřebám každého jednotlivého dítěte. 

Školní vzdělávací program je východiskem pro práci všech pedagogů na období jednoho 

školního roku. Na jeho základě jsou pedagogy vypracovány třídní vzdělávací plány, které 

vycházejí z věkových zvláštností dětí ve třídě. Je přizpůsoben individuálním a skupinovým 

potřebám dětí. Dává prostor k tvořivému přístupu pedagogů.  

 

NÁZVY INTEGROVANÝCH BLOKŮ 
 

 

1. Žlutou máme všichni rádi, s Barvínkem jsme kamarádi. 

2. Ani nás to nemine, vítáme tě, zlatohnědý podzime. 

3. Červená, zlatá, zelená, na vánoční čas připravená. 

4. Modrá zima, bílý sníh, děti v teplých čepicích. 

5. Bílá pro sněženky, modrá pro pomněnky, žlutá pro kuřátka, hnědá pro štěňátka. 

6. Barvínkova pestrobarevná letní zahrádka. 

 

HLAVNÍ OKRUHY V OBLASTECH PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
 

 

Dítě a jeho tělo 

‣ Pestrá nabídka her a činností zajišťující dostatek všestranného pohybu. 

‣ Zařazování zdravotně zaměřených cvičení s prvky jógy, relaxace, protahovací cvičení, 

vedoucí k poznávání vlastního těla a jeho částí. 

‣ Rozvíjení hudebních a hudebně pohybových dovedností, rytmického cítění, radosti 

z hudby. 

‣ Nabídka manipulačních činností s různými předměty, materiály, náčiním a nástroji. 

‣ Využívání smyslových a psychomotorických her k sebepoznání. 

‣ Konstruktivní a grafické činnosti s různými materiály. 

‣ Sebeobslužné činnosti a jednoduché pracovní činnosti vedoucí k samostatnosti dítěte. 

‣ Zařazování činností vedoucí děti k ochraně zdraví a vytváření zdravých životních návyků. 

Dítě a jeho psychika 

‣ Dostatečný prostor pro spontánní hru. 

‣ Rozvíjení řeč. a sluch. schopností formou rytmických her, hádanek, vokálních činností. 

‣ Podporování mluvního apetitu dětí společnými rozhovory, vyprávěním zážitků, příběhů, 

využíváním obrazového materiálu, knih ke vzájemnému sdělování. 

‣ Vytváření prostoru k samostatnému mluvnímu projevu na určité téma. 
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‣ Zařazování poslechu čtených či vyprávěných příběhů a pohádek, jejich převyprávění. 

‣ Využívání veršů, pohádek a písniček k recitaci, dramatizaci, zpěvu a navození pocitu 

pohody a veselí. 

‣ Seznamování s grafickými symboly, tvary, čísly a písmeny a jejich grafické napodobování. 

‣ Využívání přímého i záměrného pozorování objektů a předmětů, pojmenovávání jejich 

vlastností. 

‣ Manipulaci s předměty a materiály využít ke konkrétním operacím jako je třídění, 

přiřazování, porovnávání; k rozvoji paměti; k tvořivosti a fantazii. 

‣ Formou her a praktických úkonů procvičovat orientaci v prostoru i rovině. 

‣ Zařazováním estetických a tvůrčích aktivit, dramatických činností napomáhat k citovému 

rozvoji dítěte, jeho volních vlastností a sebeovládání. 

Dítě a ten druhý 

‣ Vytváření dostatečného prostoru pro komunikaci verbální i neverbální mezi dětmi i 

dospělými. 

‣ Zařazování společenských her, dramatických etud, kooperativních činností mezi dětmi, ve 

kterých se učí respektovat a přijímat druhého. 

‣ Využívání příběhů a pohádek k pochopení pravidel vzájemného soužití a chování, 

společenských pravidel. 

‣ Pomocí her a situací rozvíjet přátelské vztahy mezi dětmi, učit se chápat, jak si chránit své 

soukromí a bezpečí. 

Dítě a společnost 

‣ Aktivní zapojení dětí do spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel třídy. 

‣ Zapojení dětí do příprav a realizace společných slavností a zábav. 

‣ Návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí, které umožňují rozvoj tvořivosti, vkusu  

i společenského chování. 

‣ Zařazování tematických her a dramatizací uvádějící dítě do světa lidí a jejich práce. 

‣ Poznávání různých oblastí kultury a umění, divadlo, výstava, knihovna, filmové 

představení; účast na kulturních akcích města, poznávání lidových tradic a zvyků a jejich 

pochopení. 

Dítě a svět 

‣ Vycházkami a výlety poznávat nejbližší okolí - přírodu, kulturní objekty, důležité 

instituce a budovy; získávat praktickou orientaci ve městě a okolí. 

‣ Účast dětí na vystoupeních a výstavách, jarmarcích a jiných kulturních akcích 
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konajících se ve městě. 

‣ Formou her a dramatických scének procvičovat bezpečné chování v dopravě, 

v domácnosti při manipulaci s různými předměty a materiály, uvědomovat si možná 

rizika a nebezpečí. 

‣ Ekologicky zaměřené aktivity a hry vedoucí dítě k poznávání ekosystémů, k péči o 

životní prostředí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě, zapojení dětí do péče o 

školní zahradu a její okolí. 

‣ Pomocí pokusů, zkoumáním a manipulací s různými předměty a materiály získávat 

zkušenosti s jejich vlastnostmi. 

‣ Využívání literární texty, obrazový materiál, encyklopedie, besedy, výstavy; kladení 

otázek a hledání odpovědí s aktivní účastí dětí. 
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ŽLUTOU MÁME 
VŠICHNI RÁDI, 
S BARVÍNKEM 

JSME KAMARÁDI 

Kouzelná 
slovíčka 

Začínáme spolu 

Kdo patří do mé 

rodiny 

To jsem já a to 

jsi ty 

2.2  VZDĚLÁVACÍ OBSAH 
 

 

1. INTEGROVANÝ BLOK 

„ŽLUTOU MÁME VŠICHNI RÁDI, S BARVÍNKEM JSME KAMARÁDI“ 

 

 

NABÍDKA VOLITELNÝCH TÉMAT                                                               

 

           

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Názvy jednotlivých témat mohou být podle potřeby jednotlivých tříd pozměněny. 

                                             

Skřítek Barvínek vítá po prázdninách nové kamarády… 
 

 

CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÉHO BLOKU  

Období adaptace a seznamování dětí s novým prostředím, učitelkami a ostatními zaměstnanci, 

s vybavením třídy, školní zahradou a okolím MŠ. Přiměřeným způsobem vytváříme společně 

s dětmi pravidla vzájemného soužití, chování a komunikace. Snažíme se vytvářet pohodové 

prostředí, vést děti k toleranci a respektování, k samostatnosti v sebeobsluze, k rozvoji hrubé i 

jemné motoriky, hudebního cítění a pohybového rozvoje. Seznámíme děti s pravidly 

bezpečného chování na školní zahradě, při vycházkách a dopravních situacích. Přiblížíme 

dětem svět přírody – všeho živého i neživého. 

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE  

Posilovat získání jistoty a důvěry, citové samostatnosti, podporovat rozvoj sebevědomí, rozvíjet 

u dítěte prosociální postoje a jejich interaktivní a komunikativní dovednosti. Prohlubovat citový 

vztah ke své rodině, k místu kde dítě žije. Seznamovat s pravidly společenského soužití.  
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ČASOVÝ ROZSAH: 4 týdny 

 

VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚRY 

 Vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije. 

‣ Podpořit relativní citovou samostatnost. 

‣ Rozvíjet komunikativní dovednosti. 

‣ Zaměřit se na zprostředkování elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých 

při navazování vztahů dítěte k druhým lidem. 

‣ Rozvinout smyslové vnímání. 

‣ Posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému (tolerance, respekt, odpovědnost). 

‣ Respektovat přání a potřeby druhého, vycházet mu vstříc. 

 

NABÍDKA ČINNOSTÍ  

Co pedagog nabízí tak, aby vedl dítě k očekávaným výstupům rámcově vzdělávacího programu předškolního vzdělávání a to 

na úrovni, která je pro něj dosažitelná. 

‣ Ranní cvičení, chůze, běh, poskoky, skoky, zdolávání přírodních i umělých překážek, pobyt 

venku, pohybové hry, hudebně – pohybové hry, cvičení na nářadí; 

‣ společenské hry a aktivity, slavnosti města, návštěvy divadelních představení, poznávání 

významných budov města, poznávání cesty k bydlišti; 

‣ sociální hry na dané téma (rodina, přátelství, návštěvy přátel, v obchodě), hry zaměřené na 

projevy citů, procvičování sebekontroly; 

‣ jazykové chvilky, poslechové chvilky, vlastní vyjadřování – vyprávění zážitků, námětové 

hry, dramatizace; 

‣ společné vytváření pravidel chování a soužití ve třídě; 

‣ záměrné a přímé pozorování (předměty, objekty, materiál, vůně, zvuky); 

‣ společenské hry ve dvojicích, skupinách, společná setkávání, návštěvy. 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY  
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‣ Zvládá sebe obsluhu, osobní hygienu, stolování – zvládá prostorovou orientaci, překážky, 

házet a chytat míč, koordinuje lokomoci. 

‣ Umí zacházet s hračkami a s předměty denní potřeby. 

‣ Záměrně se soustředí na činnosti, vnímá, že je zajímavé dozvídat se nové věci 
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‣ Vyjadřuje svou představivost a fantazii, prožívá radost ze zvládnutého, spolupracuje 

s ostatními. 

‣ Pojmenuje kamarády, členy rodiny a ví, kde pracují. 

‣ Pojmenuje většinu toho, co ho obklopuje. 

‣ Vyjadřuje se samostatně, správně vyslovuje, domluví se slovy i gesty. 

‣ Má elementární poznatky o rodině, městě, zemi, kde žije, má povědomí, že někam patří.  

‣ Orientuje se bezpečně v prostředí MŠ, zvládá základní pohybové dovednost. 

‣ Dodržuje dohodnutá pravidla, začlení se do třídy, adaptuje se na život v MŠ. 

‣  Má prosociální chování, respektuje potřeby jiného, uvědomuje si svá práva vzhledem 

k druhému. 
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ANI NÁS TO 
NEMINE, VÍTÁME 
TĚ, ZLATOHNĚDÝ 

PODZIME. 

Poklady 

podzimu 

Já jsem 
brambor šišatý 

…. 

Barevné dračí 

ocásky 

Rybička 

maličká 

Maluje sluníčko 

červené jablíčko 

Huboval 

vrabčák na 
zimu… 

Malované 
počasí 

Podzimní 

světýlka 

2. INTEGROVANÝ BLOK 

„ANI NÁS TO NEMINE, VÍTÁME TĚ, ZLATOHNĚDÝ PODZIME“ 
 

    

NABÍDKA VOLITELNÝCH TÉMAT                                                               

 

 

                                                      

                                  

       

 

 

 

     

 

      

            

                                                        

                 

 

                     

                                                       

 

 

Názvy jednotlivých témat mohou být podle potřeby jednotlivých tříd pozměněny. 

 

Pozorujeme spolu s Barvínkem měnící se svět kolem nás, který bude brzy hrát podzimními 

barvami… 
 

 

CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÉHO BLOKU  

V tomto integrovaném bloku povedeme děti k rozvoji estetického vnímání pozorováním 

podzimní krajiny nejen na školní zahradě, ale i při tematických vycházkách do okolí MŠ. 

Budeme si všímat změn v přírodě v souvislostech se změnou počasí, chováním a životem zvířat 

na podzim, navštívíme výlov jezera Chmelař. Seznámíme se s ovocem, zeleninou, poznáváme 

všemi smysly. Připomeneme si, co je zdravé a co nám škodí, budeme upevňovat zdravé návyky 

a postoje. Povedeme děti k poznávání a sběru přírodnin, které využijeme k hrám a výtvarným 

činnostem. Podzimní IB využijeme nejen při výtvarném vyjadřování, ale také v poezii, 
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v písních a v pohybu. Naším úkolem bude učit děti vnímat přírodu, která nás obklopuje, rozvíjet 

u nich pocit sounáležitosti s ní a naučit se ji chránit. 

 

ČASOVÝ ROZSAH: 7 – 8 týdnů 

 

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

Osvojení si poznatků o přírodě, rozvíjení smyslového vnímání (hmat, sluch, chuť, zrak). 

Zapojení se do společných činností, osvojení si práci ve skupině. Postupné získávání 

sebedůvěry a sebevědomí. Rozvoj poznatků o správné životosprávě. Osvojení si poznatků o 

změnách v přírodě, v počasí. Rozvíjení řečové a manipulační schopnosti, kreativity, výtvarného 

projevu. Vyjádřit se pomocí hudebních a hudebně – pohybových činností.  

 

VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚRY 

‣ Uvědomění si vlastního těla, rozvoj fyzické zdatnosti. 

‣ Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti. 

‣ Rozvíjet tvořivé myšlení, řešení problémů a tvořivé vyjádření. 

‣ Osvojovat si poznatky komunikativních dovedností. 

‣ Posilovat schopnost vytvářet citové vztahy a rozvíjet je. 

‣ Posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem. 

‣ Rozdělovat lidskou činnost na tu, která prostředí pomáhá a tu, která ji ničí. 

‣ Rozvinout úctu k životu ve všech jeho formách. 

 

NABÍDKA ČINNOSTÍ 

Co pedagog nabízí tak, aby vedl dítě k očekávaným výstupům rámcově vzdělávacího programu předškolního vzdělávání a to 

na úrovni, která je pro něj dosažitelná. 

‣ Pravidelná denní cvičení, jednoduché gymnastické cviky (převaly); 

‣ cvičení na nářadí, pohybové hry, pravidelné denní vycházky, hry na školní zahradě, míčové 

hry; 

‣ komunikativní kruh, reprodukce slyšeného, dramatizace pohádek, básně, písně, popis 

obrázku, řešení myšlenkových i praktických problémů; 

‣ hry s materiálem – třídění, porovnávání, skládání podle vzoru, odhad, přiřazování, 

přesýpání; 

‣ kalendář a charakteristika počasí, roční období; 
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‣ hry se slovy, rytmizace textů, prohlížení časopisů a knih, výtvarné vyjádření, vystoupení 

dětí; 

‣ námětové hry, konstruktivní hry, výtvarné projekty, poslech pohádek, dramatické 

vyjadřování skutečností; 

‣ přirozené hry, modelové situace (dramatizace navozeného tématu – co uděláš když…); 

‣ manipulace s přírodninami, výroba a pouštění draků, pobyt venku; 

‣ ekologické hry, třídění odpadového materiálu, praktické využití technických přístrojů. 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY  

Co by dítě zpravidla mělo dokázat na konci předškolního období s ohledem na úrovň, která je pro něj dosažitelná.   

‣ Pečuje o osobní hygienu, má povědomí o svém zdraví a bezpečí a ví, co mu škodí a 

prospívá. 

‣ Koordinuje chůzi s říkadly, zvládá rytmizovat, vědomě napodobí jednoduchý pohyb. 

‣ Zapamatuje si krátké říkanky, rozpočitadla, písničky. 

‣ Umí dodržovat společně dohodnutá pravidla. 

‣ Zvládá navazovat kontakt s kamarády i s dospělými. 

‣ Uvědomuje si příjemné i nepříjemné prožitky. 

‣ Umí požádat o pomoc a ví, kdy a kam se má v tomto směru obrátit. 

‣ Porozumí běžným neverbálním projevům. 

‣ Chrání přírodu a pečuje o ni, umí využívat přírodniny. 

‣ Pozná zvířata žijící na poli a v lese, rozlišuje druhy ovoce a zeleniny. 

‣ Vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů, těší se z příjemných zážitků. 

‣ Umí naslouchat druhým, porozumí slyšenému, dokáže formulovat otázky a popsat situaci. 

‣ Dokáže se zapojit do kooperativní činnosti a zvládá se na určitou činnost záměrně 

soustředit. 

‣ Umí postupovat podle pokynů. 

‣ Projevuje zájem o knihy. 

‣ Má povědomí o významu životního prostředí, a že změny jsou samozřejmé a přirozené. 
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ČERVENÁ, ZLATÁ, 
ZELENÁ, NA VÁNOČNÍ 

ČAS PŘIPRAVENÁ 

Když s námi šijí 
všichni čerti 

Martin na bílém 
koni 

Vánoce, Vánoce 
přicházejí …. 

Těšíme se na 
Ježíška 

3. INTEGROVANÝ BLOK 

„ČERVENÁ, ZLATÁ, ZELENÁ, NA VÁNOČNÍ ČAS PŘIPRAVENÁ“ 
 

    

NABÍDKA VOLITELNÝCH TÉMAT                                                               

 

 

                                               

 

 

                                                                                                        

 

 

                      

 

 

 

Názvy jednotlivých témat mohou být podle potřeby jednotlivých tříd pozměněny. 

 

 

Skřítek Barvínek vypráví dětem kouzelné příběhy, které spojují lidi okolo nejkrásnějších svátků 

v roce, ukazuje dětem cestu k lásce a vzájemné ohleduplnosti… 
 

 

CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÉHO BLOKU  

Tento integrovaný blok započneme příjezdem Martina na bílém koni a společně prožijeme 

období adventu, zaměříme se na zvyky a tradice. Aktivně zapojíme děti do výzdoby třídy, 

výroby vánočních dárků a přáníček pro rodiče, zpívání koled a přípravy na vánoční besídku. 

Budeme upevňovat základní návyky společenského chování. 

 

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

Rozvíjet schopnosti vytváření citových vztahů, plně své city prožívat. Učit se dělat radost 

druhému a chápat jeho city a pocity, rozvíjet empatické reakce. Rozvíjet komunikativní 

dovednosti a kultivovaný projev. Osvojení si věku přiměřených, praktických dovedností.  

Seznamování se s tradicemi.  
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ČASOVÝ ROZSAH: 4 – 5 týdnů 

 

VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚRY 

‣ Rozvíjet pohybové dovednosti ve spojení s hudbou. 

‣ Osvojit si poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení a psaní. 

‣ Posilovat přirozené poznávací cíle zvídavost, zájem, radost z objevování). 

‣ Seznamovat s lidovými zvyky a tradicemi Vánoc a s příjezdem Sv. Martin. 

‣ Rozvíjet estetické vnímání, cítění a prožívání. 

‣ Vyjádřit prosociální postoje (sociální citlivost, tolerance, respekt, přizpůsobivost). 

‣ Rozvíjet základní kulturně – společenské postoje, aktivně se přizpůsobovat společenskému 

prostředí a zvládat jeho změny. 

 

NABÍDKA ČINNOSTÍ 

Co pedagog nabízí tak, aby vedl dítě k očekávaným výstupům rámcově vzdělávacího programu předškolního vzdělávání a to 

na úrovni, která je pro něj dosažitelná. 

‣ Hudebně – pohybové hry a činnosti, příprava na vánoční vystoupení; 

‣ práce s literárními texty, nácvik na vystoupení dětí, využívaní knih, encyklopedií, médií, 

vyprávění, dramatizace krátkých scének, přednes, taneční hry; 

‣ poslech a zpěv koled, příprava školního sboru na vánoční vystoupení; 

‣ výtvarné a pracovní činnosti (seznamování s různými výtvarnými technikami) při výrobě 

dárků a přáníček pro rodiče; 

‣ podílení se na vánoční výzdobě třídy a prostor MŠ, zdobení vánočního stromečku; 

‣ oslava Adventu, Sv. Martin, Mikuláš v MŠ ve spolupráci se ZŠ A. Klára, těšení se na 

Ježíška a rozdávání dárků.  

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY  

Co by dítě zpravidla mělo dokázat na konci předškolního období s ohledem na úroveň, která je pro něj dosažitelná.   

‣ Sladit pohyb s rytmem a hudbou. 

‣ Formulovat otázky, odpovídat na ně. 

‣ Přemýšlet, vést a vyjadřovat jednoduché úvahy. 

‣ Zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, hudebně). 

‣ Respektovat potřeby svoje i jiného dítěte, dělit se o hračku, i úkol s někým jiným. 

‣ Vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně vnímat a hodnotit svoje zážitky.  
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MODRÁ ZIMA, 
BÍLÝ SNÍH, 

DĚTI V TEPLÝCH 
ČEPICÍCH 

Stopy ve 
sněhu 

Zima,  
zima, samá 

rýma 

Svět pohádek Zimní sporty 

Mráz na okna 

maluje 

Já jsem 
muzikant 

Haló, pane 
Karnevale! 

Bez práce 

nejsou koláče 

4. INTEGROVANÝ BLOK 

„MODRÁ ZIMA, BÍLÝ SNÍH, DĚTI V TEPLÝCH ČEPICÍCH“ 
 

    

NABÍDKA VOLITELNÝCH TÉMAT                                                               

 

 

       

 

 

 

    

   

                                                   

 

      

                 

 

                                                       

 

                                   

Názvy jednotlivých témat mohou být podle potřeby jednotlivých tříd pozměněny. 

 

Barvínek seznamuje děti s rozmanitostmi a krásami zimní přírody, s lidovými tradicemi a 

s přizpůsobením lidí a zvířat na toto roční období … 
 

 

CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÉHO BLOKU  

Přiblížíme dětem charakteristické znaky zimy, život zvířat v zimě, vlastnosti sněhu a ledu s 

pokusy, změny v počasí.  

Podle podmínek si užijeme zimní radovánky – stavění sněhuláka, koulování, bobování. 

Zaměříme se i na péči a ochranu zdraví dětí, poznávání částí těla, běžné dětské nemoci, ale i na 

bezpečnost při zimních sportech. Prožijeme karnevalový rej, seznámíme se se známými 

profesemi (IZS a další) a připomeneme si, kde pracují máma s tátou. Prostřednictvím 

pohádkových příběhů budeme u dětí podněcovat představivost, rozvíjet fantazii, vyjadřování i 

řeč. Posílíme u dětí sebedůvěru, osobité myšlení a schopnost improvizovat. Zvyšujeme nároky 

na sebeobsluhu. Vytváříme vzájemné cítění mezi dětmi, prohlubujeme kamarádské vztahy. 
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ČASOVÝ ROZSAH: 8 týdnů 

 

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

Podporování pohybové schopnosti a fyzické zdatnosti dětí, osvojení návyku bezpečného 

chování. Vytváření vztahu k přírodě a uvědomování si její proměnlivosti, rozpoznávat znaky 

zimního období. Rozvíjení zájmu o psanou podobu jazyka i o další formy sdělení (výtvarné, 

hudební, pohybové a dramatické). 

 

VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚRY 

‣ Vytvářet a osvojovat si zdravé životní návyky a postoje jako základ zdravého životního 

stylu. 

‣ Osvojovat si elementární poznatky o znakových systémech a jejich funkcích (čísla, 

písmena). 

‣ Rozvíjet a kultivovat mravní i estetické vnímání, cítění a prožívání. 

‣ Podporovat základní kulturně – společenské postoje, návyky a dovednosti. 

‣ Rozvoj kultivovaného projevu, vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách, 

mít úctu k práci druhých. 

‣ Rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám. 

‣ Chápat význam piktogramů, řešit labyrinty. 

 

NABÍDKA ČINNOSTÍ 

Co pedagog nabízí tak, aby vedl dítě k očekávaným výstupům rámcově vzdělávacího programu předškolního vzdělávání a to 

na úrovni, která je pro něj dosažitelná. 

‣ Pravidelná ranní cvičení, činnosti zaměřené na poznávání lidského těla (časti i orgány), 

motivační hry na lékaře, sledování práce dospělých, pantomima a hry se zaměřením na 

profese; 

‣ manipulační činnosti, jednoduché sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny, čistoty 

prostředí; 

‣ motivační hry, výtvarné činnosti, tematicky zaměřené básně a písně; 

‣ sáňkování, bobování, koulování, stavění sněhuláků, pokusy s ledem a sněhem; 

‣ hry a činnosti na rozpoznávání zvuků, užívání gest; 

‣ dramatizace krátkých pohádek, přípravy na karneval; 

‣ činnosti a aktivity zaměřené na život zvířat v zimním období; 
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‣ hry a činnosti na seznamování se s číselnou řadou, geometrické tvary, třídění podle 

množství; 

‣ tematicky zaměřené hry přibližující pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, 

tolerance;  

‣ spolupráce a mravních hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, otevřenost, upřímnost). 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY  

Co by dítě zpravidla mělo dokázat na konci předškolního období s ohledem na úroveň, která je pro něj dosažitelná.   

‣ Mít povědomí o některých způsobech ochrany vlastního zdraví a bezpečí. 

‣ Osvojit si poznatky o lidském těle a jeho vývoji (narození, růst, proměny). 

‣ Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu, pitného 

režimu. 

‣ Učit se nová slova a aktivně je používat, učit se nazpaměť krátké texty a reprodukovat je. 

‣ Chápat základní číselné a matematické pojmy a elementární souvislosti a prakticky je 

používat. 

‣ Uvědomovat si své možnosti a limity, soustředit se na danou činnost a dokončit, respektovat 

předem daná pravidla.  

‣ Vyjadřování estetických zážitků, prožitků, pocitů a nálad různými prostředky (řečí, 

výtvarně, hudebně). 

‣ Odmítat společensky nežádoucí chování (lež, ubližování, lhostejnost) a chránit se před ním. 

‣ Porozumět změnám v okolí osoby, brát je, že jsou možné a umět se jim přizpůsobit, řešit je. 
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BÍLÁ PRO 
SNĚŽENKY, MODRÁ 

PRO POMNĚNKY, 
ŽLUTÁ PRO 

KUŘÁTKA, HNĚDÁ 
PRO ŠTĚŇÁTKA 

Hody, hody, 
doprovody 

Jarní hrátky 
se zvířátky 

Naše Země 

kulatá je a na ní 
nejsme všichni 

stejní 

Maminka má 
svátek 

 
Vstávej semínko 

holala! 

Slet čarodějnic 

Čarování v 
hnízdě 

Hrajeme si 

na školu 

5. INTEGROVANÝ BLOK 

„BÍLÁ PRO SNĚŽENKY, MODRÁ PRO POMNĚNKY, ŽLUTÁ PRO KUŘÁTKA, 

HNĚDÁ PRO ŠTĚŇÁTKA“   
 

    

NABÍDKA VOLITELNÝCH TÉMAT                                                               

             

 

  

 

 

 

      

 

 

             

            

      

 

                                                        

                                             

 

 

 

 

 

Názvy jednotlivých témat mohou být podle potřeby jednotlivých tříd pozměněny. 

 

A je tu jaro, příroda se probouzí, děti s  Barvínkem poznávají všechny okolní změny…. 
 

 

CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÉHO BLOKU  

V tomto integrovaném bloku budeme podporovat přirozenou dětskou zvídavost, radost 

z objevování a chápání toho, že člověk může přírodě pomáhat, ale i škodit. Seznámíme děti 

s tradicemi a zvyky velikonočních svátků, přiblížíme narození mláďat. Prožijeme slet 

čarodějnic a u příležitosti svátku matek se zaměříme na prohlubování citových vztahů ke 

členům rodiny i k sobě navzájem.  Budeme pozitivně rozvíjet vztah dítěte ke škole a k zájmu o 

učení v rámci přípravy na zápis na základní školu. Seznámíme se s existencí jiných kultur a 
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národností, se všemi světadíly a s exotickými zvířaty. Povedeme děti k tomu, že i ony jsou 

součástí světa, přírody, společnosti a planety Země. 

 

ČASOVÝ ROZSAH: 9 -10 týdnů 

 

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

Rozvíjení schopnosti city plně prožívat, prožitky umět vyjádřit. Rozvoj kooperativních 

dovedností. Pozorování změn v jarní přírodě, všechno začíná růst, rodí se. Přiblížení zvyků a 

tradic jara. Navozování pozitivního vztahu dítěte ke škole a k zájmu o učení. Vytváření základu 

aktivního postoje ke kultuře a umění. Mít povědomí o vlastní sounáležitosti, se světem a o 

existenci ostatních kultur a národností.  Rozvíjení receptivních dovedností (vnímání, 

naslouchání, porozumění). Posilování schopnosti záměrně řídit svoje chování. 

 

VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚRY 

‣ Rozvoj využívání všech smyslů. 

‣ Rozvoj osvojování si věku přiměřených praktických dovedností. 

‣  Rozvoj řečových schopností. 

‣ Posilovat schopnost vytváření citových vztahů, umět je rozvíjet a prožívat. 

‣ Vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení. 

‣ Rozvoj kooperativních dovedností. 

‣ Vytvářet povědomí o ochraně osobního soukromí a bezpečí ve vztahu k druhým dětem a 

dospělým. 

‣ Projevovat zájem o poznávání písmen a číslic. 

‣ Vytvářet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám. 

‣ Vytvářet základy povědomí o existenci ostatních kultur, národností a planetě Zemi. 

 

NABÍDKA ČINNOSTÍ 

Co pedagog nabízí tak, aby vedl dítě k očekávaným výstupům rámcově vzdělávacího programu předškolního vzdělávání a to 

na úrovni, která je pro něj dosažitelná. 

‣ Pravidelná denní cvičení (lokomoční i nelokomoční pohybové dovednosti), hudebně – 

pohybové hry, tanečky, sportování v přírodě; 

‣ estetické, praktické, manipulační činnosti (stříhání, lepení, vytrhávání, hra s přírodninou a 

spojovací technikou, pracovním nářadím), výroba dárků pro nejbližší; 
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‣ denní využití artikulačních, řečových, sluchových, rytmických her, her se slovy, hádanky, 

přednes, zpívání, jazykové chvilky; 

‣ pozorování, experimenty, pokusy s přírodninami; 

‣ námětové hry podporující tvořivost, představivost a fantazii, řešení myšlenkových operací; 

‣ činnosti zasvěcující děti do časových operací související s denním režimem; 

‣ praktické činnosti s předměty v rovině, prostoru, hry s jednoduchými piktogramy a 

matematickými pojmy; 

‣ skupinové a individuální rozhovory, vyprávění zážitků, didakticky cílené rozhovory 

směřující k řešení krizových situací, vyprávění podle obrázku, sestavování obrázků podle 

návaznosti děje, převyprávění slyšeného; 

‣ konstruktivní hry, výtvarné činnosti, hudebně pohybové hry s jarním námětem; 

‣ přípravy jarních oslav a lidových slavností. 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY  

Co by dítě zpravidla mělo dokázat na konci předškolního období s ohledem na úroveň, která je pro něj dosažitelná.   

‣ Zájem o cílené sportování, postupné zvyšování tělesné zdatnosti, vytrvalosti. 

‣ Zvládnutí práce s jednoduchým nářadím, náčiním, výtvarnou technikou, prodlužovat cíleně 

zaměření dítěte na činnost. 

‣ Správně vyslovovat, učit se nová slova a používat je, chápat slovní vtip a humor, sluchově 

rozlišovat hlásky na začátku a konci slova, vytvářet rýmy, rytmizovat. 

‣ Rozšíření povědomí o životním prostředí a jeho významu pro člověka. 

‣ Získat zájem o nové poznatky, vnímat že je zajímavé se dozvídat nové věci a umět je 

používat. 

‣ Získávání ohleduplnosti k druhému a jeho potřebám, ochotu vědomě se rozdělit, půjčit 

hračku, střídat se, vzájemně si pomoci, vyřešit vzájemný spor. 

‣ Všímavost k okolnímu světu, vhodná formulace otázek a hledání odpovědí na ně, zvolit 

správnou variantu řešení problému, rozpoznávat vhodné a nevhodné chování. 

‣ Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se dítě může ve svém okolí setkat a mít povědomí o 

jak se tomuto nebezpečí bránit (jak se mu vyhnout, na koho se obrátit). 

‣ Správné vyhodnocení situace pro vlastní bezpečí, rozlišení dobra a zla nejen v literárním 

textu. 
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BARVÍNKOVA 

PESTROBAREVNÁ 
LETNÍ ZAHRÁDKA 

 

Proč padají 
kapičky deště 

… 

 
Jedeme na výlet 

 
Týden dětských 

radostí ☺ 

 
Beruško, 

půjč mi jednu 
tečku … 

 
Sen o úžasných prázdninách 

6. INTEGROVANÝ BLOK 

„BARVÍNKOVA PESTROBAREVNÁ LETNÍ ZAHRÁDKA“   
 

    

NABÍDKA VOLITELNÝCH TÉMAT                                                               

 

 

           

                        

 

 

 

                                                       

                                                   

 

                

                 

                                                                                                

 

 

 

                                             
 

 

 

 

 

Názvy jednotlivých témat mohou být podle potřeby jednotlivých tříd pozměněny. 

 

 

Sluníčko už naplno hřeje a Barvínek nabádá děti k aktivnímu sportování v přírodě…. 
 

 

CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÉHO BLOKU  

Blížící se konec školního roku přinese mnoho zábavy a radosti. Oslavíme mezinárodní den dětí, 

pojedeme na výlet, rozloučíme se na slavnosti s předškoláky a společnými zážitky posílíme 

zájem a zvídavost dětí. Všimneme si kvetoucí přírody a života hmyzu, seznámíme se 

s koloběhem vody a s bezpečností v dopravních situacích. Za příznivého počasí přenášíme 

většinu pohybových činností do přírody, proto budeme mít větší prostor pro rozvoj fyzické 

zdatnosti, budeme posilovat vytrvalost a schopnost sebeovládání.   
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ČASOVÝ ROZSAH: 4 - 5 týdnů 

 

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

Rozvíjení vnímání svého okolí. Osvojení poznatků o bezpečném chování v přírodě – louka, les, 

voda. Radost i nebezpečí letní přírody. Rozvoj pohybových dovedností dětí – obratnost. Učit 

se bezpečnému chování v dopravních prostředcích a v provozu.  

 

VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚRY 

‣ Zdokonalovat dovednosti v oblasti jemné a hrubé motoriky, ovládat pohybový aparát a jeho 

tělesné funkce. 

‣ Osvojit si poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení a psaní. 

‣ Posilovat schopnost záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci. 

‣ Ochraňovat osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými. 

‣ Rozvíjet společenský a estetický vkus. 

‣ Osvojit si základní poznatky v oblasti techniky. 

 

NABÍDKA ČINNOSTÍ 

Co pedagog nabízí tak, aby vedl dítě k očekávaným výstupům rámcově vzdělávacího programu předškolního vzdělávání a to 

na úrovni, která je pro něj dosažitelná. 

‣ Pravidelnost v denních pohybových aktivitách; 

‣ přirozené zvládnutí překážek pohybem (překračování, podlézání, přeskakování); 

‣  rytmizace spojená s pohybem; 

‣ výtvarné a estetické činnosti (kreslení, malování, modelování, stříhání); 

‣ grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen, prohlížení knížek, obrázkové čtení; 

‣ sluchové a zrakové hry; 

‣ dramatické činnosti vedoucí k poznávání lidských vlastností – námětové scénky; 

‣ příprava na rozloučení s předškoláky; 

‣ školní výlet – námětové hry na dopravu, situační učení; 

‣ eko – hry, kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí), skládanky, pozorovací 

činnosti (růst rostlin, pozorování hmyzu); 

‣ koloběh vody – pokusy a hry s vodou; 

‣ konstruktivní stavění z písku, hry se stavebnicemi, stavby podle plánů. 
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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY  

Co by dítě zpravidla mělo dokázat na konci předškolního období s ohledem na úroveň, která je pro něj dosažitelná.   

‣ Samostatnost v sebeobsluze, vyvinutí volního úsilí k překonávání překážek. 

‣ Zájem o knihu, soustředěně poslouchat text a umět jej reprodukovat, porozumět slyšenému. 

‣ Citlivost ve vztahu k lidem, přírodě, zvířatům a věcem. 

‣ Chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi, umět požádat o pomoc. 

‣ Zacházet šetrně se svými i cizími pomůckami, oblečením a předměty denní potřeby. 

‣ Vnímat společenské a kulturní podněty. 

‣ Vyjadřovat své představy pomocí výtvarných, hudebních a pohybových technik. 

‣ Dodržovat pravidla her a umět se domluvit na změně pravidel. 

‣ Pomáhat pečovat o životní prostředí (třídění odpadu), chránit přírodu. 

‣ Mít povědomí, že nejsme na světě jediní a jsou mezi námi ti, kteří potřebují pomoc. 
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2.3  PROJEKTY A PROJEKTOVÉ DNY ŠKOLY  
‣  

Doplňují vzdělávací nabídku v průběhu celého roku.  

„Brousek pro tvůj jazýček“ – projekt zaměřený na rozvoj řečových schopností a jazykových 

dovedností dětí, prevenci řečových vad, probíhá ve všech třídách, v průběhu dne, v rámci 

vzdělávací nabídky. Je zaměřená na správnou výslovnost, dýchání a rozvoj komunikačních 

schopností, kdy v co největší možné míře, jsou prostřednictvím krátkých logopedických chvilek 

rozvíjeny jazykové a vyjadřovací dovednosti dětí, je procvičována nejen jejich obratnost, jemná 

motorika a motorika mluvidel, ale také zrakové a sluchové vnímání. 

„Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ – zapojení do tělovýchovného projektu České 

obce sokolské pro MŠ; cílem je využít pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí, vzbudit 

v dětech zájem o aktivní sportování, vést je k týmové spolupráci a přinášet radost z plnění 

úkolů; rozvíjet tělesnou zdatnost a obratnost s ohledem na individuální možnosti dětí 

„Eko-hrátky“ – ochrana přírody, zodpovědné chování; význam třídění odpadu, návštěva 

sběrného dvoru ve městě; šetrné zacházení s vodou, energiemi, papírem; pomoc s péčí o 

zahradu; prolíná všemi činnostmi, vede děti k ohleduplnému jednání a chování v přírodě, ale i 

doma a ve škole; k pochopení, že člověk je součástí přírody a je za ni zodpovědný. 

„Zpívání pro radost“ - společné zpívání dětí probíhá v dopoledním čase v multifunkční 

místnosti školy pod vedením učitelek školy, repertoár písní je tematicky zaměřený k ročnímu 

období; aktivita je dobrovolná, zúčastnit se mohou děti ze všech tříd; sbor vystupuje na akcích 

mateřské školy a ve spolupráci s městem Úštěk; vystoupení probíhá ve spolupráci s rodiči dětí. 

„Kniha je náš přítel“ – návštěvy knihovnice v MŠ s programy pro předškolní děti – rozvoj 

čtenářské pregramotnosti a rozvoj pozitivního vztahu ke knížkám, správné zacházení s knihami, 

rozvoj estetického vnímání, společenské chování v kulturním zařízení, ve veřejném prostoru; 

určeno pro předškolní děti 

„Šikovné ručičky“ - cílem je seznamování a tvoření s tradičními i netradičními výtvarnými 

materiály a technikami. Projekt je nabízen jako dobrovolné tvoření pro rodiče s dětmi, které pro 

ně připraví mateřská škola. Společně zde pracují učitelé, děti i jejich rodiče, podle zájmu ve 

skupinkách, experimentují, zkoušejí nové techniky, rozvíjejí své manuální schopnosti, prožívají 

radost z výsledků své práce. Jednotlivé činnosti se odvíjí od témat TVP. 
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Tradiční akce a mimořádné dny v mateřské škole 
 

Tradiční akce a „mimořádné dny“, zpestřují vzdělávací nabídku školy, přispívají k celkovému 

harmonickému rozvoji osobnosti dítěte a umožňují spolupráci rodičů a dalších přátel školy. O 

jejich konání jsou všichni aktéři včas informováni zveřejněním na nástěnkách školy a webových 

stránkách školy.  

Mezi ty tradiční patří: 

 Divadelní představení hostujících divadel v mateřské škole. 

 Výlety celoškolkové i třídní. 

 Zahradní slavnost k příležitosti ukončení předškolního vzdělávání budoucích prvňáčků. 

 „Rodičovská kavárna“  

- informativní schůzka pro rodiče nových dětí 

- informativní schůzka na začátku nového školního roku 

- informativní schůzka pro rodiče budoucích školáků 

 Projekt „Jablíčkování“ 

 Projekt „Světýlkování“ 

 Vánoční akademie – společná besídka s krátkými programy jednotlivých tříd a společné 

zpívání v prostorách kulturního domu v Úštěku. 

 Vánoční nadílka v mateřské škole 

 Karnevalové radovánky v mateřské škole 

 Návštěva předškoláků v ZŠ A. Klára 

 Projektový den ke Dni Země 

 Den otevřených dveří 

 Projektový den „Jarní putování se zajícem Felixem“ 

 Projektový den „Rej čarodějnic“ 

 Oslava Dne dětí v mateřské škole. 
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2.4  AUTOEVALUAČNÍ SYSTÉM A HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ 
 

 

Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) je procesem vlastního průběžného 

vyhodnocování vzdělávacích činností, podmínek i organizace, realizovaným uvnitř mateřské 

školy. Systematické vyhodnocování jednotlivých oblastí, které mají přímou souvislost 

s předškolním vzděláváním škola využívá jako zpětnou vazbu ke korekci vlastní činnosti a 

současně jako východisko ke kvalitnímu rozvoji mateřské školy.  

 

Předmětem vnitřní evaluace mateřské školy jsou tyto jevy:   

 

a) Kurikulární dokumenty školy - v rámci této oblasti škola sleduje a vyhodnocuje   

  soulad ŠVP s RVP PV – naplňování podmínek vzdělávání, zda obsahuje dlouhodobé 

cíle, zda využívá možnosti, které nabízí okolní prostředí. 

 soulad TVP s ŠVP - plnění cílů ŠVP v TVP, způsob zpracování a realizace obsahu 

vzdělávání (evaluace integrovaných bloků, tematických celků IB a dílčích projektů)  

b) Realizace vzdělávacího procesu - v rámci této oblasti škola sleduje a vyhodnocuje 

 práci pedagogických pracovníků (včetně sebereflexe) z hlediska realizace výchovně 

vzdělávacího procesu a efektivity vzdělávání tzn. kvality pedagogického procesu              

a z hlediska osobního rozvoje pedagogů tzn. uplatňování dalšího vzdělávání v praxi  

 práci ostatních zaměstnanců školy (včetně sebereflexe) z hlediska naplňování cílů a 

koncepčních záměrů ŠVP 

c) Výsledky vzdělávání - v rámci této oblasti škola sleduje a vyhodnocuje  

 vývojové pokroky jednotlivých dětí (pedagogická diagnostika) 

 individuální pokroky dětí se specifickými vzdělávacími potřebami  

d) Kvalita podmínek vzdělávání - v rámci této oblasti škola sleduje a vyhodnocuje, zda je 

kvalita podmínek v souladu s legislativně vymezenými příslušnými právními normami a 

v souladu s podmínkami vymezenými RVP PV (ŠVP) 

 materiální podmínky školy 

 životospráva  

 psychosociální podmínky  

 organizační podmínky  

 řízení mateřské školy  

 personální podmínky školy  

 spoluúčast rodičů  
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Metody a techniky vyhodnocování vnitřní evaluace mateřské školy   

 Pozorování, opakované pozorování 

 Rozhovory s dítětem, s rodičem, s odborníky, pedagogickou radou, provozními 

zaměstnanci školy 

 Rozbor herních aktivit dítěte 

 Rozbor procesu učení a zrání (vhodné využití didaktických her a testů) 

 Rozbor produktů dětské činnosti prací – výtvorů dítěte (např. kresby, pracovních výrobků) 

 Rozbor osobní dokumentace dítěte 

 Portfolio dítěte 

 Profesní portfolio pedagoga  

 Kontrolní vstupy, hospitační činnost 

 SWOT analýza 

 Hodnotící pohovory 

 Evaluační a autoevaluační dotazníky 

 Sebehodnotící arch dítěte „Co dovedu“ 

 

Evaluační výstupy využívané ke korekci vlastní činnosti a kvalitnímu rozvoj MŠ   

Autoevaluace kurikulárních dokumentů  

 SWOT analýza – aktuální stav, porovnání textu ŠVP s RVP PV, kritéria RVP PV 

 Evaluační dotazník pro pedagoga mateřské školy (Evaluace ŠVP“ Barvínkův svět) 

 Záznamy z hospitační činnosti, kontrolních vstupů 

 Hodnocení IB           

 Hodnocení tematického celku       

 Záznamy z pedagogických rad       

 Záznamy v třídních knihách 

 Přehledy o rozvoji dítěte, portfolia dětí 

 Hodnotící dotazník/anketa pro rodiče   

Kvalita realizace vzdělávacího procesu 

 Záznamy z hospitační činnosti, kontrolních vstupů 

 Evaluace pedagoga MŠ (-pro ředitelku MŠ) 

 Evaluace provozního zaměstnance MŠ (-pro ředitelku MŠ) 

 Autoevaluační dotazník pro pedagoga MŠ (- posouzení úrovně vlastní práce) 

 Profesní portfolio pedagoga  
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 Autoevaluační dotazník pro provozního zaměstn. MŠ (- posouzení úrovně vlastní práce) 

 Sebereflexe zaměstnance MŠ 

Výsledky vzdělávání dítěte 

 Záznamy v třídních knihách (na základě cíleného i nahodilého pozorování dítěte) 

 Záznamy do záznamového archu dítěte – na základě diagnostiky a stanovených kritérií  

 Záznamy do osobního listu u dětí se specifickými vzdělávacími potřebami  

 Vyhodnocení IVP, PLR, PLPP 

 Autoevaluace dítěte „Co dovedu“ 

 Záznamy z pedagogických rad   

Kvalita podmínek vzdělávání 

 SWOT analýza – soulad ŠVP s podmínkami vymezenými v RVP PV  

 Záznamy z hospitační činnosti, kontrolních vstupů 

 Záznamy z pedagogických rad 

 Záznamy z organizačních porad 

 Závěrečná zpráva o činnosti mateřské školy 

 Záznamy z periodických revizí a kontrol 

 Inventarizace 

 Dotazník kvality řízení pro učitele a provozní zaměstnance MŠ 

 Anketa „Dobroty ze školní jídelny“ – pro zaměstnance a děti MŠ 

 Hodnotící dotazník/anketa pro rodiče  

Celkovým výstupem je evaluační zpráva mateřské školy o vyhodnocování vzdělávacích 

činností, podmínek i organizace, realizovaným uvnitř mateřské školy. 

 

Subjekty podílející se na vyhodnocování vnitřní evaluaci mateřské školy:   

 

 Ředitelka mateřské školy 

 Pedagogové mateřské školy, pedagogická rada 

 Provozní zaměstnanci mateřské školy 

 Děti vzdělávané v mateřské škole 

 Rodiče vzdělávaných dětí v mateřské škole 

Mateřská škola hodnotí svou práci systematicky, komplexně a pravidelně, podle níže 

uvedeného autoevaluačního časového plánu.  
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2.3.1 PLÁN EVALUAČNÍ ČINNOSTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurikulární dokumenty školy 
 

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených dlouhodobých cílů a koncepčních záměrů 

školy v souladu s cíli RVP PV.  

 

CO hodnotíme 

oblast hodnocení 

JAK hodnotíme 

postupy, prostředky, metody 

KDY hodnotíme 

termín, časový plán 

KDO hodnotí 

odpovědnost 

Soulad  

ŠVP s RVP PV 

SWOT analýza 1x za 3 roky  Pedagogové MŠ. 

Porovnání textu RVP PV s 

ŠVP 
Při zásadní změně Pedagogická rada. 

Kritéria RVP PV   –str. 44–  Při legislativ. změně Pedagogická rada 

Konzultace  Dle potřeby Koordinátor ŠVP. 

Diskuze na pedagog. poradách Dle plánu Pedagogická rada. 

Cíl / Kritérium: zhodnotit soulad ŠVP s RVP PV– naplňování dlouhodobých cílů a záměrů RVP PV, 

vzdělávacího obsahu, podmínek vzdělávání, doplňkového programu, spoluúčast rodičů, zda škola 

využívá možnosti, které nabízí okolní prostředí. 

Soulad ŠVP s TVP 

 

 Evaluace IB 

 Evaluace TC 

 Evaluace dílčích 

projektů 

 Evaluace dětí 

Záznamy v třídních knihách Denně Pedagogové MŠ. 

Hodnocení tematických celků Po ukončení TC Pedagogové MŠ. 

Hodnotící arch IB  Po ukončení IB Pedagogové MŠ. 

Evaluační dotazník ŠVP 1x ročně Pedagogové MŠ. 

Záznamy do archů dle 

stanovených kritérií na základě 

diagnostiky a pozorování 

2x ročně Pedagogové MŠ. 

Portfolio dítěte Průběžně Pedagogové MŠ. 

Záznamy z hospitační činnosti  Dle plánu Ředitelka MŠ. 

Záznamy z kontrolních vstupů Dle plánu, potřeby Ředitelka MŠ. 

Fotodokumentace z projektů Průběžně Ředitelka MŠ. 

Konzultace Průběžně 
Pedagogové MŠ / 

koordinátor ŠVP. 

Pedagogické rady Dle plánu Pedagogická rada. 

Hodnotící dotazník/anketa 1x ročně Rodiče  

Závěrečná zpráva školy 1x ročně Ředitelka MŠ 

Cíl / Kritérium: Zhodnotit soulad TVP s ŠVP dle naplněnosti stanovených záměrů, cílů ŠVP, 

vzdělávací nabídky, očekávaných výstupů v rámci zrealizované vzdělávací nabídky a stanovení 

případných opatření, a začlenění cílů dílčích projektů do jednotlivých IB.  
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Kvalita vzdělávacího procesu 
 

Evaluace realizace vzdělávacího procesu bude zaměřena na zhodnocení kvality práce 

pedagogických pracovníků (včetně sebereflexe) z hlediska používaných metod a forem práce 

v procesu vzdělávání, na uplatnění nových poznatků a zkušeností a na práci ostatních 

zaměstnanců školy (včetně sebereflexe) z hlediska naplňování cílů a koncepčních záměrů ŠVP. 

Práci pedagogů MŠ 

 kvalitu 

pedagogického 

procesu  

 uplatňování 

DVPP v praxi 

Monitoring Průběžně Účastníci evaluace. 

Vzájemné hospitace Dle potřeby Pedagogové MŠ. 

Záznamy z hospitační činnosti  Dle plánu Ředitelka MŠ. 

Záznamy z kontrolních vstupů Dle plánu, potřeby Ředitelka MŠ. 

Evaluace pedagoga MŠ 1x ročně Ředitelka MŠ 

Profesní portfolio pedagoga Průběžně Pedagogové MŠ 

Autoevaluační dotazník pro 

posouzení úrovně vlastní práce 
1x ročně Pedagogové MŠ 

Sebereflexe zaměstnance MŠ 1x ročně Zaměstnanci MŠ 

Cíl / Kritérium: Zhodnotit vlastní práci pedagogických pracovníků (včetně sebereflexe) týkající se 

průběhu a výsledků vzdělávání – z hlediska používaných metod a forem práce, osobního rozvoje 

pedagogů a naplňování cílů a koncepčních záměrů ŠVP. 

Práci provozních 

zaměstnanců školy 

Monitoring Průběžně Účastníci evaluace. 

Záznamy z kontrolních vstupů Dle plánu, potřeby Ředitelka MŠ. 

Evaluace provozního zam. MŠ 1x ročně Ředitelka MŠ 

Autoevaluační dotazník pro 

posouzení úrovně vlastní práce 
1x ročně Provozní zam. MŠ 

Sebereflexe zaměstnance MŠ 1x ročně Zaměstnanci MŠ 

Cíl / Kritérium: práci ostatních zaměstnanců školy (včetně sebereflexe) z hlediska naplňování cílů a 

koncepčních záměrů ŠVP. 

Osobnostní rozvoj 

pedagogů MŠ 

Konzultace Dle potřeby Pedagogové MŠ. 

Hospitační činnost Dle plánu Ředitelka MŠ. 

Pedagogické rady Dle plánu 
Pedagogická 

rada. 

Sebehodnotící dotazník  1x ročně  Pedagogové MŠ 

Profesní portfolio pedagoga Průběžně Pedagog/ředitelka 

Cíl / Kritérium: Zhodnotit uplatnění poznatků z DVPP ve vlastní práci, autoevaluace 

vlastního vzdělávacího růstu. DVPP ve vztahu k ročnímu plánu a naplnění stanovených cílů. 

 

 

 

CO hodnotíme 

oblast hodnocení 

JAK hodnotíme 

postupy, prostředky, metody 

KDY hodnotíme 

termín, časový plán 

KDO hodnotí 

odpovědnost 
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Hodnocení výsledků vzdělávání dítěte 
 

Hodnocení výsledků vzdělávání dítěte (pedagogická diagnostika) ovlivňuje průběh procesu 

vzdělávání – jeho obsah, formy a metody práce.  Systematické a průběžné sledování a 

dokumentování vývojových pokroků jednotlivých dětí, je pro pedagoga vodítkem k volbě 

optimálních postupů a úpravě podmínek vzdělávání tak, aby u dítěte docházelo v průběhu 

vzdělávání k vývojově vyšším změnám směřujícím k získání klíčových kompetencí v podobě 

očekávaných výstupů – soulad s RVP PV (ŠVP). Neméně důležitým cílem pedagogické 

diagnostiky je včasné podchycení talentu, popř. odhalení oslabené funkce dítěte a následné 

zahájení účelné nápravy či podpory.  

 Součástí hodnocení této oblasti je v naší mateřské škole i vlastní sebehodnocení dítěte „Co už 

dokážu“, pomocí tohoto nástroje dítě získává zpětnou vazbou o vlastním rozvoji – pokroku 

v učení a může tak vědomě prožívat radost z úspěchu.   

Evaluace výsledků 

vzdělávání 

(vyhodnocování 

pokroků 

jednotlivých dětí) 

Hodnotící záznamy do TK na 

základě cíleného i nahodilého 

pozorování dítěte 

Dle potřeby, situace Pedagogové MŠ. 

Záznamy do archů dle 

stanovených kritérií na základě 

diagnostiky a pozorování 

2x ročně Pedagogové MŠ. 

Vedení portfolia dítěte Průběžně Dítě/ pedagog MŠ. 

Konzultace s rodiči 1x ročně Rodiče 

Konzultace pedagog-pedagog / 

pedagog- rodič / pedagog - 

odborník  

1x ročně 
Pedagogové MŠ, 

rodiče, odborník 

Pedagogické porady Dle plánu Pedagogická rada. 

Cíl / Kritérium: Hodnotit a zaznamenat vývojové pokroky jednotlivých dětí, vést portfolio dítěte, 

zaznamenat nápadnosti, zvláštnosti v chování a jednání dítěte. 

 

Evaluace výsledků 

vzdělávání u dětí s 

SVP 

Záznamy do osobního listu u 

dětí s IVP, PLR a POR  
1x měsíčně Pedagogové MŠ. 

Záznamy do archů dle 
stanovených kritérií na základě 

diagnostiky a pozorování 

2x ročně Pedagogové MŠ. 

Konzultace pedagog-pedagog / 
pedagog- rodič / pedagog- 

odborník SPC, PPP 

Průběžně, dle 

potřeby 

Pedagogové MŠ, 

rodiče, odborník 

Vyhodnocení IVP, PLR, POR 1x ročně Pedagogové MŠ. 

Pedagogické porady Dle plánu Pedagogická rada. 

Cíl / Kritérium: Zhodnotit individuální pokroky u dětí s SVP, vč. dětí nadaných. 

 

CO hodnotíme 

oblast hodnocení 

JAK hodnotíme 

postupy, prostředky, metody 

KDY hodnotíme 

termín, časový plán 

KDO hodnotí 

odpovědnost 
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Kvalita podmínek vzdělávání 
 

 

Cílem evaluační činnosti v této oblasti je vyhodnocení podmínek pro průběh vzdělávání ve 

vztahu ve vztahu s legislativně vymezenými příslušnými právními normami a k podmínkám 

stanoveným v RVP PV.  

CO hodnotíme 

oblast hodnocení 

JAK hodnotíme 

postupy, prostředky, metody 

KDY hodnotíme 

termín, časový plán 

KDO hodnotí 

odpovědnost 

Materiální podmínky 

Průběžný monitoring Průběžně Zaměstnanci MŠ. 

Záznamy z hospitační činnosti  Dle plánu Ředitelka MŠ. 

Záznamy z kontrolních vstupů Dle plánu, potřeby Ředitelka MŠ. 

Záznamy revizí a kontrol 
Dle plánu, 

periodicky 
Dle kompetencí  

Záznamy z pedagogické rady, 

organizační a provozní porady 

Dle plánu,  

Dle potřeby 
Zaměstnanci MŠ. 

Inventarizace 1x ročně Inv. komise 

Jednání se zřizovatelem. Dle situace Ředitelka MŠ 

Závěrečná zpráva MŠ 1x ročně Ředitelka MŠ 

Cíl / Kritérium: Zhodnotit materiální podmínky školy ve vztahu s legislativně vymezenými 

příslušnými právními normami a v souladu s podmínkami RVP PV - budova MŠ, zahrada MŠ, ŠJ - 

technický stav, kvalita zařízení a vybavení, kvantita vybavení a spotřebního materiálu, využitelnost, 

dostupnost, soulad s KHS, BOZP a PO) 

Životospráva 

Průběžný monitoring Průběžně Zaměstnanci MŠ. 

Záznamy z hospitační činnosti  Dle plánu Ředitelka MŠ. 

Záznamy z kontrolních vstupů Dle plánu, potřeby Ředitelka MŠ. 

Záznamy z pedagogické rady. Dle plánu Pedagogická rada. 

Anketa „Dobroty ze šk. 

jídelny“ 
1x ročně Děti / zaměst. MŠ 

Hodnotící dotazník / anketa 1x ročně Rodiče. 

Cíl / Kritérium: Zhodnotit podmínky životosprávy v MŠ v souladu s podmínkami RVP PV                - 

plnohodnotná a vyvážená a zdravá strava, dostatek tekutin, dodržení pravidelného intervalu mezi 
jednotlivými jídly, pravidelný rytmus a řád, dostatečný pobyt venku, dostatek volného pohybu, 

individuální potřeba aktivity-spánku-odpočinku. 

Psychosociální 

podmínky 

Průběžný monitoring Průběžně Zaměstnanci MŠ. 

Rozhovory Dle potřeby Všichni aktéři. 

Záznamy z hospitační činnosti  Dle plánu Ředitelka MŠ. 

Záznamy z kontrolních vstupů Dle plánu, potřeby Ředitelka MŠ. 

Záznamy z pedagogické rady. Dle plánu Pedagogická rada. 

Adaptační dotazník Při nástupu dítěte Rodič / pedagog MŠ 

Cíl / Kritérium: Zhodnotit psychosociální podmínky v souladu s podmínkami RVP PV - kvalita 

prostředí, adaptace dětí, respektování přirozených dětských potřeb, rovnost v postavení dětí, 

respektování individuálních potřeb dítěte, pravidla soužití, komunikace, pedagogický styl, podpora 

sociálního cítění, vytváření vzájemných pozitivních vztahů. 
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Personální podmínky 

Motivační pohovory 1x ročně 
Ředitelka MŠ /  

zaměstnanci MŠ 

Záznamy z hospitační činnosti  Dle plánu Ředitelka MŠ. 

Záznamy z kontrolních vstupů Dle plánu, potřeby Ředitelka MŠ. 

Záznamy z pedagogické rady, 

organizační a provozní porady 

Dle plánu,  

Dle potřeby 
Zaměstnanci MŠ. 

Průběžné vzdělávání pedagogů Dle stanovených cílů Pedagogové MŠ. 

Závěrečná zpráva MŠ 1x ročně Ředitelka MŠ 

Cíl / Kritérium: Zhodnotit personální podmínky školy v souladu s podmínkami RVP PV - 

kvalifikovanost pedagogického týmu, efektivita dodržování stanovených pravidel, aktivní přístup 

k sebevzdělávání. 

Spoluúčast rodičů 

Hodnotící dotazník / anketa 1x ročně Rodiče. 

Individuální rozhovory a 

konzultace s rodiči 
Průběžně Pedagogové MŠ 

Rodičovské schůzky 3x ročně Ředitelka MŠ. 

Nástěnky, web. stránky MŠ Průběžně Pedagogové MŠ. 

Záznamy z jednání s rodiči Dle potřeby Ředitelka MŠ, uč. 

Cíl / Kritérium: Zhodnotit spoluúčast rodičů v souladu s podmínkami RVP PV - partnerství, důvěra, 

respekt, porozumění, participace – zapojení rodičů do dění MŠ, předávání informací, spolupodílení se 
na plánování a řešení, předávání informací o prospívání a individuálních pokrocích dítěte, diskrétnost, 

podpora rodinné výchovy, poradenský servis. 

 

Dalšími podněty evaluace pro mateřskou školu jsou tyto jevy 
 

 Zvládání přechodu dětí na základní stupeň vzdělávání – informace od pedagogů ZŠ, besedy 

a rozhovory s nimi při vzájemných návštěvách, 

 ohlasy po veřejných vystoupeních dětí ve městě, 

 zájem rodičů o umístění dítěte do naší MŠ, 

 zjištění a hodnocení ČŠI a jiných kontrolních orgánů. 

Organizační 

podmínky 

Průběžný monitoring Průběžně Zaměstnanci MŠ. 

Záznamy z pedagogické rady, 

organizační a provozní porady 

Dle plánu,  

Dle potřeby 
Zaměstnanci MŠ. 

Záznamy z hospitační činnosti  Dle plánu Ředitelka MŠ. 

Záznamy z kontrolních vstupů Dle plánu, potřeby Ředitelka MŠ. 

Cíl / Kritérium: Zhodnotit organizační podmínky v souladu s podmínkami RVP PV - účelnost a 
vhodnost organizace vzdělávacího procesu a režimového uspořádání ve vztahu k naplňování záměrů 

ŠVP. 

Řízení MŠ Dotazník kvality řízení 1x ročně 
Učitelé /provozní 

zaměstnanci MŠ 

Cíl / Kritérium: Zhodnotit podmínky řízení mateřské školy v souladu s podmínkami RVP PV - styl 

řídící práce, podpora týmové spolupráce, motivace zaměstnanců, rozdělení kompetencí a odpovědnost. 
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3 PŘÍLOHA ŠVP BARVÍNKŮV SVĚT 
 

 

 

POVINNOSTI UČITELE MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

 

Učitel mateřské školy odpovídá za to, že: 

‣ školní (třídní) vzdělávací program, který zpracovává, je v souladu s požadavky RVP PV; 

‣ program pedagogických činností je cílevědomý a je plánován; 

‣ je pravidelně sledován průběh předškolního vzdělávání a jsou hodnoceny jeho podmínky  

i výsledky. 

Učitel mateřské školy vykonává tyto odborné činnosti: 

‣ Analyzuje věkové a individuální potřeby dětí a v rozsahu těchto potřeb zajišťuje 

profesionální péči o děti, jejich výchovu i vzdělávání; 

‣ realizuje individuální i skupinové vzdělávací činnosti směřující cílevědomě k rozvoji dětí, 

rozšiřování jejich kompetencí (schopností, dovedností, poznatků, postojů); 

‣ samostatně projektuje výchovné a vzdělávací činnosti, provádí je, hledá vhodné strategie  

a metody pro individualizované vzdělávání dětí; 

‣ využívá oborové metodiky a uplatňuje didaktické prvky odpovídající věku a individualitě 

dětí; 

‣ projektuje (plánuje) a provádí individuální výchovně vzdělávací činnosti s dětmi se 

speciálními vzdělávacími potřebami; 

‣ provádí evaluační činnosti – sleduje a posuzuje účinnost vzdělávacího programu, kontroluje 

a hodnotí výsledky své práce, monitoruje, kontroluje a hodnotí podmínky vzdělávání; 

‣ provádí pedagogickou diagnostiku, sleduje a hodnotí individuální pokroky dětí v jejich 

rozvoji a učení, výsledky evaluace samostatně uplatňuje v projektování (plánování) i v 

procesu vzdělávání; 

‣ odborně vede další zaměstnance mateřské školy, kteří se podílejí na péči, výchově 

a vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními;  

‣ provádí poradenské činnosti pro rodiče ve věcech výchovy a vzdělávání jejich dětí 

v rozsahu odpovídajícím pedagogickým kompetencím učitele a možnostem MŠ; 

‣ analyzuje vlastní vzdělávací potřeby a naplňuje je sebevzdělávacími činnostmi; 

‣ eviduje názory, přání a potřeby partnerů ve vzdělávání (rodičů, spolupracovníků, základní 

školy, obce) a na získané podněty reaguje. 
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Učitel mateřské školy vede vzdělávání tak, aby: 

‣ se děti cítily v pohodě (po stránce fyzické, psychické i sociální); 

‣ se děti rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a současně byl podněcován 

jejich individuální rozvoj; 

‣ děti měly dostatek podnětů k učení a radost z něho; 

‣ bylo posilováno sebevědomí dětí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti; 

‣ děti měly možnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy a cítit se ve skupině bezpečně; 

‣ byl dostatečně podporován a stimulován rozvoj jejich řeči a jazyka; 

‣ se děti seznamovaly se vším, co je pro jejich život a každodenní činnosti důležité; 

‣ děti mohly pochopit, že mohou prostřednictvím vlastních aktivit ovlivňovat své okolí; 

‣ děti obdržely speciální podporu a pomoc, pokud ji dlouhodobě či aktuálně potřebují. 

 

Ve vztahu k rodičům učitel mateřské školy: 

‣ usiluje o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodiči; 

‣ umožňuje rodičům přístup za svým dítětem do třídy a účastnit se jeho činností; 

‣ umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy i na jeho hodnocení; 

‣ umožňuje rodičům aktivně se podílet na adaptačním procesu; 

‣ vede s rodiči dítěte průběžný dialog o dítěti, jeho prospívání, rozvoji a učení (pravidelná 

individuální konzultační činnost, práce s portfoliem dítěte, aj.). 

 

Kritéria hodnocení práce pedagogických zaměstnanců MŠ, v rámci realizace edukačního 

procesu a efektivity vzdělání 
‣  

 

 Plnění povinností, přínos pro školu vlastní chování. 

 Veškerá pedagogická činnost odpovídá poslání (filosofii) školy. 

 Komunikace a interakce – vlastní příklad dětem, vstřícnost, reakce na potřeby dětí, podněty 

a přání dětí, práce s hlasem apod. 

 Kvalitu pedagogického procesu – užívané metody a formy práce, výsledky u dětí. 

 Kvalitu rozborové práce – schopnost analýzy a vyvození závěrů pro další práci. 

 Uplatnění dalšího vzdělávání v praxi – využití poznatků a zkušeností. 

 Schopnost týmové práce a spolupráce – tvorba TVP, využívání evaluačních procesů, 

spolupráce s rodiči.  

 Přínos vzdělávacího programu u dětí talentovaných, dětí s odkladem školní docházky. 

 Dostatečné naplňování průběžných a konkrétních vzdělávacích cílů daných ŠVP.  
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 Zajištění pravidelného rytmu a řádu, který je dostatečně flexibilní, respektuje potřeby dětí 

a aktuální situaci.  

 Dodržování doby pro pobyt venku.  

 Dostatek pohybu pro děti na zahradě i v mateřské škole.  

 Pedagogové respektují individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí, 

nenutí děti ke spánku na lůžku. 

 Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu, jsou dětem vhodným 

vzorem. 

 Děti se cítí v mateřské škole bezpečně, jistě a spokojeně. 

 Nově příchozí děti mají možnost postupné adaptace. 

 Pedagogové respektují potřeby dětí (obecně lidské, vývojové a individuální), reagují na ně 

a pomáhají v jejich uspokojování. 

 Všechny děti mají v mateřské škole stejné postavení, žádné z nich není zvýhodňováno ani 

znevýhodňováno. 

 Nikdo není zesměšňován ani podceňován. 

 Volnost a svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z 

nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád. 

 Pedagogický styl učitelek je podporující, sympatizující, počítá s aktivní účastí a 

samostatným rozhodováním dítěte. 

 S dětmi není zbytečně manipulováno, zbytečně se neorganizují. 

 Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatnosti, 

dostatečně chválí a pozitivně hodnotí. 

 Pedagog ve vztazích mezi sebou a dětmi pěstuje vzájemnou důvěru, toleranci, ohleduplnost, 

zdvořilost, solidaritu, vzájemnou pomoc a podporu. 

 Dětem se dostává jasných srozumitelných pokynů, třída je vedena ke vzájemnému 

přátelství. 

 Pedagog se programově věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňuje 

profesionálním směrem. 

 Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělání. 

 Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. 

 Děti mají dostatek prostoru a času pro spontánní hru. 

 Učitelky vytváří podmínky pro individuální, skupinové a frontální činnosti. 

 Učitelky dostatečně dbají na soukromí dětí. 
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 Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím 

potřebám a možnostem dětí. 

 Evaluační činnost učitelky je smysluplná, užitečná a z jejich výsledků vyvozuje závěry pro 

svoji další práci. 

 Pedagogové dbají o svůj další odborný růst. 

 Ve vztazích s rodiči se snaží o oboustrannou důvěru a otevřenost, jsou vstřícní a ochotní 

spolupracovat. 

 Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, respektive rodin, snaží se jim 

porozumět a vyhovět. 

 Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních 

pokrocích v rozvoji a učení, domlouvají se o společném postupu při jeho výchově a 

vzdělání. 

 Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních 

záležitostech, jednají s rodiči ohleduplně a taktně. 

 

Kritéria hodnocení práce nepedagogických zaměstnanců MŠ 
‣  

Provozní zaměstnanci jsou nedílnou součástí celého týmu mateřské školy, vědomě i 

nevědomě vstupují do procesu vzdělávání během celého dne – stolování, hygiena, převlékání 

dětí v šatně, doprovod na akcích apod. Proto je nutné, aby styl jejich práce a přístup k dětem co 

nejvíce korespondoval s cíli, zásadami a pravidly ŠVP, TVP, zejména v oblasti komunikace a 

interakce s dětmi, učitelkami i rodiči.  

 

Jevy, které budou při hodnocení v rámci jejich vymezených kompetencí sledovány: 

 

 Zaměstnanec plní všechny své úkoly dané pracovní náplní. 

 Dodržuje organizační řád, pracovní dobu. 

 Má dobré výsledky ve své práci, udržuje čistotu prostředí, dodržuje sanitační řád. 

 Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je zachovávána zdravá skladba 

jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají dostatek 

tekutin, mezi jídly jsou dodržovány stanovené intervaly, děti nejsou nuceny do jídla. 

 Zaměstnanec se chová se podle zásad zdravého život. stylu, je dětem vhodným vzorem. 

 Jeho postoj a práce napomáhá osobnímu rozvoji a spokojenému životu dětí v MŠ. 

 Respektuje individuální a vývojové zvláštností u dětí. 

 S dětmi zbytečně nemanipuluje, zbytečně je neorganizuje. 
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 Vyhýbá se negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatnosti, dostatečně 

chválí a pozitivně hodnotí. 

 Spolupracuje s ředitelkou, učitelkami, aktivně se podílí na nadstandardních aktivitách a 

akcích školy. 

 Zaměstnanec jedná, chová se a pracuje profesionálním způsobem (v souladu se 

společenskými pravidly). 

 Sleduje konkrétní potřeby jednotlivých dětí, snaží se jim porozumět a vyhovět. 

 Zaměstnanec chrání soukromí rodiny a zachovává patřičnou mlčenlivost o jejích vnitřních 

záležitostech, jedná s rodiči ohleduplně, taktně, diskrétně a s vědomím, že pracuje s 

důvěrnými informacemi, nezasahuje do soukromí a života rodiny. 

 

Kritéria hodnocení výsledků vzdělávání dítěte 
‣  

Hodnocení vzdělávacích výsledků dítěte se nezaměřuje na výkony ve vztahu k normě, 

ani na srovnávání jednotlivých dětí a jejich výkonů mezi sebou. Individualizace vzdělávání 

vyžaduje sledovat rozvoj a osobní vzdělávací pokroky u každého dítěte zvlášť.  

Je důležité, aby učitelka dítě dobře znala, včetně jeho rodinného zázemí. Věnuje 

každému dítěti dostatečnou pozornost, dítě sleduje a podle potřeby, minimálně 2x ročně 

zaznamenává poznatky o jeho rozvoji a osobních vzdělávacích pokrocích. Výsledky evaluace 

učitelka samostatně uplatňuje v plánování i v procesu vzdělávání. V případě potřeby 

vypracovává PLPP, informuje o něm ředitelku, koordinátora, ostatní pedagogy a rodiče dítěte, 

které tímto zapojí do společného postupu vzdělávání dítěte. 

 

Kritéria sebehodnocení vlastní práce  
‣  

Sebehodnocení provádíme zpětnou vazbou, kterou nám poskytuje vnitřní a vnější 

prostředí MŠ, zejména děti. Kvalitu svého působení posuzujeme z průběžných reakcí dětí, z 

výsledků jejich rozvoje – pokroku v učení.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

 

 

BOZP  - bezpečnost a ochrana zdraví 

ČŠI  - česká školní inspekce 

DVPP  - další vzdělávání pedagogických pracovníků 

IB - integrovaný blok 

IVP - individuálně vzdělávací plán 

IZS  - integrovaný záchranný sbor 

min. - minimálně 

MŠ - mateřská škola 

NIDV - národní institut dalšího vzdělávání 

OŠD  - odklad školní docházky 

POR  - plán osobního rozvoje (pro děti s OŠD) 

PPP  - pedagogicko psychologická poradna 

PLPP  - plán pedagogické podpory 

PLR  - plán logopedické reedukace 

PO - podpůrné opatření 

PV - předškolní vzdělávání 

p. uč. - paní učitelka 

RVP - rámcově vzdělávací program 

SPC - speciálně pedagogické centrum 

Sv. - svatý 

ŠD - školní docházka 

ŠVP - školní vzdělávací program 

ŠPZ  - školské poradenské zařízení 

TVP - třídní vzdělávací program 

ZŠ - základní škola 

 

 

 


