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2. Charakteristika školy 

 

Název: Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace  

Adresa školy: Česká Lípa, Jižní 1903 – budova ZŠ, ŠD, ŠJ a 2 třídy MŠ  

Odloučené pracoviště: Česká Lípa, Jižní 1970 – 1 pavilon MŠ 

Vzdělávací program: S Broučky, Motýlky a Beruškami poznáváme plno krás ve světě kolem 

nás (Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) 

 

Součásti školy:  Základní škola  (450 kapacita) 

    Školní družina  (75 kapacita) 

    Mateřská škola (106 kapacita) 

    Školní jídelna  (500 kapacita) 

 

Dispoziční podmínky školy: 

MŠ Jižní byla otevřena v listopadu 1974. Naše původně dvoutřídní MŠ je od září 2014 

trojtřídní. Dvě oddělení jsou umístěna v budově základní školy. Jedno oddělení zůstalo 

umístěné naproti škole. Zde se nachází i dvě velké zahrady s herními prvky a okrasnými 

stromy, o které se děti dělí. Části zahrady jsou upraveny jako asfaltové stezky a chodníčky. 

Stravování pro MŠ zajišťuje kuchyně v ZŠ. Děti v budově ZŠ chodí na dopolední svačinu a 

oběd do školní jídelny. Do pavilonu MŠ se jídlo ze školní kuchyně dováží. Pavilon má šatnu, 

dvě herny, sociální zařízení a kuchyňku. V jedné herně je pracovní část a ve druhé je 

umístěna i lehárna k odpočinku. V pavilonu pro MŠ v ZŠ jsou dvě třídy, každá má hernu 

s pracovní částí a lehárnu k odpočinku a sociální zařízení. Šatnu mají obě třídy společnou. 

Všechny děti využívají též hřiště ZŠ a tělocvičnu v ZŠ. Výhodou naší MŠ je, že se nachází 

v klidném a bezpečném prostředí sídliště Holý vrch a je obklopena zelení. 
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3. Podmínky a organizace předškolního vzdělávání 

Budova MŠ má dostatečné prostory pro činnosti jedné třídy a dostačený prostor 

v pavilonu ZŠ pro dvě třídy MŠ. Zřizovatel poskytl výjimku z počtu dětí a třídu MŠ lze naplnit 

až do počtu 28. Děti jsou přijímány zpravidla od tří let věku dle kritérií stanovených MŠ a 

v případě volné kapacity i děti mladší tří let.  

3.1. Materiální podmínky 

Mateřská škola má dostatečně velké prostory a takové prostorové uspořádání, které 

vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, 

tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety) i vybavení pro 

odpočinek dětí (lůžka) odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné a jsou 

estetického vzhledu. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá 

počtu dětí i jejich věku, je průběžně obnovováno a doplňováno a pedagogy plně využíváno. 

Hračky, pomůcky, náčiní a další doplňky nebo alespoň jejich podstatná část je umístěna tak, 

aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení, 

jsou stanovena pravidla pro jejich využívání pedagogy i dětmi. Děti samy se svými výtvory 

podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy. Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce 

byly dětem přístupné a shlédnout je mohli i jejich rodiče. Na budovu mateřské školy 

bezprostředně navazuje zahrada s herními prvky, jsou zde i asfaltové cestičky, kde děti 

mohou jezdit na dětských motorkách, odrážedlech a koloběžkách. Prostory zahrady jsou 

vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Všechny vnitřní a 

venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. 

3.2. Životospráva 

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava odpovídající předepsaným 

požadavkům pro stravování dětí předškolního věku. Je zachována vhodná skladba jídelníčku 

doplněná o dostatek ovoce a zeleniny (jogurtové, ovocné a zeleninové boxy), dodržována 

zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají stále k dispozici ve třídě dostatek 

tekutin a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti 

nejsou do jídla nuceny. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně 

natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a 

aktuální situaci (aby bylo možné reagovat na neplánované události v životě mateřské školy 

apod.). Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, program činností je přizpůsobován 

okamžité kvalitě ovzduší. Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v 

interiéru mateřské školy.  V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, 

spánku a odpočinku jednotlivých dětí (klidný program namísto odpočinku na lůžku apod.). 

Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem 

přirozený vzor.  
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3.3. Psychosociální podmínky 

Děti i dospělí se cítí v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. 

(bezpečnost dětí je zajištěna i díky kamerovému systému). Nově příchozí dítě má možnost 

postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci. Pedagogové respektují potřeby dětí 

(obecně lidské, vývojové a individuální), reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování 

(jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, navozují situace pohody, klidu, relaxace apod.). Děti 

nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem. Všechny děti mají 

rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Jakékoliv 

projevy nerovností, podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné. Volnost a osobní 

svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti 

dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití. Dětem se dostává 

jasných a srozumitelných pokynů. Třída je pro děti kamarádským společenstvím, v němž jsou 

zpravidla rády. Pedagogický styl jakým jsou děti vedeny je podporující, sympatizující, 

projevuje se přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací pedagoga s dětmi a 

počítá se spoluúčastí dítěte v rozhodování. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě 

předškolního dítěte a jeho potřebám. Pedagog podporuje děti v samostatných pokusech, 

dostatečně je oceňuje a vyhodnocuje konkrétní výkony dítěte a přiměřeně na ně reaguje 

pozitivním oceněním. Mezi dospělými a dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, 

ohleduplnost, vzájemná pomoc a podpora. Pedagog se věnuje neformálním vztahům dětí a 

nenásilně je ovlivňuje v oblasti prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů. 

3.4. Organizace chodu MŠ 

Organizační zajištění chodu MŠ vyhovuje potřebám různých věkových skupin. Denní 

řád je pružný a umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či 

aktuálně změněné potřeby. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené 

zdravotně preventivní pohybové aktivity. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich 

vzdělávání. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Při vstupu dítěte do 

mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Poměr 

spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které 

mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu.  Děti mají dostatek času i prostoru 

pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. Veškeré aktivity jsou 

organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se 

zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem atp. Jsou vytvářeny podmínky 

pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných 

činností v malých, středně velkých i velkých skupinách. Je dostatečně dbáno na osobní 

soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a 

neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně apod. 

Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím 

potřebám a možnostem dětí. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné 

materiální podmínky (věcné vybavení prostředí je dostatečné a kvalitní, pomůcky jsou 

připravovány včas). Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě, spojování tříd je 
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maximálně omezeno. Režim dne je přizpůsobován potřebám dětí i denní činnosti MŠ a je 

součástí Školního řádu. 

3.5. Řízení MŠ 

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Je vytvořen 

funkční informační systém, a to jak uvnitř mateřské školy, tak navenek. Při vedení 

zaměstnanců ředitel vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky 

do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. 

Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách 

školního programu. Ředitel školy, ve spolupráci se zástupkyní pro MŠ, vyhodnocuje práci 

všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje jejich vzájemnou 

spolupráci. Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče.  Plánování 

pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá 

zpětné vazby. Ředitel školy se zástupkyní pro MŠ vypracovává školní vzdělávací program ve 

spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují 

všechny stránky chodu mateřské školy, jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou 

vyvozovány závěry pro další práci. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími 

orgány státní správy a samosprávy, se základní školou i jinými organizacemi v místě mateřské 

školy a s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných 

vzdělávacích problémů dětí.    

3.6. Personální a pedagogické zajištění 

Všechny pracovnice, které pracují v mateřské škole jako pedagogové, mají 

předepsanou odbornou kvalifikaci. Těm, kterým odbornost chybí, si ji doplňují. Pedagogický 

sbor funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Pedagogové se 

sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. Ředitel podporuje 

profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další růst profesních kompetencí všech 

pedagogů (včetně svojí osoby), vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání. 

Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech 

zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Pedagogové jednají, chovají se a pracují 

profesionálním způsobem (v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a 

metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí). Specializované služby, jako 

je logopedie, rehabilitace či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke 

kterým předškolní pedagog sám není dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci 

s příslušnými odborníky (speciálními pedagogy, školními či poradenskými psychology, lékaři, 

rehabilitačními pracovníky aj.). 
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3.7. Spoluúčast rodičů 

Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, 

vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě 

partnerství. Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim 

porozumět a vyhovět. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se 

různých programů, dle svého zájmu zde vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a 

dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li zájem, mohou se 

spolupodílet při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů apod. 

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

pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a 

vzdělávání. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených 

vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s 

důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti 

a poskytování nevyžádaných rad. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá 

rodičům v péči o dítě, nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v 

otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí.   
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3.8. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí 

mimořádně nadaných 

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami  

ŠVP vychází z respektování individuálních potřeb a možností dítěte. Je základním 

východiskem i pro přípravu vzdělávacích programů pro děti se speciálními potřebami. 

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

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba jejich naplňování 

přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovělo dětem, jejich potřebám i možnostem. Snahou 

pedagogů je vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke 

komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Oproti 

vzdělávání běžné populace dětí vyžaduje vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami obvykle některé jiné, popř. některé další podmínky. Základní povinné podmínky 

pro předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou stanoveny zákony, 

vyhláškami a prováděcími předpisy. Kromě těchto podmínek je třeba, aby předškolní 

pedagog bral v úvahu ještě podmínky další, které ovlivňují kvalitu poskytovaného vzdělávání. 

Jsou to podmínky, které vyplývají z přirozených vývojových potřeb dětí předškolního věku a 

zároveň i ty, které jsou dány jejich speciálními potřebami. Některé jsou pro všechny děti 

společné, jiné se liší podle charakteru a stupně postižení či znevýhodnění dítěte a v obecné 

formě se zpravidla týkají určité skupiny dětí. Pedagog by měl zajišťovat tyto podmínky s 

ohledem na vývojová a osobnostní specifika těchto dětí a měl by být vzdělán v oblasti 

speciální pedagogiky. Podmínky pro vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním a 

zdravotním postižením nejsou v naší škole zatím zcela ideální. Ke vzdělávání dětí s těžkým 

tělesným, zrakovým, sluchovým postižením, s mentální retardací a autismem není prostor 

v MŠ vyhovující, kvalitnímu vzdělávání takto postižených dětí chybí výukové i jiné pomůcky a 

přítomnost dalšího pedagoga, jehož kvalifikace i praxe by byla pro vzdělávání takto 

postižených dětí potřeba. Přesto se škola snaží děti se speciálními potřebami integrovat mezi 

zdravé děti a svým individuálním přístupem uspokojit potřebu dítěte i rodiny např. 

zajištěním asistenta. 

U dětí s poruchami pozornosti a vnímání (dětí s poruchou učení a chování) 

zajišťujeme prostředí pro dítě zklidňující, je zajištěn zvýšený bezpečnostní dohled, počet dětí 

ve třídě je snížen a je zajištěn důsledný individuální přístup pedagoga k dítěti. MŠ těsně 

spolupracuje se SPC a s rodiči dítěte, jsou využívány speciální didaktické pomůcky zaměřené 

na cvičení soustředění a pozornosti.   
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U dětí s poruchami řeči je zajištěna těsná spolupráce s odborníky a s rodiči dítěte. 

U dětí s více vadami je zajištěno osvojení specifických dovedností, zaměřených na 

sebeobsluhu, vzdělávací prostředí klidné a pro dítě podnětné. Je zajištěna přítomnost 

asistenta, počet dětí ve třídě je snížen, jsou využívány vhodné kompenzační (technické a 

didaktické) pomůcky, jsou zajištěny další podmínky podle druhu a stupně postižení.   

Předškolní pedagog musí zvážit, zda je schopen tyto nároky splnit (podmínky 

materiální, psychosociální, personální, odborné a další) a podle toho se odpovědně 

rozhodnout. Pokud přijme do své péče např. dítě s vážným zdravotním postižením a nemá 

sám dostatečnou odbornou kvalifikaci, musí úzce spolupracovat s příslušným odborníkem. Je 

třeba, aby se závěry promítly i ve vzdělávacím programu školy či třídy. Při vzdělávání, které 

integruje děti s postižením či znevýhodněním do vzdělávacího programu běžné školy, je 

nutno na jejich potřeby dostatečně pamatovat při přípravě školního či třídního programu. 

Tam, kde je potřeba, je nutné sestavovat individuální vzdělávací programy. Pokud je potřeba, 

měl by spolupracovat při jeho přípravě i odborník. Při vzdělávání dětí se speciálními 

potřebami spolupracuje pedagog s dalšími odborníky (speciální pedagogická centra, 

pedagogicko- psychologická poradna).  

Po dohodě s rodiči, pedagogy, SPC, pediatrem a dalšími odborníky, je vždy plně 

v kompetenci ředitele školy rozhodnout o přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími 

potřebami k předškolnímu vzdělávání. 

 Vzdělávání dětí mimořádně nadaných  

Školní, třídní i individuální vzdělávací program, jeho obsah i podmínky, jsou dle 

potřeb a možností přizpůsobeny mimořádným schopnostem dětí a v případě potřeby 

doplněny nabídkou dalších aktivit podle zájmů a mimořádných schopností či mimořádného 

nadání dětí. Rozvoj a podpora mimořádných schopností je zajišťována a organizována tak, 

aby nebyla jednostranná a neomezila pestrost a šíři obvyklé vzdělávací nabídky. 

Vzdělávání dětí mluvících jiným jazykem, které mají národnost českou  

Těmto dětem je věnována individuální péče zejména v oblasti jazykové. Pedagogové 

se jim individuálně věnují. 

Vzdělávání dětí mladších 3 let – doplněno k 31. 8. 2017 

Dětem mladším 3 let je dáno více prostoru k experimentování, objevování a 

poznávání smysly. Mají dostatek možností získávat sociální zkušenosti. Zařazovány jsou 

napodobivé hry, situační učení a hra. Pohybové aktivity učitelky přizpůsobují věku. Častěji se 

činnosti opakují, dbá se na pravidelné rituály. Délka činností (čas) se přizpůsobuje věku a 

individuálním zvláštnostem dětí. Střídají se nabídky činností, trénování návyků a praktické 

dovednosti, co největší prostor je dán volné hře a pohybovým aktivitám.  
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Podmínky pro vzdělávání dětí mladších 3 let – doplněno k 31. 8. 2017 

Děti mají pravidelný režim, dostatek emoční podpory, více individuální péče a 

srozumitelná pravidla. MŠ je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných 

hraček a pomůcek. Bezpečnost je zachována i vhodným vybavením – uzavřenými prostory, 

uzavíratelnými skříňkami apod. Děti mají dostatečný prostor pro volný pohyb i hru a mají 

možnost průběžného odpočinku. V MŠ je vhodné zázemí pro zajištění hygieny. Je zajištěn 

vyhovující režim dne. MŠ vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s individuálními 

potřebami, aby mělo pocit bezpečí a jistoty. Vzdělávání probíhá v menších skupinách i 

individuálně. V MŠ jsou podněcovány pozitivní vztahy laskavým přístupem a spoluprací s 

rodinou.   
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4. Charakteristika vzdělávacího programu 

Snažíme se o to, aby naše škola byla propojena se skutečným životem. Děti dostávají 

prostor pro přímé využití osvojených dovedností. Navazujeme na to, co děti znají, co je 

zajímá a na základě prožitkového učení tuto oblast rozšiřujeme. 

Využíváme komunikativní kruh, kde děti nejsou jen pasivními posluchači, ale učí se 

vytvářet si na věci vlastní názor, zaujímat stanovisko a nebát se ho obhájit. 

Při práci s dětmi se snažíme dosáhnout splnění 3 ústředních rámcových vzdělávacích cílů: 

1. Rozvíjet dítě a jeho schopnost učení. 

2. Osvojit si základy hodnot, na nichž je naše společnost založena. 

3. Získat osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí.                                                                                        

Posláním naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě, cestou přirozené 

výchovy položit prostor pro celoživotní vzdělávání. 

 

Charakteristika ŠVP s ohledem na polohu školy 

Naše MŠ se sice nachází na sídlišti, ale je obklopena zelení i přírodou. Proto 

využíváme kontakt s přírodou a jejími změnami v jednotlivých ročních obdobích. Snažíme se 

děti vést k vytváření pozitivních vztahů k přírodě a k místu, kde žijí. 

 

4.1. Cíle předškolního vzdělávání 

ŠVP „S Broučky, Motýlky a Beruškami poznáváme plno krás ve světě kolem nás“ 

pracuje dle RVP PV se čtyřmi cílovými kategoriemi: stanovuje cíle v podobě záměrů a cíle v 

podobě výstupů, a to nejprve v úrovni obecné a následně pak v úrovni oblastní. 

Konkrétně se jedná o tyto kategorie: 

Záměry:  rámcové cíle – vyjadřující univerzální záměry předškolního vzdělávání 

  dílčí cíle – vyjadřují konkrétní záměry příslušející té které vzdělávací oblasti 

Výstupy:  klíčové kompetence – představují výstupy, resp. obecnější způsobilosti 

dosažitelné v předškolním vzdělávání 

dílčí výstupy – dílčí poznatky, dovednosti, postoje a hodnoty, které dílčím 

cílům odpovídají 
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4.1.1. Rámcové cíle 

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické 

i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně 

samostatnou osobností, schopnou (kompetentní, způsobilou) zvládat, pokud možno aktivně 

a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny (zejména v 

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

nevyhnutelně očekávají.  

Mateřská škola – pedagogové – sledují při své práci tyto rámcové cíle: 

1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 
2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 
3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 
působící na své okolí  
 

Tyto rámcové cíle ve svém celku vyjadřují základní orientaci předškolního vzdělávání 
a stejně tak i každodenní práce pedagoga. Tyto cíle je třeba vnímat tak, že pokud jsou 
naplňovány, směřuje vzdělávání k utváření základů klíčových kompetencí, neboť zasahuje-li 
vzdělávání zároveň oblast poznatků, hodnot a postojů, získává dítě dovednosti více 
mnohostranné, dokonalejší a prakticky využitelnější. To je třeba mít na zřeteli nejen při 
tvorbě ŠVP PV, ale zejména ve vzdělávacím procesu samém. Pedagog by měl postupovat s 
plným vědomím, že tyto cíle jsou svým způsobem univerzální, přirozené a všudypřítomné; 
znamená to, že nejen při činnostech plánovaných, ale při nejrůznějších činnostech, situacích 
a za různých okolností, působí pedagog na dítě ve všech třech cílových oblastech, a že svým 
chováním, jednáním i svými postoji dítě ovlivňuje. 

 

4.1.2. Dílčí cíle – oblasti 

Rámcové cíle se promítají do pěti vzdělávacích oblastí a získají podobu oblastí dílčích. 
Dílčí cíle se promítají v oblastech: 
 
 
1. biologické 
2. psychologické  
3. interpersonální  
4. sociálně-kulturní  
5. environmentální 
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4.1.3. Kompetence 

Klíčové kompetence reprezentují v současném vzdělávání cílovou kategorii, 
vyjádřenou v podobě výstupů. 
 
Klíčové kompetence: 
 
1. kompetence k učení  
2. kompetence k řešení problémů  
3. kompetence komunikativní  
4. kompetence sociální a personální 
5. kompetence činnostní a občanské 
   

Klíčové kompetence reprezentují v současném vzdělávání cílovou kategorii, 

vyjádřenou v podobě výstupů. V kurikulárních dokumentech jsou obecně formulovány jako 

soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých 

pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. Jejich pojetí i obsah vychází z hodnot 

společností přijímaných a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence přispívají ke 

vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu člověka a k posilování funkcí občanské 

společnosti. Kompetence představují soubory činnostně zaměřených a prakticky 

využitelných výstupů, které se propojují a doplňují, čímž se postupně stávají složitější a tím i 

využitelnější (univerzálněji použitelné). Jejich osvojování je proces dlouhodobý a složitý, 

který začíná v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a 

postupně se dotváří v dalším průběhu života.  

 



16 
 

4.1.4. Kompetence a očekávané výstupy 
 

S Broučky, Motýlky a Beruškami poznáváme  

plno krás ve světě kolem nás 

 

4.1.4.1. Kompetence a očekávané výstupy pro vzdělávání  
2 – 3 letých dětí (ad 5.1) – doplněno k 31. 8. 2017 

4.1.4.2. Kompetence a očekávané výstupy pro vzdělávání  
3 – 7 letých dětí (ad 5.2) 
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5. Vzdělávací obsah a jeho časový plán 

Vzdělávací obsah je zpracován tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání a má 

zakomponován obsah pěti interakčních oblastí, které reflektují vývoj dítěte 

 Dítě a jeho tělo – oblast biologická – modrá barva 

 Dítě a jeho psychika – oblast psychologická – žlutá barva 

 Dítě a svět – oblast environmentální – zelená barva 
o Dítě a společnost – oblast sociálně kulturní – bílá barva 

 Dítě a ten druhý – oblast interpersonální – červená barva 
 

Vzdělávací obsah se stanovuje pro celou věkovou skupinu společně, tj. pro děti ve věku od 3 

do 6 (7) let. Podrobnější rozpracování je v kompetenci pedagoga a to v závislosti na oddělení MŠ, 

jeho věkovém složení a dalších individuálních a specifických podmínkách. Každý žák MŠ projde 

jednotlivé integrované bloky za dobu svého předškolního vzdělávání nejméně třikrát.  

V každém oddělení bude učivo přizpůsobeno věku a vývoji dětí, výuka bude probíhat podle 

Třídního vzdělávacího programu, který je dalším závazným dokumentem pro PV v naší MŠ.  

ŠVP „S Broučky, Motýlky a Beruškami poznáváme plno krás ve světě kolem nás“ je rozčleněn 

do integrovaných bloků: 

1) Kluci, holky chodí do školky 

2) Barevný podzim 

3) Těšíme se na Ježíška 

4) Přišla paní Zima 

5) Hádej, čím jsem 

6) Přišlo jaro do vsi 

7) Voňavé jaro 

8) Cestování letem světem 

 

5.1. Kompetence a očekávané výstupy pro vzdělávání 2 – 3 letých dětí 

(doplněno k 31. 8. 2017) 

5.1.1. Kluci, holky chodí do školky 

Charakteristika integrovaného bloku: 

Poznáváme své okolí, MŠ a seznamujeme se s novými kamarády. Prostřednictvím situací a 

plánovaných činností se děti učí základní hygienické, společenské a zdvořilostní návyky, poznávat 

samy sebe, žít spolu, vytvářejí pravidla soužití a osvojují si základní pravidla komunikace 

Vzdělávací cíle 

 rozvíjet a upevňovat návyky pro správné držení těla. 

 rozvíjet jemnou motoriku, správný úchop 
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 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, 
porozumění) i produktivních (výslovnosti, vyjadřování), podněcovat k řeči v běžných situacích 

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

 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

 záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností 

(velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a 

funkcí 

 rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě, získávání sebedůvěry a sebevědomí, adaptace 

na nové prostředí.  

 získání relativní citové samostatnosti a přijetí nové role v kolektivu dětí. Rozvoj fantazie a 

tvořivosti, kultivace estetického vnímání a prožívání. 

 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

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

o rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte 
o vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

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

Vzdělávací nabídka 

 chůze a běh ve vymezeném prostoru 

 poskoky snožmo na místě 

 zdokonalovat správné lezení  

 podávat a házet lehké předměty 

 grafomotorická cvičení na uvolňování zápěstí 

 rozvíjet hygienické a sebeobslužné dovednosti 

 pracovat s modelovací hmotou, s papírem (mačkání, trhání…) 

 rozšiřování slovní zásoby 

 rytmizace říkadel 

 poslech jednoduchých pohádek a příběhů 

 pojmenovat věci a děje z běžného života 

 podněcovat touhu sdělovat zážitky, přání, prosby 

 třídit předměty dle barev 

 reagovat na jednoduché pokyny 

 smyslové hádanky 

 experimentování s různými předměty a materiály: 

 seznámení s rytmickými nástroji (bubínek) - při přednesu říkadel  

 zpěv a poslech písní o přírodě 

 poslech zvuků v okolí 

 prohlížení obrázkových knih, leporel 

 loutkové divadlo, krátké dialogy s maňáskem 

 všichni jsme kamarádi a máme se rádi (posilování sociálního chování ve vztahu k druhému)  

 vytvořit společná pravidla soužití v mateřské škole a snažit se je dodržovat 
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o seznámení s prostředím mateřské školy, zaměstnanci, provoz, značky, hračky 
o postupná socializace a adaptace 

 seznámení s prostředím (mateřská škola a okolí, příroda) 

 rozvíjet lásku a pozitivní city k živé i neživé přírodě 

 poznávaní bezpečných a nebezpečných prvků v okolí 

 vycházky v okolí MŠ, práce s obrazovým materiálem 
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5.1.2. Barevný podzim 
 

Charakteristika integrovaného bloku 

Poznáváme podzimní přírodu a život zvířat v ní. Seznamujeme se s počasím a získáváme povědomí o 

koloběhu vody v přírodě. 

 

Vzdělávací cíle 

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 

(koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), 

 ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 

 rozvoj a užívání všech smyslů 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

 rozvoj přirozených pohybových činností, převaha lokomočních pohybů (chůze, běh), 

uvědomění si vlastního těla a jeho možností 

 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, 

porozumění) i produktivních (výslovnosti, mluvního projevu, vyjadřování) 

 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních)  

 poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě 

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

 spolupracovat s ostatními  

 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

 rozvoj kooperativních dovedností 

o vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 
o seznamování se světem lidí, kultury a umění,  

o osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije 

o rozvoj společenského i estetického vkusu 

 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, 
společností, planetou Zemí 

 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

 

Vzdělávací nabídka 

 učit chůzi v různém tempu 

 zdokonalovat harmonický pohyb celého těla při běhu – běh k danému cíli 

 nácvik skoku obounož  

 bezpečné přelézání, podlézání překážek 

 učit správnému házení 

 jednoduchá cvičení spojená s hudbou (využití padáku, prádlové gumy...) 

 střídání chůze, běhu 
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 pohybové hry - prostorová orientace, reakce na smluvený signál (Na zvířátka…) 

 pohybové hry a činnosti – podporovat odvahu, zvyšovat sebedůvěru a samostatnost 

 upevňování hygienických návyků 

 jednoduchá manipulace s přírodninami, modelování  

 skládání puzzle, vkládání tvarů, využití kolíčků (uchopování předmětů, tvoření ježek apod.) 

 smyslové hry a hmatové hry (kouzelná krabička) 

 pozorování dění a podněcovat děti k vyprávění, 

 napodobivé hry  

 cvičení mluvidel, artikulační a dechová cvičení, gymnastika mluvidel 

 hry s říkadly 

 rytmický doprovod k říkadlům a jednoduchým písním- hra na tělo a na dětské rytmické 

nástroje 

 hry s barvou, práce s přírodninami a s papírem 

 poslech zvuků 

 rozvoj rytmického cítění - hudebně pohybové hry 

 dramatizace jednoduchých příběhů s úmyslem zapojení dětí do děje 

 sledování souvislejšího děje (maňáskové scénky) 

 rozvíjení vztahů ve skupině: Jsme kamarádi a máme se rádi. 

 rozvoj spolupráce při hře a úklidu 

 hra : „Vadí x nevadí“, „Smím x nesmím“ 

 kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 

 aktivity podporující sbližování dětí 

 hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit 
hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.  

o upevňování návyků slušného chování (poděkování, požádání aj.) 

o hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí 

o v pohádkách se seznamovat s morálními hodnotami 

o divadelní představení a hudební programy, kulturní akce 

 vnímání změn v přírodě, pozorování přírodních jevů  

 využití přírodnin při hrách  

 vést k menší pomoci na školní zahradě- při hrabání listí apod. 

 hry se zvířátky – seznamovat s přírodou a životem v ní 

 učit znát a slovně označovat přírodní prostředí  
 

 

 

 

 

 



22 
 

5.1.3. Těšíme se na Ježíška 

Charakteristika integrovaného bloku 

Seznamujeme se s tradicemi Vánoc a vánočními zvyky. S příchodem čerta, Mikuláše, anděla a 

odstraňujeme strach z nadpřirozených bytostí. Sdílíme společně vánoční atmosféry s kamarády. 

 

Vzdělávací cíle 

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 

(koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového 

aparátu a tělesných funkcí 

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

 rozvoj a užívání všech smyslů 

 rozvoj a kultivace představivosti a fantazie 

 rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky 
vyjádřit 

 rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení) 

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

 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívá 

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

o rozvoj společenského i estetického vkusu. 

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

němž dítě žije 

 poznávání jiných kultur 

Vzdělávací nabídka 

 přebíhání překážek ležících na zemi 

 zdokonalujeme lezení po „čtyřech“ a plížení  

 hudebně pohybové hry (součástí hra na tělo, tleskání, podupy, poskoky) 

 upevňování hygienických a sebeobslužných návyků 

 využití přírodní modelovací hmoty, válíme těsto a vykrajování „cukroví“ 

 práce s papírem, trhání, nalepování 

 podněcovat vlastní touhu dětí vyprávět, popisovat, označovat 

 podněcovat děti k používání slov a gest, rozvoj slovní zásoby 

 logopedické hry, upevňování správné výslovnosti 

 seznamujeme děti s vánočními zvyky (stromeček, cukroví, kapr…) 

 připravujeme jednoduché dárečky, cukroví pro radost, tvořivá vánoční dílnička apod.) 

 hra „Na zrcadlo“ - mimikou děti vyjadřují pocity 

 rozvíjíme formou hry hmatové vnímání: Kouzelný sáček 

 skládání a rozkládání předmětů odstupňovaných velikostí (sady předmětů do sebe, postavit 
komín), 

 vkládání tvarů (krabička-tvarovka) 

 opakování základních barev 

 třídění předmětů dvou velikostí (malá hvězdička x velká hvězda…) 

 výroba dárečků pro rodiče, ozdob na vánoční stromeček 
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 poslech vánočních koled 

 jednoduché vánoční říkanky, doprovod na hudební nebo vlastní nástroje (rolničky, triangl, 
zvoneček; plastové lahve, pytlíky…) 

 hudební improvizace  

 poslech pohádek - opakování jednoduchých dětských pohádek, rozlišení pozitivních a 
negativních vlastností pohádkových postav  

 podpora dětských přátelství (učit se jména kamarádů, jejich značky) 

 podpora kladných vztahů k rodině, kamarádům, zaměstnancům MŠ 

 vzájemná setkávání se staršími dětmi (společné akce, hry na zahradě) 
o příprava na Vánoční dílnu s rodiči, 

o vnímání a prožívání vánoční atmosféry, vyvolávání radostné nálady při přípravě a oslavách 

o společná výzdoba třídy, zdobení stromečku, 

 povídání o vánočních zvycích u nás i ve světě, podílet se na přípravách na Vánoce 

 výzdoba vánočního stromku pro ptáčky – zavěšení mrkvičky, jablíček, loje... 

 sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé 

 

 

5.1.4. Přišla paní zima 

Charakteristika integrovaného bloku 

Pozorujeme okolí, změny počasí a změny v přírodě v zimě. Poznáváme zimní přírody, její krásy, ale i 

možná nebezpečí. Seznamujeme se se zimními sporty. 

 

 

Vzdělávací cíle 

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

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

pohody prostředí 

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 

(koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového 

aparátu a tělesných funkcí 

 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních 

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

učení 

 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních. 

 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

o rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte 

 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 
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Vzdělávací nabídka 

 chůze s přenášením předmětů (neseme ptáčkům do krmítka) 

 nácvik skoku obounož na místě i do dálky 

 nácvik plížení po bříšku 

 učit přirozenému pohybu v obtížnějším prostředí (zasněžená zahrada…) 

 sezónní činnosti – bobování, překonávání strachu ze skluzu 

 osvojování a upevňování základů sebeobsluhy a hygienických pravidel  

 trhání papíru na menší kousky, 

 navlékání tvarů na tyčku (dřevěné hračky) 

 modelování – váleček, kulička, vyválení placičky a vykrajování apod., hry se sněhem 

 procvičení motoriky a prstů (prstová říkadla) 

 grafomotorika – volný pohyb ruky po papíru ve směru od shora dolů (vločka padá, lyžař jede z 

kopce atd.), chumelenice (pohyb zápěstí) 

 hry s barvou 

 komunikativní kruh- rozvoj slovní zásoby, udržení chvilkové pozornosti, reakce na jednoduché 

otázky 

 hry k procvičení výslovnosti samohlásek, správné nastavení mluvidel 

 podněcovat rozhovory dětí při hrách 

 rozhovory a jednoduchý popis činností při napodobivých hrách  

 seznámení se základními částmi lidského těla (demonstrační obrázky, puzzle, písnička „Hlava, 

ramena…“, pohybová hra „Kuba řekl“) 

 poznávat nejzákladnější části oblečení 

 samostatnost při vyhledávání barev ze skupiny 

 určování velikosti dvou předmětů – malý x velký 

 hry na procvičení smyslů 

 poznávání kamaráda po hlase se zavázanýma očima 

 pokusy s ledem a se sněhem 

 vytváření obrysu postavy za pomoci různých předmětů (plastová víčka, roličky toaletního 

papíru, skládanky dřevěné…atd.) 

 zpěv s učitelkou, jednoduchá zimní říkadla a písničky 

 básničky s pohybem, hra „Na tělo“ 

 reakce pohybem na tempo hry na hudební nástroj 

 poslech jednoduchých a krátkých pohádek 

 sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, 
výtvarné hry a etudy 

 aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi 
oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.) 

o umožňování styku s lidmi na procházkách, při návštěvách 
o učit děti ukázněnosti a respektování požadavků  
o návštěva divadelního vystoupení, styk s ostatními dětmi a zaměstnanci z mateřské školy 
o upevňování základních návyků společenského chování (pozdravení, umět poprosit, 

poděkovat) 



25 
 

o aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, 
spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost 
apod.) v jednání lidí 

o hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, rodič, 
učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si rolí, do nichž se 
dítě přirozeně dostává 

 pozorujeme přírodu v zimě, co se děje kolem nás 

 sledování počasí související se zimou 

 pravidelné krmení a pozorování ptáčků v krmítku 

 seznámení s bezpečností při pobytu venku 

 kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, vyprávění, poslech, objevování) 
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5.1.5. Hádej, čím jsem? 

Charakteristika integrovaného bloku 

Seznamujeme se s profesemi kolem nás, snažíme se vytvářet si pozitivní vztah k lidské práci a 

uvědomovat si důležitost ochrany našeho zdraví, zdravý životní styl. Seznamujeme se s tradicemi 

v období masopustu. 

 

Vzdělávací cíle 

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 

(koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového 

aparátu a tělesných funkcí 

 rozvoj a užívání všech smyslů 

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

 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu 

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

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

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

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

hodnoty v tomto společenství uznávané 

 pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale 
také poškozovat a ničit 

 osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o 
okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho 
nebezpečnými vlivy  
 

Vzdělávací nabídka 

 lokomoční pohybové činnosti 

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

materiálem 

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

 smyslové a psychomotorické hry 

 činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí 

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

životních návyků  

 práce se stavebnicemi 

 napodobivé hry 

 smyslové hádanky 

 vést děti k reagování na jednoduché výzvy 

 výslovnost hlásky P (šeptáme P, ptáček dělá pi-pi-pí……)  

 jednoduchý popis obrázků (společně s učitelkou) 
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 obohacování slovní zásoby  

 hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině 

 hledání cesty k cíli 

 třídění předmětů do skupin, počítáme 1-2 

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

 četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením 

 sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, 
výtvarné hry a etudy 

o různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a 

výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích 

o tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, 

dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a 

tříbení vkusu 

 podněcovat dítě k vlastnímu zkoumání blízkého prostředí, 

 umožňovat pozorování vhodných činností v blízkosti mateřské školy (např. pracovníky při 
opravě silnic, úklid sněhu…) 

 jednoduše seznamovat a upozorňovat na přírodní jevy a změny v přírodě 

 praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se 
dítě běžně setkává 

 praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami 

 ekologicky motivované hravé aktivity (ekohry) 
 

 

 



28 
 

5.1.6. Přišlo jaro do vsi 

Charakteristika integrovaného bloku 

Získáváme povědomí o charakteristických znacích předjaří a jara. Učíme se vnímat změny v přírodě, 

prožívat radost z probouzející se přírody a chránit ji. Seznamujeme se se zvířátky. Osvojujeme si 

elementární poznatky o lidových tradicích. 

 

Vzdělávací cíle 

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 

(koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového 

aparátu a tělesných funkcí 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

 rozvoj a užívání všech smyslů 

 osvojení si dovedností vyjádřit verbálně in verbálně (výtvarné, hudební, pohybové, 
dramatické) 

 rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky 
vyjádřit 

 rozvoj řečových schopností 

 rozvoj postupného rozlišování nápadnějších vlastností vnímaných předmětů 

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

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

 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, 
společností, planetou Zemí 

 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

Vzdělávací nabídka 

 jednoduché ranní cvičení na protahování jednotlivých částí těla 

 jednoduché pohybové hry v kruhu (Na peška, Na zajíčka…) 

 procvičování pohybových schopností s míčem (předávání kamarádovi, koulení ve dvojicích, 

chytání) 

 nácvik dovedností cvičení s náčiním 

 cvičení s padákem 

 upevňování dovednosti při nalepování, uvolnění ruky od ramene, koordinace ruka x oko 

 jednoduchá práce s hlínou (plnění květináčů lopatkou nebo lžící, sázení osení…) 

 počáteční grafomotorika (rytmizace, grafický vzor) 

 skládání puzzle, vkládání tvarů 

 rozlišování slyšených zvuků 

 hry na podporu vizuální paměti  
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 výslovnost  hlásky B izolovaně, ve slabikách (ovečka bečí BÉ BÉ, využití citoslovcí (bum, bim , 
bam) 

 rozvoj vyjadřovacích schopností při popisu obrázku (Co je na obrázku?) 

 rozvoj cítění pro rytmus - rozpočítadla 

 podněcování dětí k jednoduchému vyjádření vlastních zážitků – pohybové improvizace, 
výtvarným vyjádřením, hrou na rytmické nástroje…) 

 procvičování a upevňování znalostí základních barev 

 třídění předmětů dle odlišných znaků – 2 znaky (tvar – kruh, čtverec, velikost – malý, velký) 

 práce s knihou – Co vidíš na obrázku? (užívání podstatných a sloves) 

 zapouštění barvy do klovatiny, použití prstových barev… 

 zdobení papírových velikonočních vajíček, kuřátek atd. 

 tvoření na jarní dílničce 

 zpěv písniček s učitelkou 

 rozvoj sluchového vnímání – rytmizace krátkých říkadel (vytleskávání) 

 hra na hudební nástroje - doprovod k písničkám o jaru 

 poslech klasických pohádek a příběhů 

 loutkové divadlo  

 učit se hodnotit vlastní chování (co se dělá/nedělá kamarádovi) 

 sociální a interaktivní hry 

 napodobivé hry 

 hudebně pohybové hry 

o přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a 
tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.) 

o aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur 
(výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních 
akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, využívání příležitostí 
seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním 
prostředí apod.) 

 lidové tradice a zvyky – říkanky, obrázky, tvoření, oslavy – Velikonoce, Vynášení Moreny 
apod.) 

 pozorování změn v přírodě – přichází jaro 

 pozorování jarních květin 

 seznamování s významem vody pro život – jednoduché pokusy (např. co se děje s květinou, 
když se zaleje x nezaleje, odpařování vody….) 
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5.1.7. Voňavé jaro 

Charakteristika integrovaného bloku 

Vnímáme další změny v přírodě na jaře, seznamujeme se se životem zvířat ve volné přírodě. 

Zaměřujeme se na prohlubování citového vztahu k rodině a ke svým blízkým, snažíme se chápat, co je 

domov, a co pro nás znamená. Učíme se, že je potřeba chránit vše, co je živé na Zemi. 

 

Vzdělávací cíle 

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 

(koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového 

aparátu a tělesných funkcí 

 rozvoj a užívání všech smyslů 

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, 
porozumění)  

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

 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

 rozvoj a kultivace představivosti a fantazie 

 získání relativní citové samostatnosti 

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

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

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

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

hodnoty v tomto společenství uznávané 

o rozvoj základních kulturně společenských postojů, podpora pozitivního vztahu k ostatním 

 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o 
jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, 
společností, planetou Zemí 

 

Vzdělávací nabídka 

 zdravotně zaměřené činnosti spojená s protahováním, uvolňováním těla, dechová a relaxační 

činnosti 

 cvičení v kruhu - pohybové hry s nácvikem podbíhání  

 poskoky snožmo ve dřepu (napodobování zvířátek- žabka, zajíček...) 

 běh danému k cíli, postupně přidat překážku (běh s vyhýbáním) 
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 cvičení na pohotovost, rychlou reakci  

 říkadla v rytmu, sladění s pohybem 

 skládání puzzle, mozaiky, stavebnice Lego apod. podporující fantazii 

 lepení, mačkání papíru do kuliček, modelování 

 využití prstových říkadel (Típ, típ….) 

 starší děti nácvik správného úchopu a sklonu nůžek, libovolné střihání do papíru 

 grafomotorika (starší děti) – procvičování uvolňování zápěstí, nácvik horního oblouku (např. 

žába skáče) 

 posilování sebeobslužných činností – svlékání, oblékání, stolování 

 jednoduché říkanky a rozpočítadla pro rozvoj slovní zásoby 

 podporovat popis činností 

 dechová cvičení - hluboký nádech a regulace výdechu 

 gymnastika mluvidel, artikulační cvičení 

 nácvik hlásky M (postavení rtů) 

 procvičujeme zvuky zvířátek 

 poznávání a přiřazování zvířátka x mláďátka 

 číselná řada od 1 – 2 (starší děti zvládnou do 3) 

 třídění předmětů, obrázků na dvě skupiny (rozlišení dle různých znaků výrazně se lišících – 
barva, tvar, velikost ……) 

 práce s předměty podle toho, kolik učitelka ukazuje prstů (přines jeden bonbon, odnes dvě 
kostičky) 

 malování a zdobení domácích zvířátek různými způsoby, zvířátka na špejli ….. 

 spojit zpěv písní s pohybovou improvizací, uplatnění nástrojů při zpěvu 

 nácvik jednoduchého tance 

 snaha poznat písničku podle melodie  

 poslech jednoduchých a krátkých pohádek s dětským hrdinou 

 prohlížení a popis obrázkových knih dle dané tematiky 

 jednoduchá divadelní představení iniciované učitelkou (např. o zvířátkách) 

 napodobivé hry  

 hry a situace, kdy se děti učí, jak se chránit před cizími lidmi 

 jak pomoci kamarádovi v případě ohrožení, jednoduché inscenační hry 

 činnosti podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi 
o význam slova ohleduplnost - jak se chováme ve školce, ve společnosti ostatních. Proč 

neoplácíme špatné špatným. 

o různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a 

výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích 

o sociální hry – pomoc v rodině, proč pomáhat, rozdělení rolí 

o podpora pozitivních vztahů k rodině, rod. příslušníkům 

o upevňování základních zdvořilostních návyků, slovo PROSÍM x DĚKUJU 

 elementární poznatky z dopravní výchovy, dopravní bezpečnost a ochrana svého zdraví 

 existence dopravních značek 

 péče o květiny 

 elementární poznatky o změnách v přírodě (kvetoucí stromy, barvy květů, včelky,…..) 
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5.1.8. Cestování letem světem 

Charakteristika integrovaného bloku 

Poznáváme letní počasí, přírodu, její krásy i nebezpečí.  Poznáváme svět, jiné kultury a národy. 

Seznamujeme se s dopravními prostředky, cestováním a dopravními pravidly i bezpečností na cestě. 

Vzdělávací cíle 

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 

(koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového 

aparátu a tělesných funkcí 

 rozvoj a užívání všech smyslů  

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

 rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky 
vyjádřit 

 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání,….) 

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

 rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky 
vyjádřit 

 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

 posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem 

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

o vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 

o rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj 
schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se 
přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny 

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

k němu 

 poznávání jiných kultur 

 osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o 

okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho 

nebezpečnými vlivy 

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

společností, planetou Zemí 

 

Vzdělávací nabídka 

 rozvíjet kultivovaný běh – lehký běh za vedoucím dítětem 

 střídání běh x zastavení, rychlá reakce na předem daný signál 

 procvičení pohotovosti, obratnosti 

 protažení jednotlivých svalových oblastí  

 koordinace pohybu při chůzi podle hudby s panenkou (jinou oblíbenou hračkou) 

 rozvoj pohybové dovednosti ve spojení se zpěvem a hudbou, ladnost pohybu 
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 uvolňovací cviky pro zápěstí, lehkost tahu ruky (např. klubíčka ) 

 lepení, mačkání krepového papíru, modelování 

 práce s nůžkami, nácvik úchopu - starší dětí 

 navlékání korálků pro maminky- velké tvary korálků dřevěných určené mladším dětem 

 popis činností spojených se stolováním, základní hygienou, oblékáním…), pochopení významu 
slova 

 opakování hlásek P, B, M, izolovaně, ve slově na začátku 

 rozvoj slovní zásoby - popis činností maminky (vaří, pere…), jednoduchá pantomima 
prováděná učitelkou 

 pozorování a popis počasí 

 procvičení hmatu – rozlišení předmětů uložených v sáčku či krabici 

 zrakové vnímání – odlišení dvojice obrázků (nápadné velké rozdíly) 

 smysl pro tvar – hledání druhé poloviny obrázku (např. kruh, srdíčko, čtverec…) 

 postupné rozlišování nápadnějších vlastností vnímaného předmětu (ze skupiny předmětů 
vybrat předmět s danou) 

 obrazové tabulky - chápat, co znamenají (Smím x nesmím) - Lidé se dorozumí na celém světě 
(dohodnutá pravidla - kreslené značky…) 

 krátké říkanky, říkadla s pohybem, rytmizace slov (křestní jména) 

 sociální a interaktivní hry, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry a etudy 

 společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

 kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 
o krátké divadelní představení vedené učitelkami. 
o využití různých technik (zapouštění barev do klovatiny, práce s tuší a potravinářskými 

barvami, kreslení voskovkou a překrývání obrázku vodovými barvami atd. 
o nácvik písniček a jednoduchého pohybového ztvárnění  

o aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur 
(výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních 
akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, využívání příležitostí 
seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním 
prostředí apod.) 

o přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy, slavnosti, sportovní akce, kulturní 
programy apod.) 

o různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a 
výtvarné hry.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích 

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

nácvik bezpečného chování v některých dalších situacích, které mohou nastat 

 přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v 

přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, 

podnebí, počasí, ovzduší, roční období) 

 pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, 

louka, rybník apod.) 

 přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i 

technických objektů, vycházky do okolí, výlety 

 oslava Den dětí - děti jinde ve světě 

 vyhledávání knih o přírodě, zvířátkách, květinách, obrázkové encyklopedie 
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5.2. Kompetence a očekávané výstupy pro vzdělávání 3 – 7 letých dětí  

5.2.1. Kluci, holky chodí do školky 

Charakteristika integrovaného bloku: 

Poznáváme své okolí, MŠ a seznamujeme se s novými kamarády. Prostřednictvím situací a 

plánovaných činností se děti učí základní hygienické, společenské a zdvořilostní návyky, poznávat 

samy sebe, žít spolu, vytvářejí pravidla soužití a osvojují si základní pravidla komunikace.                                                                                                                                                                    

Vzdělávací cíle 

 uvědomění si vlastního těla 

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné 
motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), 
ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 

 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 

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

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

 získání relativní citové samostatnosti 

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

 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

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

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

o vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

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

 

Vzdělávací nabídka 

 lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční 
pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní 
gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod.) 

 zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, 
relaxační cvičení) 

 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

 jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, 
oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.  

 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální 
činnosti 
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 společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, 
příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní 
fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.) 

 komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv 

 spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty 

 smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, 
zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.  

 námětové hry a činnosti  

 hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, 
imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity)  

 činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, 
běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické 
posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod. 

 cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště 
emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod.)  

 hry na téma rodiny, přátelství apod.  

 dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v 
různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zloba, údiv, 
vážnost apod.) 

 běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým 

 sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně 
pohybové hry, výtvarné hry a etudy.  

 společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

 společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému  

 aktivity podporující sbližování dětí 

 aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy 
mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)  

 činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, 
spolupodílení se na jejich tvorbě 

o běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 

o různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, 
konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich 
průběhu i výsledcích 

o hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, 
rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si rolí, 
do nichž se dítě přirozeně dostává 

o aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, 
tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, 
otevřenost apod.) v jednání lidí 

o aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy.  

o spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě 
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 kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, 
vyprávění, poslech, objevování) 

 přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i 
technických objektů, vycházky do okolí, výlety 

Očekávané výstupy 

 zachovávat správné držení těla 

 zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v 

různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve 

skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku) 

 zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní 

návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o 

sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.) 

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

 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

 pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno    

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

obsah, ptát se)   

 řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“ 

 nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným  

 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, 

hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 

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

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

nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných 

činnostech apod.   

 uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i 

strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí 

 respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné 

povinnosti 

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

ním vhodným způsobem, respektovat ho 

 respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol 

s jiným dítětem apod.  

 vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k 

slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc 

apod.)  

o uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s 

dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když 

druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)  

o  pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle 

které je třeba se chovat 

o chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé 

o začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, 

schopnosti a dovednosti  
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o adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho 

běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se 

jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, 

přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody 

 orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově 

mateřské školy, v blízkém okolí) 

 všímat si změn a dění v nejbližším okolí 
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5.2.2. Barevný podzim 

Charakteristika integrovaného bloku 

Poznáváme podzimní přírodu a život zvířat v ní. Seznamujeme se s počasím a získáváme 

povědomí o koloběhu vody v přírodě. 

Vzdělávací cíle 

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 

(koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového 

aparátu a tělesných funkcí 

 rozvoj a užívání všech smyslů 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

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

pohody prostředí 

 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, 

porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) 

 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu 

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

 vytváření základů pro práci s informacemi   

 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

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

učení  

 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

 rozvoj kooperativních dovedností 

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

rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 

 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, 
společností, planetou Zemí 

 

Vzdělávací nabídka 

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

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

používáním 
 smyslové a psychomotorické hry  
 konstruktivní a grafické činnosti 
 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

 činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí 

 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti 
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 společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, 
vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování 
slyšeného druhým apod.) 

 samostatný slovní projev na určité téma 

 hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest 

 přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

 motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností 

 spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty 

 činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, 
objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.) 

 estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a 
další) 

 běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým 

 kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 

 aktivity podporující sbližování dětí 

 hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit 
hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.  

 
o tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, 

dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a 

tříbení vkusu 

o receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, 

veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének) 

 přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v 
přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, 
podnebí, počasí, ovzduší, roční období) 

 ekologicky motivované herní aktivity (ekohry) 

 smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, 
pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu 
a blízké okolí 

 

Očekávané výstupy 

 vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 

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

tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)  

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

sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.) 

 mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy  

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

zformulovaných větách  

 formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat 
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 sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

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

obsah, ptát se)  

 popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

 chápat slovní vtip a humor 

 utvořit jednoduchý rým 

 poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

 chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi 

apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, 

zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase 

 nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

 postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

 být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

 zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či 

dramatickou improvizací apod.)   

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

přátelství 

 spolupracovat s ostatními  

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

postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit 

konflikt dohodou 

o vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, 

dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je 

zaujalo)  

o zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných 

dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a 

vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) 

o vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní 

hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými 

hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)   

 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným 

způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v 

okolí, živé tvory apod.)  

 osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně 

smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní 

praxi 
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5.2.3. Těšíme se na Ježíška 

Charakteristika integrovaného bloku 

Seznamujeme se s tradicemi Vánoc a vánočními zvyky. S příchodem čerta, Mikuláše, anděla a 

odstraňujeme strach z nadpřirozených bytostí. Sdílíme společně vánoční atmosféru s kamarády. 

Vzdělávací cíle 

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 
(koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového 
aparátu a tělesných funkcí 

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

 rozvoj a užívání všech smyslů 

 osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o 
psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, 
pohybové, dramatické) 

 rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného 
myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od 
bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie 

 rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky 
vyjádřit 

 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

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

dětské herní skupině apod.)  

o rozvoj společenského i estetického vkusu 

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

němž dítě žije 

 poznávání jiných kultur 

 

Vzdělávací nabídka 

 zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační 
cvičení) 

 smyslové a psychomotorické hry  

 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

 lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové 
činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, 
sezónní činnosti, míčové hry apod.) 

 poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních 
pohádek a příběhů 

 prohlížení a „čtení“ knížek 

 přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

 záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností 
(velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a 
funkcí 
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 hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a 
pojmové) 

 hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, 
imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity 

 činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu  

 estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a 
další) 

 četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením 

 společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

o setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou 

školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě 

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

(výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních 

akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, využívání příležitostí 

seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním 

prostředí apod.) 

o přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a 

tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.) 

o tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, 

dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a 

tříbení vkusu 

 práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií 

 sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé 

 

Očekávané výstupy 

 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, 

s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným 

materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s 

jednoduchými hudebními nástroji apod.) 

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

tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)  

 domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

 naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout 

jednoduchou dramatickou úlohu apod. 

 vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, 

změněného, chybějícího) 

  naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit 

 záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

 zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či 

dramatickou improvizací apod.) 

 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

 porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 
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 uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat 

je 

o vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, 

dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je 

zaujalo)  

o vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní 

hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými 

hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus) 

 mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i 

jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte 

 všímat si změn a dění v nejbližším okolí 
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5.2.4. Přišla paní zima 

Charakteristika integrovaného bloku 

Pozorujeme okolí, změny počasí a změny v přírodě v zimě. Poznáváme zimní přírodu, její 

krásy, ale i možná nebezpečí. Seznamujeme se se zimními sporty. 

Prožíváme radostné chvíle, kdy předškoláci jdou k zápisu. 

 

Vzdělávací cíle 

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

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

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 
(koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového 
aparátu a tělesných funkcí 

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

 osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o 
psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, 
pohybové, dramatické) 

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

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

 rozvoj schopnosti sebeovládání 

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

apod.) − rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

 rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj 

schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se 

přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny  

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

společností, planetou Zemí 

 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

 

Vzdělávací nabídka 

 příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech a 
dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, nezdravých návyků a 
závislostí 

 lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové 
činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, 
sezónní činnosti, míčové hry apod.) 

 zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační 
cvičení) 
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 konstruktivní a grafické činnosti 

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

 samostatný slovní projev na určité téma 

 vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo 

 grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen 

 činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, 
piktogramy, značky, symboly, obrazce) 

 hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině 

 činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a 
jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství apod.) a jejich 
smysluplné praktické aplikaci 

 řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant 

 činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, vyjadřování, 
obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení 

 příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání 

 hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého 

 hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit 

hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod. 

o aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, 

spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost 

apod.) v jednání lidí 

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

učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si rolí, do nichž se 

dítě přirozeně dostává 

 přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v 
přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, 
podnebí, počasí, ovzduší, roční období) 

 práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií. 

 kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, 
poslech, objevování) 

 praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými 
látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich 
vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami) 

 

Očekávané výstupy 

 zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v 

různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve 

skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku) 

 pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí 

o těle a jeho vývoji (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané ve 

spojení se zdravím, s pohybem a sportem  
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 rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a 

jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 

 mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy 

 pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

 formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat 

 popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

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

zformulovaných větách  

 sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 

 poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma 

 rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení 

nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci 

 sledovat očima zleva doprava 

 poznat některá písmena a číslice, popř. slova  

 poznat napsané své jméno 

 přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit 

 chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle 

potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle 

určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v 

rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.) 

 chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi 

apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, 

zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase 

 řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“ 

 uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je 

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

je 

 chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak 

se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou 

přirozené  

 respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol 

s jiným dítětem apod.  

o vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v 

jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí) 

o dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair 

 porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje 

a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se běžně 

proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole 

 vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - 

jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, 

různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.) 
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5.2.5. Hádej, čím jsem? 

Charakteristika integrovaného bloku 

Seznamujeme se s profesemi kolem nás, snažíme se vytvářet si pozitivní vztah k lidské práci a 

uvědomovat si důležitost ochrany našeho zdraví, zdravý životní styl. Seznamujeme se s tradicemi 

v období masopustu. 

 

Vzdělávací cíle 

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 
(koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového 
aparátu a tělesných funkcí 

 rozvoj a užívání všech smyslů 

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

 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, 

porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování 

 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu 

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

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

pohybové, dramatické) 

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

učení  

 vytváření základů pro práci s informacemi  

 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání  

 získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 

 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

 rozvoj kooperativních dovedností 

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

o vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

o rozvoj společenského i estetického vkusu 

 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o 
jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

 pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale 
také poškozovat a ničit 

 osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o 
okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho 
nebezpečnými vlivy  
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Vzdělávací nabídka 

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

činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, 

sezónní činnosti, míčové hry apod.) 

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

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

používáním 

 smyslové a psychomotorické hry 

 činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí 

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

životních návyků  

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

 samostatný slovní projev na určité téma 

 poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních 

pohádek a příběhů  

 hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest 

 vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo 

 záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností 

(velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a 

funkcí 

 motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností 

 námětové hry a činnosti 

 činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, 

objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod. 

 konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod.) 

 estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a 

další) 

 sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte 

 dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých 

situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, vážnost apod.)  

 sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, 

výtvarné hry a etudy 

 kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 

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

o přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a 

tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.) 

o hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (využívání 

praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, 

řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi a pracovními předměty, praktická 

manipulace s některými pomůckami a nástroji, provádění jednoduchých pracovních úkonů a 

činností apod.) 
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o receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, 

veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének 

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

učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si rolí, do nichž se 

dítě přirozeně dostává 

o aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, 

spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost 

apod.) v jednání lidí 

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

(výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních 

akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, využívání příležitostí 

seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním 

prostředí apod.) 

 praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se 
dítě běžně setkává 

 praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými 
látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich 
vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami 

 ekologicky motivované hrové aktivity (ekohry) 

 poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit 
(dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, 
jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty a jevy, požár, povodeň a 
jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání praktických 
ukázek varujících dítě před nebezpečím 

 

Očekávané výstupy 

 zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v 

různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve 

skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku) 

 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, 

s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným 

materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s 

jednoduchými hudebními nástroji apod.) 

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

tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)  

 pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí 

o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané 

ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem  

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

jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 

 mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy 
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 mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v 

případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.) 

 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

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

správných větách) 

 učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí) 

 sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

 popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

 chápat slovní vtip a humor 

 sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech  

 utvořit jednoduchý rým  

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

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

předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)  

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

 řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“ 

 nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

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

ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, 

zlost, agresivitu apod.)  

 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

 zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či 

dramatickou improvizací apod.) 

 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, 

užívat telefon   

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

přátelství  

 odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 

 spolupracovat s ostatními 

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

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

potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě) 

o utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v 

souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy 

chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti) 

o chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou 

k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí 

o uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat 

neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat 

společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či 

agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům (vyhýbat 

se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají) 

o zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s 

penězi apod.  
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 uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak 

se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o 

pomoc)  

 mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i 

jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte 

 mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat 

si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní 

prostředí 

 rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou 

poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně 
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5.2.6. Přišlo jaro do vsi 

Charakteristika integrovaného bloku 

Získáváme povědomí o charakteristických znacích předjaří a jara. Učíme se vnímat změny 

v přírodě, prožívat radost z probouzející se přírody a chránit ji. Seznamujeme se se zvířátky. 

Osvojujeme si elementární poznatky o lidových tradicích. 

 

Vzdělávací cíle 

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 

(koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového 

aparátu a tělesných funkcí 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

 rozvoj a užívání všech smyslů 

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

 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu 

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

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

 poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, 
získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 

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

 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

 rozvoj kooperativních dovedností 

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

o rozvoj společenského i estetického vkusu 

 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, 
společností, planetou Zemí 

 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

 

Vzdělávací nabídka 

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

činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, 

sezónní činnosti, míčové hry apod.) 

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

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

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

cvičení) 

 smyslové a psychomotorické hry  

 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

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

 společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, 
vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování 
slyšeného druhým apod.) 

 komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv 

 samostatný slovní projev na určité téma 

 vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo 

 přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

 hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině 

 činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a 
jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství apod.) a jejich 
smysluplné praktické aplikaci 

 činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, 
piktogramy, značky, symboly, obrazce 

 činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými 
proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, 
příběhů, událostí apod. 

 činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu 

 cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště emocí 
záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod.) 

 činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v 
nichž může být dítě úspěšné 

 činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních   

 kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 

 společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému 

o aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur 
(výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních 
akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, využívání příležitostí 
seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním 
prostředí apod.) 

o různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a 
výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích  

o tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, 
dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a 
tříbení vkusu 

o přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a 
tradic, sportovní akce, kulturní programy apod. 
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 přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v 
přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, 
podnebí, počasí, ovzduší, roční období) 

 praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými 
látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich 
vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami) 

 ekologicky motivované herní aktivity (ekohry) 

 smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, 
pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu 
a blízké okolí 

 

Očekávané výstupy 

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

 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, 

s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným 

materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s 

jednoduchými hudebními nástroji apod.) 

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

tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)  

 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

 zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, 

sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými 

hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami   

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

sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.) 

 pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

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

správných větách) 

 formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat  

 učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí) 

 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

 chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle 

potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle 

určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v 

rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.) 

 chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi 

apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, 

zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase  

 vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, 

změněného, chybějícího) 

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

 rozhodovat o svých činnostech 
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 ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a 

přizpůsobovat jim své chování 

 uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky) 

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

osobní pokroky 

 být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

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

postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit 

konflikt dohodou −  spolupracovat s ostatními 

o zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných 

dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a 

vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) 

o vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní 

hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými 

hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus) 

o vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, 

dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je 

zaujalo)  

 všímat si změn a dění v nejbližším okolí  

 porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje 

a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se běžně 

proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole  

 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným 

způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v 

okolí, živé tvory apod.) 
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5.2.7. Voňavé jaro 

 

Charakteristika integrovaného bloku 

Vnímáme další změny v přírodě na jaře, seznamujeme se se životem zvířat ve volné přírodě. 

Zaměřujeme se na prohlubování citového vztahu k rodině a ke svým blízkým, snažíme se chápat, co je 

domov, a co pro nás znamená. Učíme se, že je potřeba chránit vše, co je živé na Zemi. 

 

Vzdělávací cíle 

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 

(koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového 

aparátu a tělesných funkcí 

 rozvoj a užívání všech smyslů 

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

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

 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu 

 osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o 
psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, 
pohybové, dramatické) 

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

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

 vytváření základů pro práci s informacemi 

 rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného 
myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od 
bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie 

 rozvoj schopnosti sebeovládání 

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

 rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky 
vyjádřit 

 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

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

 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních. 

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

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

hodnoty v tomto společenství uznávané 
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o  vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, 

rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 

o rozvoj společenského i estetického vkusu   

o vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách  

 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o 
jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, 
společností, planetou Zemí 

 

Vzdělávací nabídka 

 zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační 
cvičení) 

 smyslové a psychomotorické hry 

 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

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

 společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, 
vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování 
slyšeného druhým apod.) 

 přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

 grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen 

 záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností 
(velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a 
funkcí 

 námětové hry a činnosti 

 hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, 
imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity)  

 řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant 

 smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a 
sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. 

 hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a 
pojmové) 

 estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a 
další) 

 cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště emocí 
záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod.)  

 hry na téma rodiny, přátelství apod.  

 běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým. 

 sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, 
výtvarné hry a etudy 
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 společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

 kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 

 aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi 
oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)  

 hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého 

 činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije - rodina (funkce rodiny, 
členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat) - mateřská škola 
(prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi) 

o tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, 
dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a 
tříbení vkusu 

o receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, 
veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének) 

o různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a 
výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích 

o aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, 
spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost 
apod.) v jednání lidí  

 pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, 
louka, rybník apod.)  

 ekologicky motivované herní aktivity (ekohry)  

 smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, 
pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu 
a blízké okolí   

 práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií 

 

Očekávané výstupy 

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

 vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 

 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

 vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat 
tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.) 

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

 zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, 
sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými 
hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami   

 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 
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 vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně 
zformulovaných větách 

 popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

 sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 

 poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma 

 sledovat očima zleva doprava 

 poznat některá písmena a číslice, popř. slova 

 rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení 
nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci 

 naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit 

 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, 
hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 

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

 postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

 vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, 
změněného, chybějícího) 

 záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

 ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a 
přizpůsobovat jim své chování 

 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

 vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 

 uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i 
strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí 

 být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

 zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či 
dramatickou improvizací apod.) 

 navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s 
ním vhodným způsobem, respektovat ho  

 porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

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

 uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj 
postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit 
konflikt dohodou  

 dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské 
škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

o porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých 

o pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle 
které je třeba se chovat 
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o utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v 
souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy 
chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti) 

o dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair 

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

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

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

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

 vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý 

 jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, 
různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.) 

 všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným 
způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v 
okolí, živé tvory apod.) 
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5.2.8. Cestování letem světem 

Charakteristika integrovaného bloku 

Poznáváme letní počasí, přírodu, její krásy i nebezpečí.  Poznáváme svět, jiné kultury a 

národy. Seznamujeme se s dopravními prostředky, cestováním a dopravními pravidly i bezpečností 

na cestě. 

 

Vzdělávací cíle 

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 

(koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového 

aparátu a tělesných funkcí 

 rozvoj a užívání všech smyslů  

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

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

 osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o 
psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, 
pohybové, dramatické) 

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

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

 vytváření základů pro práci s informacemi 

 rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky 
vyjádřit 

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

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

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

o vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 

o rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj 
schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se 
přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny 

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

 poznávání jiných kultur 

 osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o 
okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho 
nebezpečnými vlivy 
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 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, 
společností, planetou Zemí 

 

Vzdělávací nabídka 

 lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové 
činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, 
sezónní činnosti, míčové hry apod.) 

 zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační 
cvičení) 

 smyslové a psychomotorické hry  

 konstruktivní a grafické činnosti 

 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

 příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech a 
dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, nezdravých návyků a 
závislostí 

 společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, 
vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování 
slyšeného druhým apod.) 

 činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, 
knihy, audiovizuální technika) 

 prohlížení a „čtení“ knížek 

 grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen 

 hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest 

 přímé pozorování kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku 
pozorování 

 záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností 
(velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a 
funkcí 

 spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty 

 hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a 
pojmové) 

 činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a 
jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství apod.) a jejich 
smysluplné praktické aplikaci 

 činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými 
proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, 
příběhů, událostí apod.   

 výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.) 

 činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností; záměrné pozorování, čím se lidé 
mezi sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti dané 
pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem) a v čem jsou si podobní  
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 cvičení organizačních dovedností  

  estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a 
další) 

 aktivity podporující sbližování dětí 

 aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi 
oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)  

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

 četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením 

 činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije - rodina (funkce rodiny, 
členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat) - mateřská škola 
(prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi) 

o setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou 
školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě 

o aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur 
(výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních 
akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, využívání příležitostí 
seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním 
prostředí apod.) 

o přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a 
tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.) 

o různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a 
výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích 

 aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy obchodů, 
návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů) 

 sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé 

 hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se 
dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých dalších situacích, které 
mohou nastat 

 přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v 
přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, 
podnebí, počasí, ovzduší, roční období) 

 pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, 
louka, rybník apod.) 

 přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i 
technických objektů, vycházky do okolí, výlety 

 

Očekávané výstupy 

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

 koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou 
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 zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, 
sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými 
hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami 

 vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat 
tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)  

 pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

 domluvit se slovy i gesty, improvizovat  

 porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve 
správných větách)  

 naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout 
jednoduchou dramatickou úlohu apod.) 

 poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma 

 rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení 
nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci  

 sledovat očima zleva doprava 

 poznat některá písmena a číslice, popř. slova  

 poznat napsané své jméno 

 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, 
užívat telefon  

 naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit 

 řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápad“ 

 vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, 
změněného, chybějícího)  

 záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

 chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi 
apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, 
zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase  

 naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit 

 řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“ 

 vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, 
nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných 
činnostech apod.  

 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

 vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončen 

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

 zorganizovat hru 

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

 dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské 
škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 
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 uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat 
je 

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

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

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

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

o uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat 
neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat 
společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či 
agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům (vyhýbat 
se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají) 

 zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se 
doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na 
ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.) 

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

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

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

ŠVP „S Broučky, Motýlky a Beruškami poznáváme plno krás ve světě kolem nás“ je 
realizován i prostřednictvím projektů a dalších aktivit:    

 

 

 Ekologická výuka v Libertinu 

 Hrátky s angličtinou 

 Spolupráce se ZŠ 

 Divadelní představení 

 Podzimní hrátky 

 Mikulášská nadílka 

 Vánoce v MŠ a besídka 

 Tvořivé dílny s rodiči 

 Masopust – karneval 

 Vítání jara  

 Velikonoce 

 Den Země – putování se skřítkem  

 Den dětí 

 Akademie 

 Výlety a exkurze 
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7. Evaluace  

7.1. Hodnocení školního vzdělávacího programu 

 

Ověřujeme naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a soulad školních dokumentů 

s cíli RVP. 

Cíl:   vyhodnocení záměrů v realizaci vzdělávací nabídky,  

  stanovit opatření pro realizaci dalšího integrovaného bloku. 

Nástroje:   evaluace integrovaných bloků - hodnotící listy, konzultace učitelek,  

  doplnění záznamů o dítěti, konzultace s rodiči, pedagogická rada 

Čas:   2x ročně, příp. dle potřeby 

Odpovídají:  učitelky 

 

7.2. Hodnocení tematického celku jednoho integrovaného bloku 

 

Cíl:   zhodnotit soulad vytvořených podtémat daného bloku, prověření záměrů jako celku 

Nástroje:   konzultace učitelek, pedagogické rady, hodnotící listy 

Čas:  ihned po ukončení integrovaného bloku 

Odpovídají:  učitelky 

 

7.3. Evaluace směrem k dítěti 

 

Záznamy o rozvoji dítěte 

Cíl:   vytvořit přehledy o rozvoji, vývoji a pokrocích u dítěte 

Nástroje:   tabulky pro záznamy o dětech, konzultace učitelek,  

  pohovory s rodiči, pedagogické rady 

Čas:   2x ročně, příp. dle potřeby 

Odpovídají:  učitelky 
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7.4. Evaluace směrem ke třídě 

Cíl:  klima třídy – hygiena, zdraví, dostatek pomůcek a hraček, příjemné prostředí pro hru, 

odpočinek a individuální péči, formy práce, spolupráce učitelek 

Nástroje:  pravidelné pedagogické rady 

Čas:   průběžně, pololetně a ke konci školního roku 

Odpovídají:  učitelky 

 

7.5. Ověření souladu ŠVP – RVP 

Cíl:   ověřit soulad ŠVP – RVP, hodnocení, naplnění záměrů, vzdělávacího obsahu, 

podmínek, metod, forem práce, spoluúčast rodičů 

Nástroje:   přehledy o rozvoji dítěte, výstavy, vystoupení dětí, hospitační záznamy,  

  konzultace učitelek, pedagogické rady, zpráva o hodnocení školy 

Čas:   1x ročně vyhodnocení  

Odpovídají:  učitelky 

  

7.6. Průběh a výsledky vzdělávání 

  

 Evaluace průběhu a výsledků vzdělávání bude zaměřena na hodnocení vlastního 

vzdělávacího procesu, používaných metod práce, naplnění cílů a záměrů ŠVP, dosažení klíčových 

kompetencí. 

 

Cíl:   zhodnocení průběhu vzdělávání 

Nástroje:   vzájemné hospitace, konzultace učitelek, hospitace, pedagogické rady 

Čas:   průběžně 

Odpovídají:  učitelky 
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7.7. Rozvoj učitelek 

 

Cíl:   uplatnění nových poznatků z DVPP ve vlastní práci,  

  autoevaluace ve vztahu k dalšímu osobnostnímu růstu 

Nástroje:   pedagogické rady, plány dalšího vzdělávání, konzultace učitelek 

Čas:   průběžně, 1x za rok  

Odpovídají:  učitelky 

7.8. Podmínky vzdělávání 

 

Materiální podmínky 

Cíl:   zhodnocení materiálních podmínek školy ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP, 

technický stav budovy, vybavení třídy, zahrady, vybavení školní kuchyně 

Nástroje:   evaluace podmínek, záznamy z kontrolní činnosti 

Čas:   1x za rok 

Odpovídají:  všechny pracovnice školy 

 

Personální podmínky 

Cíl:   zhodnotit personální podmínky ve vztahu k naplnění cílů ŠVP,  

  kvalifikovanost učitelek, DVPP, efektivita 

Nástroje:   evaluace podmínek, kontrolní a hospitační činnost, pedagogické a provozní porady 

Čas:   1x za rok 

Odpovídají:  všechny pracovnice školy 

 

 

Organizační podmínky 

Cíl:   zhodnocení účelnosti a vhodnosti organizace a režimového uspořádání ve vztahu k 

naplňování záměrů ŠVP 

Nástroje:    hospitace, kontrolní činnost, pedagogické a provozní porady 

Čas:   1x za rok 

Odpovídají:  všechny pracovnice školy 
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7.9. Spolupráce s rodinou 

 

Cíl:   úspěšnost zvolených metod, forem práce, naplnění záměrů ŠVP 

Nástroje:   rozhovory s rodiči, společná setkávání ve třídě a na akcích školy, akce pro rodiče, 

nástěnky (zápisy ze schůzek, plán práce, plán akcí a jeho plnění) 

Čas:   průběžně 

Odpovídají:  učitelky a zástupkyně ředitele 

(Platí pro spolupráci se ZŠ, PPP)      
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Dodatek č. 1 k ŠVP do kapitoly 3. 

ČJ: ZSMSJ/591/2021 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se doplňuje nová podkapitola  

3. 8., která zní: „3. 8. Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka“ 

V případě, že bude mít mateřská škola větší zastoupení cizinců (tj. 4 a více dětí-cizinců v 
rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání) v povinném předškolním vzdělávání, zřizuje 
ředitel mateřské školy skupinu o velikosti 4 až 8 dětí cizinců, pro jazykovou přípravu v 
souladu s § 1e vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů. V případě, že má mateřská škola 1 až 3 děti cizince, je jim poskytovaná individuální 
jazyková příprava v rámci činností dle ŠVP. Škola bude poskytovat bezplatnou jazykovou 
přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání v rozsahu jedné hodiny 
týdně. Vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu bude rozděleno do dvou nebo více 
bloků v průběhu týdne.  
Se zajištěním jazykové přípravy těchto dětí je pověřena zástupkyně ředitele pro MŠ:  
Teplá Milena.  
Ředitel 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. 
 
(Cizinec je fyzická osoba, která není občanem České republiky, včetně občana Evropské unie. 
V případě, že má fyzická osoba dvojí občanství, z nichž jedno z nich je české, se taková osoba 
nepovažuje za cizince. Žáci cizinci mají v souladu s § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, nárok na bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do 
základního vzdělávání.) 
 
Dítě s nedostatečnou znalostí češtiny – občan ČR, který neovládá dostatečně vyučovací jazyk, 
z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí či odlišný mateřský jazyk v rodině. Těmto žákům 
je poskytovaná podpora podle § 16 školského zákona s využitím podpůrných opatření 
s ohledem na jejich kulturní a životní podmínky. Dítě s nedostatečnou znalostí češtiny nemá 
nárok na bezplatnou jazykovou přípravu dle § 20 školského zákona. Tyto děti lze za určitých 
podmínek zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu poskytovanou dětem cizincům.  
 
Dětem cizincům a dětem, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí, bude 
věnována podpora učitele mateřské školy při osvojování českého jazyka. Bude věnována 
zvýšená pozornost tomu, aby dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka začala být 
poskytována jazyková podpora již od samotného nástupu do mateřské školy. Při práci s celou 
třídou se uzpůsobí pro děti, které se český jazyk učí jako druhý jazyk, didaktické postupy a 
děti budou cíleně podporovány v osvojování českého jazyka. Mateřská škola bude 
poskytovat dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka jazykovou přípravu pro zajištění 
plynulého přechodu do základního vzdělávání.  
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Snahou MŠ bude, aby při přechodu na základní školu by děti s nedostatečnou znalostí 
českého jazyka měly takové jazykové a sociokulturní kompetence v českém jazyce, které jim 
umožní se zapojit do výuky a dosáhnout školního úspěchu. Podpůrným materiálem při 
vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka je Kurikulum češtiny jako druhého 
jazyka pro povinné předškolní vzdělávání, který budeme využívat při individualizované práci 
s dětmi s nedostatečnou znalostí českého jazyka již od nástupu do mateřské školy.  
Mateřská škola poskytuje dětem s nedostatečnou znalostí češtiny jazykovou podporu v rámci 
běžné činnosti, při které dochází ke kontaktu dětí mezi sebou a kontaktu s učiteli přirozeně 
během pobytu v mateřské škole. Nový systém jazykové přípravy je pak určitou nadstavbou a 
větším zacílením na vzdělávání dětí cizinců v češtině. Děti se nejlépe učí jazyk přirozenou 
cestou, kontaktem s vrstevníky. 
 
 
Cizinec v naší škole  

Před samotným nástupem dítěte do mateřské školy je nezbytné: 
‐ plánování systému komunikace s rodiči dítěte  
‐ připravení pomůcek pro zkvalitnění výuky 
 ‐ připravit dětský kolektiv na nástup cizince do jejich skupiny  
   (například  poznávání kultury, zajímavostí rodné země dítěte……)   
‐ na třídní schůzce informovat rodiče ostatních dětí, že do školy, třídy dochází děti cizinců 

 

První dny v mateřské škole v novém prostředí může být rodič  přítomen s dítětem ve třídě a 

společně mohou pozorovat, co se ve škole děje. Adaptace by měla probíhat opravdu 

pozvolna tak, aby nedocházelo k přetěžování dítěte. Rodič může komentovat  činnosti, které 

probíhají, a dítě  by se do nich mělo postupně začleňovat. Fázi postupného osamostatňování 

neuspěchat, záleží na osobnosti dítěte i možnostech rodičů.  

Zpočátku používáme především nonverbální komunikaci (gesta, mimiku, dotyky, braní za 

ruku a odvedení na místo, názorné předvedení požadovaných činností). Při verbální 

komunikaci používáme nejjednodušší slova, věty a větná spojení ‐ vše doplňujeme výraznými 

gesty. Mluvíme pomalu, plynule, snažíme se dělat pauzy na konci vět a kontrolovat odezvu, 

použít i kartičky se základními pojmy, které se během dne  často opakují (režim dne, jídlo, 

oblečení, sebeobsluha,…). Sledovat reakce dítěte, zda rozumí!   První slova, která budeme 

používat, jsou: prosím, děkuji, dej. Stále rozšiřujeme slovní zásobu (auto  ‐ nové, modré, 

moje …..). Požadujeme verbální odpovědi, ale nevynucujeme si je. Vícekrát opakujeme věci, 

popisujeme, co děláme. Vždy však stručně a jednoduše. Denní program v mateřské škole je 

většinou ustálený. Můžeme tedy používat vizualizaci denního programu pomocí 

piktogramů.   Dítě by mělo mít v mateřské škole své místo, kde by si mohlo odpočinout,  bez 

toho aniž by s ním někdo komunikoval. Zde by mělo svou hračku, knihu, apod. 
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Pravidla komunikace dítětem: 

Začínáme komunikovat pozvolna, poskytujeme dítěti dostatek příležitostí pro zapojení do 

her. Snažíme se ho zapojovat do všech činností, ale nenutíme. 

Používáme komunikační kartičky a demonstrační obrázky. 
Každé verbální sdělení doprovázíme dostatkem neverbálních prostředků.  
Ověřujeme si, že dítě gestikulaci chápe.  
Zpočátku používáme stále stejné slovní obraty. Podporujeme vzájemnou komunikaci a 
interakci mezi vrstevníky. Děti s OMJ (s odlišným mateřským jazykem) neznají spoustu 
běžných  českých her  ‐ pomáháme s pochopením a začleněním. 
Učitelka pomáhá při řešení rizikových situací, zastává roli prostředníka. 
Využíváme metod dramatizace a poskytujeme dostatek čtenářských příležitostí. Poskytujeme 
příležitosti k jazykovému projevu (nápověda, skupinová práce, variabilita aktivit). Zvyšujeme 
očekávání (požadujeme verbální odpověď). Každé sdělení upřesňujeme a rozšiřujeme. 
 
 
 Fáze adaptace dítěte s OMJ: 

 I. fáze     ‐ dítě je potichu, odposlouchává od dětí, učitelek  

II. fáze   ‐ zkracování, zhušťování vět (např.: Maminka přijít.)  
(opravujeme nenásilnou formou, zopakujeme větu, ale správně, případně něčím doplníme). 
 
Délku procesu učení novému jazyku ovlivňuje spoustu věcí a okolností  ‐  předpoklady dítěte, 

odlišnost českého jazyka od mateřského jazyka dítěte, míra podpory ze strany rodiny a 

mateřské školy, případně okolí dítěte. Základním principem a zásadou je, že slovíčka 

prezentujeme podle témat a pokud možno je prezentujeme s obrázky.  

Kombinací tří postupů:  

 1) zacílená jazyková podpora v malých skupinách 

 2) fixování naučeného při běžných aktivitách v mateřské škole 

 3) podpora mateřského jazyka za pomoci rodiny  

Činnosti formou nabídky ‐ nenutit, komunikace formou piktogramů, obrázků, pantomimy, 

názorných pomůcek (dle potřeby lze takto zpočátku komunikovat i s rodiči), při rozšiřování 

aktivní slovní zásoby dítěte se zaměřujeme, aby dítě pojmu stoprocentně rozumělo, vždy si 

to musíme zpětně ověřit (jedná se zejména o zaběhnuté fráze, slovní spojení, ironii, slova 

zlidovělá a slangová). 

Pokud to situace umožňuje, zařazujeme alespoň  dvě  děti stejné národnosti nebo etnika do 

jedné třídy. 

Kolektivně  s celou skupinou dětí můžeme vyhledávat v knihách, médiích a na obrázcích 

informace o tom, odkud cizinec pochází. 
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 Vzájemná komunikace pedagogů, asistenta a ostatního personálu: 

Prioritně  probíhá mezi pedagogy dané třídy, a to ideálně  denně. Personál školy je o postupu 

a vývoji integrace dítěte s OMJ informován na společných poradách nebo individuálně dle 

potřeby nebo na základě vlastní snahy o získání informací. 
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