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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, příspěvková organizace

IČ : 72545461
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Vedoucí učitelka: Mgr. Pavla Schnaubeltová Miczková,
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Zapsána: Krajský soud v Ostravě, spisová značka F 38970/2011
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Telefonní spojení: 739 669 717

Internetová adresa:  http://www.skolaterlicko.cz/ms-hradiste/ 

Zřizovatel: Obec Těrlicko, Horní Těrlicko 474, 735 42 Těrlicko

ŠVP vypracoval:  Mgr. Kateřina Kunčická s kolektivem zaměstnanců

Zodpovídá: Mgr. Pavla Schnaubeltová Miczková,

Schválil: PaedDr. Vladimír Balajka
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2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A OKOLÍ 

Mateřská škola Těrlicko, Májová 554, Horní Těrlicko byla vystavěna v roce 1981.

Od roku 2012 je součástí  škol v obci Těrlicko sloučených v jeden právní subjekt,  jehož

zřizovatelem je Obec Těrlicko a nese název  Základní škola a Mateřská škola Těrlicko,

příspěvková organizace. 

Škola je celodenním zařízením, s kapacitou 84 dětí, je trojtřídní, jsou zde vzdělávány

děti ve věku od 2 do 7 let. Na každé třídě o děti pečují dvě kvalifikované učitelky. Budova

MŠ se nachází v centru obce, což nabízí nejen snadnou dostupnost místním dětem, ale také

dětem z přilehlých obcí. Samotná poloha objektu poskytuje náměty k procházkám po obci,

do nedalekého lesa nebo k Těrlické přehradě, kolem které byla vystavěna přírodní stezka,

kde  můžeme  s dětmi  bezpečně  pozorovat  přírodu  a  její  změny.  Při  pobytu  venku

využíváme nejen vlastní přilehlou zahradu, jejíž dominantou je dřevěná loď, dvě prostorná

pískoviště, skluzavky usazené v kopci nebo také nově vybudovaný smyslový chodníček,

ale i sportovní hřiště u místního parku či průlezky v parku samotném.

Mateřská  škola  je  dvoupatrová,  pavilónového  typu  s vlastní  kuchyní  a  rozlehlou

zahradou. V roce 2017 byla v budově provedena celková rekonstrukce elektroinstalace a

kotelna se stala součástí budovy mateřské školy. V přízemí se nachází třída s nejmladšími

dětmi a na patře další dvě třídy, každá s vlastní šatnou, se sociálním zařízením a prostornou

zcela  nově  vybavenou  hernou,  ve  které  děti  zároveň  odpočívají.  Všechny  třídy  jsou

barevně  sladěny  a  zařízeny  vkusným  nábytkem  tak,  aby  bylo  dětem  „vše  na  dosah“.

V přízemí jsou kancelář vedoucí učitelky, školní kuchyň, kancelář vedoucí ŠJ, sklady a

prádelna. 

Celý pedagogický tým i ostatní zaměstnanci MŠ usilují o to, aby se zde dítě cítilo

šťastně  a  bylo  spokojené.  Snažíme  se  o  dobrou  spolupráci  s  rodiči  a  všestrannou

informovanost.  Rodiče i  ostatní  veřejnost  se může seznámit  se základními  údaji  o MŠ

na našich internetových stránkách, kde jsou aktuálně zveřejňovány informace o aktivitách

a akcích, které v MŠ probíhají.

Mateřská škola Těrlicko – Hradiště, Hradišťská 147/47 byla založena v roce 1921 a

péčí  ústředí  Slezské  matice  osvěty  lidové  byla  1.  12.  1924  otevřena.  Učitelkou  byla

ustanovena p. Libuše Ingrová. Po šesti letech se podařilo, aby MŠ byla převzata do státní

správy. Dosavadní učitelka Ingrová zde působila až do roku 1933. V období okupace byla

zřízena  nejprve  polská  mateřská  škola,  později  německá.  Po  osvobození  r.  1946  byla
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obnovena opět v dřívějších prostorách. Jejím správcem byl ředitel národní školy p. Sklář, a

to  až  do  r.  1950,  poté  bylo  zřízeno  samostatné  ředitelství  MŠ.  Tehdy  šlo  o  polodenní

provoz.  Později  byla  povolena  změna  na  celodenní  provoz.  MŠ byla  až  do  roku 1999

samostatnou mateřskou školou.

Do  roku  2003  pak  patřila  pod  ředitelství  základní  školy  a  škola  dostala  název

Základní škola a Mateřská škola Těrlicko – Hradiště. Od ledna 2003 se stala ZŠ a MŠ

jedním právním subjektem. Od školního roku 2011 /2012 dochází ke splynutí škol v obci

Těrlicko  a  škola  dostává  nový  název  –  Základní  škola  a  Mateřská  škola  Těrlicko,

příspěvková organizace.

Naše mateřská škola je jednotřídní s celodenním provozem a nachází se v přízemí

společné budovy se základní školou a školní kuchyní. Kapacita mateřské školy je 25 dětí.

Máme k dispozici třídu, která se využívá rovněž jako ložnice,  dvě herny a samostatnou

jídelnu,  která  vznikla  po  rekonstrukci  v  roce  2015.  Dále  využíváme  sociální  zařízení

společně s šatnou a chodbou na přezouvání dětí. Školní zahrada a hřiště má široké využití

pro pobyt venku v každém ročním období. V roce 2015 došlo také k rekonstrukci školy,

venkovního  a  částečně  vnitřního  prostoru.  Blízké  okolí  mateřské  školy  nabízí  pěkné

vyhlídky  na  Beskydy,  Babí  horu,  Horní  dvůr  a  okolní  města  i  vesnice. Díky  lokalitě

(blízkost lesa, čerstvý vzduch a atmosféra malé obce), ve které je naše školka situována,

mají  děti  možnost  klidného a  zdravého vývoje.  Od školního  roku 2002 –  2003 začala

mateřská  škola  pracovat  podle  nového  programu  předškolního  vzdělávání  –  tzv.

Rámcového  vzdělávacího  programu  pro  předškolní  vzdělávání.  Nabízíme  kvalitní

standardní i nadstandardní péči o všechny děti předškolního věku, které docházejí do naší

mateřské školy /sportovní a kulturní akce, společné akce pro děti a rodiče, výlety, plavecké

kurzy,  práce  v  keramické  dílně,  práce  na  PC,  kroužky  pro  děti  dle  zájmu  a  nabídky,

projektové dny /Den Země, aj./. Využíváme nabídky divadelních a filmových představení,

nabídky výchovných programů / např. besedy s policií a hasiči, návštěvy ekofarmy, včelaře

apod./  Naše  mateřská  škola  je  od  roku  2008  součástí  zařazení  škol  s  ekologickými

aktivitami M.R.K.V.I.Č.K.A , je začleněna do projektu RECYKLOHRANÍ.  

Chceme dosáhnout co nejlepší spolupráce mezi jednotlivými pracovníky a vytvořit co

nejpříznivější podmínky ve výchově v naší mateřské škole. Zaměřujeme se na spolupráci s

rodiči,  snažíme  se  vyhovět  v  jejich  požadavcích.  Zákonní  zástupci  mají  možnost  se

kdykoliv seznámit s dovednostmi dětí v prostředí MŠ.
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Naší snahou je, aby děti i rodiče odcházeli z MŠ s pocitem uvolnění a s pocitem, že

něco zajímavého a nového prožili. Uvědomujeme si, že se děti učí tomu, v čem žijí, a proto

se snažíme vytvořit takové prostředí, kde se děti budou cítit spokojeně a bezpečně.

„Při každé hře, ať se děti učí. Učení je vždy hrou. „

3 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 

3.1 Materiální podmínky 

Prostory mateřské školy MŠ Těrlicko, Májová 554, Horní Těrlicko jsou dostatečně

velké, díky čemuž vyhovují nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Ve

třídách a hernách je dostatek prostoru pro stanovenou kapacitu dětí.  Ve třídě v přízemí

také  probíhají  divadelní  představení  pro  děti.  Televizi  a  DVD  přehrávač  používáme

minimálně, slouží pouze k zpestření aktivit při dlouhodobě nepříznivém počasí nebo jako

doplněk vzdělávací tematické nabídky. Třídy jsou prosvětlené, barevné, členité tak, aby

děti motivovaly ke hře, odpočinku či aktivním činnostem. Součástí výzdoby jsou dětské

výrobky. Kromě stolečků a židlí ve dvou výškových variantách zde máme nový nábytek,

přizpůsobený opět výšce a věku dětí a je prostorově uspořádaný do několika koutků (pro

hravé činnosti, relaxaci, výtvarné a tvořivé aktivity), doplněných hračkami a pomůckami,

které splňují estetické, zdravotní i antropometrické požadavky. Většinu hraček, pomůcek a

pracovní materiál máme umístěn tak, aby si je děti mohly samostatně brát a následně i

ukládat.  K odpolednímu  odpočinku  slouží  dětem  prostory  herny.  Používáme  lehké

molitanové  matrace,  které  si  starší  děti  samy připravují  a  uklízejí.  V rámci  moderních

metod  výuky  a  technologií  máme  k dispozici  multifunkční  interaktivní  zařízení

tzv.sweetbox,  které  je  mobilní  a  může  být  proto  využíváno  ve  všech  třídách.  Dle

finančních možností doplňujeme a inovujeme cvičební nářadí, náčiní, hračky i vybavení

pro odpočinek. Zařízení tříd je orientováno k naplnění školního vzdělávacího programu,

nábytek je přiměřený výšce a věku dětí.

Velká školní zahrada dětem nabízí dostatečný prostor pro pohyb i hru. Od roku 2018

se stala školní zahrada také Veřejným dětským hřištěm, které je od 16,30 do 20,00 hodin

k dispozici místním dětem a je spravováno Obcí. Dominantou zahrady je herní prvek ve

tvaru  lodi,  ten  dětem  nabízí  široké  využití  při  venkovních  hrách  a  rozvíjí  jak  jejich

motoriku, tak fantazii. Děti zde také mají k dispozici dvě pískoviště, jedno zastíněné, kde
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je nově umístěn výtah na písek. V uměle vytvořeném kopci, který v zimě využíváme ke

sjezdu, jsou z boku usazeny dvě skluzavky. Za pomoci rodičů jsme v roce 2019 vytvořili

podél herní  plochy s pružinovými houpačkami,  šplhací  sestavou a balančním mostkem,

smyslový chodník,  který  je  vyplněn různorodým přírodním materiálem a  slouží  dětem

nejen  k procvičení  jejich  balančních  schopností,  ale  nabízí  jim i  pestré  vjemy při  jeho

zdolávání  bosou  nohou.  Pohybové  schopnosti  a  koordinaci  celého  těla  si  děti  mohou

zdokonalit  na  trampolíně.   Pestrost  herních  prvků  nabízí  využití  pro  všechny  věkové

skupiny dětí. Velikosti a členitosti zahrady budeme dále využívat k sezónním hrám i ke

společným akcím s rodiči. 

Mateřská škola  Těrlicko  –  Hradiště,  Hradišťská  147/47 se  nachází  ve  společné

budově se Základní školou. V přízemí se nachází jídelna, třída pro hry u stolečků a pro

spaní a malá herna pro relaxaci. Dále je zde šatna společná s umývárnou, WC pro děti,

školní kuchyň a místnost pro zaměstnance.

Děti přicházejí do MŠ zadním vchodem budovy a přezouvají se na chodbě, kde jsou k

dispozici botníky. Papuče k přezouvání si odkládají do laviček na chodbě. Sprchový kout se

nachází v prostorách u WC zadního vchodu do budovy. Děti se stravují v jídelně. Pitný

režim je poskytován po celou dobu pobytu dětí v MŠ.

V prvním patře budovy se nachází  ZŠ. Škola je vytápěna zemním plynem. Vedle

školní  budovy  se  nachází  školní  zahrada  s  pískovištěm,  skluzavkou,  průlezkami,

kolotočem, pružinovými houpačkami. Od podzimu 2012 je nainstalován zahradní domek k

pohybovým  činnostem  dětí,  který  jsme  získali  prostřednictvím  sponzora.  Nově  je

vybudována budova pro úschovu hraček a kol. Přilehlé školní hřiště je využíváno pro hry

dětí, pohybovou činnost. Od roku 2011 je zde vybudován zahradní altán, který slouží mj.

pro hry dětí a odpočinek. V červenci 2012 došlo k výměně podlahové krytiny v MŠ včetně

úpravy podkladu. V roce 2014 budova prošla velkou rekonstrukcí – generální oprava pláště

budovy, otopného systému a elektroinstalace,  výměna oken. Ve třídě a ložnici dětí bylo

odstraněno dřevěné obložení  stěn,  byly provedeny terénní  úpravy před školou a z části

opraven plot. Na školní zahradě byly opraveny lavičky a houpačka. V roce 2015 proběhla

rekonstrukce střechy budovy, úprava malé třídy pro úschovnu lehátek a ložnice, ze které

vznikla společná jídelna pro děti MŠ a ZŠ.

Dětský nábytek, tělocvičné nářadí a zdravotně hygienické zařízení jsou uzpůsobená

potřebám a počtu dětí. Děti se samy podílejí svými výtvory na estetické výzdobě třídy a
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šatny, dětské práce jsou přístupné rodičům a veřejnosti. Prostory školy jsou vybaveny tak,

aby umožňovaly dětem rozmanité a zájmové aktivity.

3.2 Životospráva

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, která se připravuje ve vlastní

kuchyni.  Je  dodržována  zdravá  technologie  přípravy  pokrmů a  nápojů,  děti  mají  stále

k dispozici  ve  třídě  dostatek  tekutin  a  mezi  jednotlivými  podávanými  pokrmy  jsou

dodržovány předepsané intervaly. Děti do jídla nenutíme. Naším záměrem je, aby stolování

vnímaly  jako  společenský  akt.  Všechny  děti  si  berou  připravené  jídlo  samy  (jen  těm

nejmladším  na  začátku  školního  roku  pomáháme  s nošením  nápojů),  většinou  stolují

najednou, nápoj rozlévá učitelka, starší děti se obsluhují samy včetně. Při obědě si starší

děti nalévají polévku z mísy také samy. Děti postupně učíme používat k jídlu také nůž s

vidličkou.

Ve škole dodržujeme pravidelné rituály a pravidla, které dětem dávají jistotu a řád.

Režim dne je přizpůsoben potřebám dětí a reaguje na aktuální situaci, kterým dokážeme

přizpůsobit  prováděné  činnosti.  Dětem  necháváme  větší  prostor  ke  spontánní  hře  a

přirozeným vzdělávacím aktivitám.  Snažíme  se  děti  podněcovat  k vlastním aktivitám a

experimentování, necháváme je pracovat svým tempem.

Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, v dopoledních hodinách 2 hodiny

vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší. V případě nepříznivého počasí / mráz pod -

10°C, náledí, silný vítr, déšť, inverze/ bude zajištěna náhradní činnost.

V  denním  programu  je  respektována  potřeba  aktivity,  spánku  a  odpočinku

jednotlivých dětí. Dětem s nižší potřebou spánku jsou nabízeny klidové činnosti /prohlížení

knih a časopisů, kreslení, apod./ Do spaní nikdo děti nenutí.

Do mateřské školy přijímáme děti zdravé, bez zjevné známky onemocnění. Učitelky nesmí

podávat dětem jakékoliv léky. V rámci prevence zubního kazu se v naší mateřské škole

děti seznamují se správnou technikou čištění zubů, které probíhá po obědě.
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3.3 Psychosociální podmínky

Pro děti se snažíme vytvářet prostředí, ve kterém se cítí spokojeně, jistě a bezpečně.

Třídy v MŠ Těrlicko, Májová 554, Horní Těrlicko jsou převážně homogenní. V přízemí se

nachází třída s nejmladšími dětmi, v horním patře jsou dvě třídy, které navštěvují děti věku

od 4-5 let a nejstarší předškoláci. V  MŠ Těrlicko – Hradiště, Hradišťská 147/47 je pouze

jedna heterogenní třída, kde se děti různého věku vzdělávají společně. S každým dítětem

pracujeme  jako  s  jedinečnou  osobností,  citlivě  sledujeme,  a  se  zdravou  mírou

respektujeme,  jeho  potřeby,  touhy  a  zájmy,  zohledňujeme  jeho  psychický,  tělesný

i sociální stav a vývoj. Nově přijaté děti mají možnost postupné adaptace a po domluvě

mohou postupně prodlužovat délku pobytu ve třídě.

Nabízíme dětem dostatek podnětů pro vlastní hry, usilujeme o zapojení do cíleně

připravených společných  aktivit,  činnosti  jsou  záměrné  a  navzájem propojené  tak,  aby

vedly ke komplexnímu rozvoji celé jejich osobnosti při dodržování stanovených pravidel.

V každé  třídě  jsou  společně  s dětmi  vytvářena  pravidla  soužití.  Pedagogicky  řízené

činnosti  plánujeme  tak,  aby  byly  pro  děti  zajímavé,  přitažlivé  a  chtěly  se  jich  samy

účastnit. Děti do aktivit nenutíme, avšak sledujeme, zda se určitým činnostem nevyhýbají

úmyslně  a  soustavně.  Vzdělávací  nabídka  je  přizpůsobena mentalitě  každého dítěte,  je

přiměřeně náročná a prakticky využitelná. Na její tvorbě se spolupodílí také děti. 

Pedagogové  respektují  práva  a  potřeby  dětí,  reagují  na  ně,  všechny  děti  mají

rovnocenné postavení. Celý kolektiv usiluje o vytváření pozitivního klimatu. Chceme, aby

se všichni v prostředí MŠ cítili spokojeně a bezpečně.

U učitelů  převažuje  pozitivní  hodnocení  dětí  a pochvaly,  vždy oceňuje  konkrétní

projevy  a  výkony  dítěte.  Usilujeme  o  nenásilnou  vzájemnou  komunikaci.  Děti  učíme

hodnotit své vlastní chování a chování kamarádů, podporujeme jejich samostatnost, důvěru

a odvahu projevit se jak verbálně tak neverbálně.

V  rámci  nadstandardní  péče  nabízíme  dětem  v odpoledních  hodinách  možnost

účastnit se činností v zájmových kroužcích. 

10



3.4 Organizace

 Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu
pro děti

MŠ Těrlicko, Májová 554, Horní Těrlicko od 6:15 do 16:15 hodin 

MŠ Těrlicko – Hradiště, Hradišťská 147/47 od 6:30 do 16:00 hodin

Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 homogenních třídách (MŠ Těrlicko, Májová 554,
Horní Těrlicko) a jedné heterogenní (MŠ Těrlicko-Hradiště, Hradišťská 147/47)

Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho
převlečení v šatně učiteli mateřské školy MŠ Těrlicko (od 6,15 do 7,30 hod. v určené třídě, od
7,30 hod. se děti schází ve svých třídách). V 8,15 se obě mateřské školy uzamykají. 

Denní režim dětí:

6:15 (6:30) - 8:15 otevření  MŠ,  volná  hra,  činnosti  řízené  i  spontánní,

rozvíjení  podnětů  nabízených  učitelkou,  pitný  režim,

nabídka ovoce 

8:15 uzamčení všech vstupů do budovy školy

8:15 – 8:30 pohybová chvilka

8:30 - 9:00 hygiena, dopolední svačina, dokončení činností 

9:00 - 9:30  řízené vzdělávací činnosti, komunitní kruhy, námětové

činnosti dle vlastní volby, dokončení činností, postupný

přechod k pobytu venku 

9:30 osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku

9:30 - 11:30 pobyt dětí venku, sezonní aktivity

11:30 - 12:00 oběd a osobní hygiena dětí

12:00 – 12:30 předávání dětí zákonným zástupcům

12:00 - 14:15 odpočinek dětí, klidnější individuální činnosti a hry

14:15 –14:30 odpolední  svačina,  postupné  předávání  dětí  zákonným

zástupcům

14:30 - 16:15 (16:00) zájmové a vzdělávací činnosti, spontánní aktivity,

 volné hry a činnosti, odchod domů

16:15 (16.00) uzamčení budovy školy
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Příchody  a  odchody  jsou  umožňovány  také  individuálně  po  dohodě  s rodiči

v průběhu celého dne.

Vchod do MŠ je po celou dobu provozu uzavřen. Děti a zákonní zástupci vstupují až

po zazvonění a představení se, pak učitelka otevře pomocí elektrického zámku vchodové

dveře školky. Tímto opatřením omezujeme možnost vstupu cizím osobám do budovy.

Denní režim dětí je pružný, je ponechán dostatečný prostor pro spontánní činnosti,

pohybové aktivity, pobyt venku i odpočinek dětí a umožňuje reagovat na aktuální situaci

i individuální potřeby dětí.  Mají-li děti rozvinutou námětovou hru, učitelky tuto činnost

respektují, nechají ji dětem dokončit a plánované řízené aktivity se přesunou na pozdější

dobu.  Pravidelný  denní  řád  je  dodržován dobou podávání  jídla  a  pravidelného  pobytu

venku,  v ostatních  směrech  je  flexibilní.  Škola  bývá  uzavřena  pravidelně  1  měsíc  o

hlavních prázdninách a  1 prázdninový měsíc  probíhá provoz v omezeném počtu dětí  a

pedagogů na jedné z MŠ. Přihlížíme k potřebám rodičů a rentabilitě provozu. 

3.5 Řízení mateřské školy

Povinnosti a kompetence pedagogických i nepedagogických pracovníků školy jsou

jasně vymezené a respektované.  Vedoucí učitelka klade velký důraz na týmovou práci,

vzájemnou  spolupráci,  důvěru,  respekt  a  otevřenou  komunikaci.  Zajímá  se  o  názory

ostatních, přijímá jejich podněty a připomínky, které mohou přispět k lepšímu fungování

MŠ. Usiluje o přátelskou a pohodovou atmosféru. Snaží se vzájemnou diskuzí a kontrolami

více motivovat ke kvalitnější práci a ne stresovat pracovnice.

Zaměstnanci  jsou  zapojeni  do  řízení  školy  prostřednictvím  jednotlivých

kompetencí, spoluúčastní na tvorbě školního vzdělávacího programu, ročního plánu školy

a školního řádu. Kolektiv školy je na sobě závislý, snažíme se vytvářet prostředí vzájemné

důvěry,  tolerance  a  pomoci.  Je  vytvořen  funkční  informační  systém  (uvnitř  školy  i

navenek).

3.6 Pedagogické a personální zajištění 

          Dětem se v každé třídě věnují dvě učitelky, které se střídají v ranních a odpoledních

směnách.  Všichni  učitelé  mají  potřebnou  kvalifikaci  a  pracují  na  základě  jasně

vymezených  a  společně  vytvořených  pravidel.  Pedagogický  sbor  funguje  jako  tým,

vzájemně  si  pomáhá,  neprodleně  a  flexibilně  řeší  vzniklé  překážky  v  práci  (např.
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zastupování).  V  době  organizačně  nejnáročnějších  činností,  mezi  něž  patří  například

převlékání na vycházku, pracují na třídě vždy dvě učitelky a mladším dětem pomáhají také

provozní  pracovnice.  Personální  posílení  (v  podobě  chůvy  nebo  školního  asistenta)

zajišťujeme průběžně na základě vyhlašovaných rozvojových programů a výzev MŠMT.

V případě, že nelze při absenci učitelek zajistit suplování nebo v případě, že by se jednalo

o značně neekonomické řešení, spojujeme, převážně v odpoledních hodinách, třídy.

Pro práci učitele nestačí pouze mít odpovídající vzdělání, učitelka musí mít ráda děti,

není totiž pouhým dozorcem, je jejich průvodcem v procesu učení. Uvědomujeme si, že

učitel je jeden ze základních činitelů ve vzdělávacím procesu, který se velkou měrou podílí

na utváření  a rozvoji  osobnosti  dítěte,  svým  chováním  v něm  buduje  systém  hodnot.

Učitelé svým chováním, vyjadřováním i životním stylem utváření pozitivní vzory pro děti.

Aktivně usilujeme o další  sebevzdělávání,  které  může do naší  práce přinést  nové

podněty, snažíme se pružně reagovat a zavádět nové metody při vzdělávání dětí.

Jako  pedagogové  jsme  schopny  tolerovat  vlastní  individualitu  i  individualitu

kolegyně a vzájemně si naslouchat a vhodně reagovat. 

Spolupracujeme se:
 Základní školou

Od roku 2012, kdy došlo ke sloučení  Mateřské školy a  Základní  školy Těrlicko,

usilujeme o aktivnější  spolupráci mezi žáky i pedagogy. Děti ze ZŠ připravují  pro děti

předškolního věku kulturní akce a předávají jim poznatky týkající se přírody i tradic:

- spontánní aktivity – setkávání dětí v přírodě nebo v prostorách mateřské / základní

školy

- organizované aktivity – návštěva předškoláků před zápisem do 1. třídy, společné

návštěvy kina, besídky

- využívání třídy s interaktivní tabulí, velké i malé tělocvičny ZŠ

Spolupráce se školským poradenským zařízením  (PPP a SPC) – dle potřeb dětí a zájmu

zákonných zástupců

Spolupráce s Klubem rodičů Krteček – zajišťování finančních prostředků, organizování

akcí (MŠ Těrlicko, Májová 554, Horní Těrlicko)

Spolupráce se SRPD – zajišťování finančních prostředků, organizování akcí (MŠ Těrlicko

– Hradiště, Hradišťská 147/47 )
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Spolupráce s MŠ Těrlicko,  Májová 554, Horní Těrlicko – vzájemné návštěvy školních

zařízení, společné akce

Spolupráce s MŠ Těrlicko – Hradiště, Hradišťská 147/47 – vzájemné návštěvy školních

zařízení, společné akce

Spolupráce  s Obecním  úřadem –  zajišťování  materiálních  podmínek,  finančních

prostředků (např. příspěvků na dopravu při organizaci výletů)

S     ostatními subjekty:  

Svaz  žen  –  tematická  vystoupení,  vzájemná  výroba  dárků  pro  různé  příležitosti  (MŠ

Těrlicko, Májová 554, Horní Těrlicko)

Domov s pečovatelskou službou – tematická vystoupení, dárků pro různé příležitosti (MŠ

Těrlicko, Májová 554, Horní Těrlicko)

Hasiči – vzájemné návštěvy, názorná cvičení,  zajišťujeme exkurze do hasičské zbrojnice,

hasiči přijíždějí do školy.

Myslivci -  sbíráme lesní  plody pro zvěř,  účastníme se společných vycházek do lesa –

krmení zvěře.

Policií  ČR -  výukové  programy,  návštěva  příslušníků  policie  ČR  ve  škole,  ukázky

kynologů se psy

3.7 Spoluúčast rodičů na činnosti školy

Vzájemná spolupráce a oboustranná důvěra, vstřícnost, respekt rodičů a pedagogů

patří mezi naše hlavní úsilí. Uvědomujeme si, že aktivní spolupráce ze strany rodičů je při

snaze dosáhnout stanovených vzdělávacích cílů nezbytná.

Rodiče a jejich děti jsou rovnocennými partnery pro učitele v mateřských školách.

Zapojení rodičů do činností školy je velkým přínosem pro děti, učitelky i rodiče. Vnáší

do života  mateřské  školy  pestrost,  aktivitu  a  také  radost  dětem.  Rodiče  mají  možnost

v době  adaptace  dítě  doprovázet  do  třídy  a  pomáhat  mu  při  jednotlivých  činnostech.

Rodiče  informujeme  o  individuálních  výsledcích  dítěte,  o  jeho  pokrocích  v učení

a celkovém  vývoji  nebo  vzniklých  problémech,  které  chceme  společně  řešit.  Učitelé

nezasahují  do  života  a  soukromí  rodiny,  snaží  se  vyvarovat  přílišné  horlivosti  a

poskytování nevyžádaných rad.

Za samozřejmost  považujeme  ochranu  soukromí  rodiny  a  zachování  patřičné

mlčenlivosti o jejich vnitřních záležitostech.
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Na nástěnkách si mohou rodiče prohlédnout výtvory svého dítěte, pracovní listy jsou

také umístěny na viditelném místě v prostorách šatny.

Rodičům  nabízíme  možnost  podílet  se  na  tvorbě  vzdělávacího  programu

a na přípravě jednotlivých akcí.

Usilujeme o profesionální  přístup,  zajišťujeme poradenský servis a doporučujeme
spolupráci s odborníky.

Důležité  a  aktuální  informace  týkající  se  interního  chodu MŠ jsou zveřejňovány
na internetových  stránkách  školy,  zasílány  individuálně  zákonným  zástupcům na  mail,
umisťovány ve vývěsce před vstupem do objektu MŠ, v jednotlivých šatnách a doplňující
instrukce na požádání upřesní učitelka na třídě.

3.8 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Při  vzdělávání  dětí  respektujeme jejich  individuální  potřeby a možnosti.  Do MŠ
mohou být  zařazeny děti  se speciálními  vzdělávacími  potřebami,  jimž bylo na základě
odborných  vyšetření  a posouzení  školského  poradenského  zařízení  vydáno  rozhodnutí
o vzdělávání  s přiznanými  podpůrnými  opatřeními.  Při  vzdělávání  dětí  se  speciálními
vzdělávacími  potřebami  je  třeba  jejich  naplňování  přizpůsobovat  tak,  aby  maximálně
vyhovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem. Při plánování a realizaci vzdělávání dětí
s přiznanými podpůrnými opatřeními je důležitá spolupráce učitele a zákonných zástupců. 

Za  jednu  z  důležitých  podmínek  úspěšného  vzdělávání  dětí  se  speciálními
vzdělávacími potřebami je jejich pozitivní přijetí ostatními dětmi a rodiči a v této oblasti se
snažíme o kvalitní spolupráci s rodinami. 

Pro  děti  s přiznanými  podpůrnými  opatřeními  I. stupně  tvoří  plán  podpůrných
opatření  vedoucí  učitelka  ve spolupráci  s  učitelem třídy,  kam je  dítě  zařazeno. Od  II.
stupně  podpory  jsou  podpůrná  opatření  vypracována  ve  spolupráci  se  školským
poradenským  zařízením,  školou  a zákonným  zástupcem.  Podle  stupně  podpory  je
zpracován plán pedagogické podpory nebo vytvořen individuální vzdělávací plán. Pravidla
pro  použití  podpůrných  opatření  školou  a  školským  zařízením  stanovuje  vyhláška  č.
27/2016 Sb.

Podmínky  pro  vzdělávání  dětí  s  přiznanými  podpůrnými  opatřeními  stanovuje
školský zákon a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami  a  žáků nadaných a  musí  vždy zohledňovat  individuální  potřeby  dětí.  Učitel
zajišťuje vhodné podmínky, volí odpovídající metody a prostředky vzdělávání s ohledem
na vývojová a osobnostní specifika těchto dětí.

Pravidla  pro  realizaci  plánu  pedagogické  podpory  a  individuálního  vzdělávacího
plánu jsou jasně stanovena.
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Plán pedagogické podpory (PLPP) tvoří učitel, který vzdělává ve třídě dítě, jež vyžaduje
1.st.podpůrných opatření a spolupracuje se zákonným zástupcem a vedoucí učitelkou.

Učitel  využívá  vlastního  pozorování  dítěte  a  zároveň  zohledňuje  názor  zákonného
zástupce dítěte. Na základě dlouhodobého pozorování a vyčlenění poznatků o odchylce ve
vývoji dítěte, stanoví třídní učitel ve spolupráci s vedoucí učitelkou PLPP. O vypracování a
průběhu  realizace  informuje  zákonného  zástupce,  ten  toto  seznámení  stvrzuje  svým
podpisem.

Při  uděleném  odkladu  školní  docházky  vychází  učitel  ve  spolupráci  se  zákonným
zástupcem z navrhovaných opatření ŠPZ.

Realizace  PLPP není  časově  omezená,  může  probíhat  v  průběhu  dopoledních  či
odpoledních  činností  dítěte.  Učitel  volí  nejvhodnější  formy a metody vzdělávání, které
povedou ke zlepšení stavu vývoje dítěte.

Minimální  délka  činností  stanovených  v  PLPP  je  10-15  minut  denně.  Minimálně  1
hodina pedagogické intervence týdně. Závisí na zdravotní a psychické pohodě dítěte.

V případě, že nedochází v průběhu realizace PLPP během 3 měsíců ke zlepšení stavu
vývoje dítěte, doporučí škola zákonnému zástupci dítěte využití poradenské pomoci ŠPZ.

PPLP se  hodnotí  učitel  průběžně  dle  vlastní  potřeby  a  vždy  informuje  zákonného
zástupce dítěte o probíhajícím vývoji dítěte, případně také o jeho stagnaci ve vývoji.  

Při tvorbě PLPP, realizaci a vyhodnocení spolu spolupracují učitelé na třídě.

Hodnocení  do  PLPP  bude  zaznamenáno  písemně  minimálně  jednou  týdně  a  ostatní
pedagogové budou ústně informování na pracovních poradách o průběhu realizace.

Individuální  vzdělávací  plán  (IVP)  tvoří  vedoucí  učitelka  na  základě  vyjádření  a
doporučení  ŠPZ ve spolupráci se zákonným zástupcem a učitel dítěte třídy, do které je
zařazeno. 

Při tvorbě IVP je vždy respektována potřeba, aby plán maximálně vyhovoval dítěti, jeho
potřebám i  možnostem,  jak docílit  maximálního požadovaného úspěchu pokroku dítěte
s ohledem na jeho individualitu.

Při realizaci IVP  je vždy respektováno fyzické a psychické rozpoložení dítěte, názor
zákonného zástupce, který je povinen školu denně informovat o zdravotním a psychickém
stavu dítěte, popřípadě o podaných lécích, které mají přímý vliv na vzdělávání dítěte.

V případě podávání léků, které jsou nutné v průběhu vzdělávání, toto zajišťuje zákonný
zástupe dítěte nebo zdravotník.

Realizace  IVP bude  probíhat  denně  za  podpory  asistenta  pedagoga  na  třídě,  časové
rozmezí není přesně stanoveno, neboť vše se odvíjí od psychické a fyzické pohody dítěte.
IVP je možné realizovat v průběhu celého dne pobytu dítěte ve škole, minimální délka
činností je 10- 15 min. Dle potřeby i vícekrát denně. Minimálně 3 hod. týdně pedagogické
intervence.
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IVP se hodnotí denně do záznamů IVP, hodnotí  se postup při realizaci  plnění  cílů,
fyzický i psychický stav dítěte, jeho ochota ke spolupráci, vnější vliv na plnění daných
cílů.  Při  hodnocení  spolupracují  učitelé  na  třídě,  vedoucí  učitelka  a  asistent  pedagoga
včetně zákonného zástupce.

V případě déle přetrvávajících obtíží při plnění IVP bude zákonnému zástupci nabídnuta
možnost spolupráce s učitelem formou dopoledních, odpoledních návštěv ve škole nebo
formou individuálního plnění cíle formou práce doma.

Učitel  na  třídě  s dítětem se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  zodpovídá  za  řádné
plnění cílů z IVP a PLPP, zodpovídá za plánování,  hodnocení a průběžné záznamy dle
realizačního a hodnotícího pánu.

Komunikuje  a  spolupracuje  se  zákonným zástupcem a  ostatními  subjekty  a  zároveň
zodpovídá  za  informovanost  ostatních  zaměstnanců  školy  o  aktuálním  stavu  dítěte  a
pokroku v jeho vývoji.

Za  MŠ Těrlicko, Májová 554, Horní Těrlicko byla určena jako zodpovědná osoba pro
komunikaci se školským poradenským zařízením paní učitelka Lenka Vlachová.

Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je nutné zabezpečit:

• uplatňování  principu  diferenciace  a  individualizace  vzdělávacího  procesu  při
plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání;

• realizaci všech stanovených podpůrných opatření při vzdělávání dětí;

• osvojení  specifických  dovedností  v  úrovni  odpovídající  individuálním potřebám
a možnostem  dítěte  zaměřených  na  samostatnost,  sebeobsluhu  a  základní
hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení;

• spolupráci  se  zákonnými  zástupci  dítěte,  školskými  poradenskými  zařízeními,
v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství;

• snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy;

• přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření.

3.9 Vzdělávání dětí nadaných

Naše  mateřská  škola  usiluje  ve  svém školním vzdělávacím programu  a  při  jeho

realizaci  o  vytvoření  takových  podmínek,  které  by  vedly  k  co  největšímu  využití

potenciálu  každého dítěte  s  ohledem na jeho individuální  možnosti.  Proto  se  při  práci

s dětmi snažíme odhalit znaky jeho nadání, které dál podporujeme a rozvíjíme.

Mateřská  škola  usiluje  o  realizaci  všech  stanovených  podpůrných  opatření  pro

podporu  nadání  podle  individuálních  vzdělávacích  potřeb  dětí  v  rozsahu  prvního

až čtvrtého  stupně  podpory.  Stupně  podpůrných  opatření  jsou  stanoveny  v  Příloze  č.1

Vyhl.27/2016.
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3.10 Vzdělávání dětí od dvou do tří let

Vzdělávání  dětí  je  možné  provádět  již  od  dvou  let  věku  dítěte,  ale  je  nutno

zohlednit specifika fyziologické, sociální i psychické úrovně věku dítěte. Toto období je

provázeno silnou fixací  na  matku.  První  kontakt  s ostatními  dětmi  a  získávání  nových

zkušeností sehrává důležitou roli při formování osobnosti jedince.  

Vzdělávání dvouletých dětí v MŠ Těrlicko organizujeme ve třídě (I.tř.Krtečků) v

přízemí,  z důvodu snadnější  dostupnosti  a s možností  plynulého přesunu dětí  na školní

zahradu přes terasu při pobytu venku. Snažíme se o homogenní složení třídy s ohledem na

přání rodičů o umístění sourozenců ve stejné třídě. Třída Krtečků, stejně jako třída v MŠ

Hradiště je vybavena podnětnými a bezpečnými hračkami a pomůckami vhodnými pro děti

mladší 3 let. Uzpůsobený je také nábytek a režim dne. Častěji jsou zařazovány pohybové a

relaxační aktivity, je dbáno na rozvoj obratnosti i samostatnosti dítěte s ohledem na jeho

schopnosti  i  potřeby. Činnosti a výchovně vzdělávací nabídka je zaměřena převážně na

sebeobsluhu, rozvoj řeči, rozvoj hrubé a jemné motoriky a na socializaci. Časová adaptace

je umožněna bez časového omezení. Dítěti je umožněno používání specifických pomůcek

pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty.

Věku dítěte se přizpůsobuje i podávání stravy, pitného režimu, délka a náročnost

vzdělávacích  aktivit,  stejně  jako délka  pobytu  venku.   Dvouleté  děti  se  učí  především

nápodobou, vlastním prožitkem a hrou. Činnosti jsou často opakovány, stávají se rituálem.

Vzdělávání se orientuje na trénování návyků, upevňování dovedností a pozitivní prožitek

z pobytu v mateřské škole. Děti nezatěžujme zbytečným organizováním, všechny změny

činností jsou postupné a probíhají v pozvolnějším tempu.  Snažíme se o minimální změny

v prostorovém i personálním zajištění chodu třídy. Děti se účastní jen omezeného počtu

akcí, aby nebyly přetěžovány.

Učitelka uplatňuje k dítěti  laskavě důsledný přístup.  Pedagogičtí  pracovníci  jsou

průběžně  proškolováni  pro  práci  s dětmi  mladšími  tří  let.  Aktivně  jsou  podněcovány

pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou.
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4 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

Při  organizaci  a  vzdělávání  dětí  se  řídíme  příslušnými  legislativně  vymezenými

právními  normami.  Kritéria  pro přijímání  dětí  do mateřské  školy připravuje  dle  platné

legislativy ředitel školy. Informace o termínu a průběhu zápisu dětí jsou včas zveřejňovány

na webových stánkách, na budově MŠ a přilehlých objektech. Potřebné formuláře (Žádost

o přijetí  do MŠ a Evidenční  list  s potvrzením lékaře o zdravotním stavu dítěte)  rodiče

obdrží v kanceláři vedoucí učitelky. Rodiče a jejich děti mají možnost v době zápisu (nebo

po domluvě individuálně)  navštívit  třídy, seznámit se s organizací dne, mohou sledovat

probíhající  činnost  dětí  a  práci  učitelů.  O  přijetí  dítěte  k předškolnímu  vzdělávání

rozhoduje  ředitel  školy  po  konzultaci  s vedoucí  učitelkou  podle  určených  pravidel  a

kapacity  školy.  Vzdělávání  MŠ  Těrlicko,  Májová  554,  Horní  Těrlicko probíhá

v homogenních třídách, do kterých jsou přijaté děti rozděleny. Jedná se o třídu nejstarších

dětí (předškoláků 5 – 6/7-ti letých), třídu dětí ve věku 4 – 5let a třídu s dětmi nejmladšími (

2 - 4letých). Podle možností jsou zohledňována i přání rodičů o umístění sourozenců či

kamarádů v jedné třídě.  Třídy jsou sestaveny tak,  aby v každé z nich bylo zastoupeno

stejné množství  chlapců a děvčat.  V mateřské škole jsou také vytvářeny podmínky pro

vzdělávání dětí nadaných i dětí  se speciálními vzdělávacími potřebami.  V MŠ Hradiště

probíhá vzdělávání v jedné heterogenní třídě.

Povinné předškolní vzdělávání: 

Předškolní  příprava  probíhá  celodenně,  povinné  předškolní  vzdělávání  od  8.00  –

12.00 hodin.  Na starší  děti  klademe vyšší  nároky a důsledněji  vyžadujeme dodržování

přiměřených pravidel. I když mladší i starší děti hrají stejnou hru, kreslí stejný obrázek,

zpívají  stejnou píseň,  náročnost je odlišná.  Malé děti  se seznamují  s textem, pohybem,

stříháním…, starší již pracují s dechem, výslovností, provádějí preciznější pohyby, stříhají

po linii, drží správně nůžky, pracují déle… 

Vzdělávání dětí probíhá i v době pobytu venku, na vycházkách či na zahradě.

Individuální vzdělávání: 

Rodičům,  kteří  zvolí  formu individuálního  vzdělávání,  vedoucí  učitelka  doporučí

oblasti,  v  nichž  má  být  dítě  vzděláváno,  a  určí  termíny  k  ověření  úrovně  osvojování

očekávaných výstupů u dítěte. Zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u ověření.
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5 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Školní vzdělávací program „Já vím, my víme…“ vychází z Rámcového vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání č.j. MŠMT 32 405/2004-22, v upravené verzi č.j. MŠMT
– 38 628/2016 – 1 platné od 1. září 2017, zohledňuje konkrétní podmínky mateřské školy a
dosavadní pozitivní výsledky společného působení zaměstnanců školy a rodičů při výchově a
vzdělávání dětí.  Jde o veřejný dokument, který je k nahlédnutí  ve škole nebo na úřední
desce webových stránek školy. Je zpracován na období 3 let. Považujeme ho za dokument,
který  je  možno  na  základě  vyhodnocení  na  pedagogických  radách  v případě  potřeby
upravit.

Je  zaměřen  na  podporu  přirozených  aktivit  dětí  předškolního  věku,  především
pohybu, hry, manipulace s předměty a experimentování, na podporu zvídavosti, tvořivosti
a touhy dětí poznávat a učit se vlastní zkušeností. Činnosti, jejich obsah a náročnost jsou
voleny  vzhledem  k věku  dětí.  Specifickou  pozornost  věnujeme  získávání  klíčových
kompetencí potřebných nejen pro přípravu dítěte na školu, ale hlavně pro přípravu dětí na
život.

Naším hlavním záměrem je rozvoj osobnosti dítěte se vztahem k ostatním lidem, k
rodině, světu, k člověku, k jeho práci, k přírodě, ke svému zdraví, ale také vztahem k sobě
samému i k druhým v souladu s lidskými hodnotami, jako jsou svoboda, rovnost všech lidí,
soucit se slabšími, ohleduplnost. To všechno jsou podle nás základy pro zdravý život.

5.1 Vzdělávací cíle a filosofie školy 

Cílem Školního vzdělávacího programu (ŠVP) je umožnit dětem uspokojovat jejich
potřeby,  rozvíjet  jejich  dovednosti  a  orientovat  se  v okolním světě.  Program vyváženě
zahrnuje všechny oblasti vzdělávání. V programu se zaměřujeme na rozvoj celé osobnosti
dítěte. 

Chceme  pracovat  tak,  aby mateřská  škola  bylo  místo,  kde  se  děti  na  pobyt  těší
a vstupují do zařízení s důvěrou a každodenním očekáváním něčeho nového.

Mateřská  škola  chce  navázat  na  rodinnou  výchovu,  neboť  si  uvědomujeme,
že nejúčinnější  a  nejlevnější  prevencí  všech  vlivů,  které  poškozují  zdraví  a  neposilují
odolnost těla a ducha,  je dobrá výchova dětí  v rodině a následně ve škole.  Vycházíme
z pochopení,  že pro dítě není důležité množství poznatků, ale jeho účast na objevování
světa a prožitek z něj. Čas, který dítě prožije v mateřské škole, by měl být pro dítě radostí,
příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života a vzdělávání.

 Snažíme se děti  aktivně  zapojovat  do vzdělávacího  programu,  nabízet  volbu při
výběru činností i rozlišné metody jejich realizace. Dětem necháváme prostor pro vlastní
rozhodování  a nalézání  řešení  reálných  situací,  přičemž  soustavně  zohledňujeme
individuální zvláštnosti a zralost jedince.
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NAŠE VIZE:

„ŠKOLKA PLNÁ POHODY, POROZUMĚNÍ A VZÁJEMNÉ ÚCTY“

Děti by měly mít dostatek volného času, aby mohly dělat to, k čemu se svobodně

rozhodnou.  Naším  cílem je  dát  jim  dostatečné  množství  impulzů  a  příležitostí

k přitažlivým činnostem,  které pro ně budou podnětné a zvolenou aktivitu  budou dělat

s radostí  a  z vlastního  rozhodnutí.  Usilujeme  o  to,  aby  volnost  a spontaneita  zůstala

v rovnováze  s výchovně-vzdělávacími  záměry  a aby  byla  stále  podporována  vlastní

aktivita dítěte.

 Vhodnou motivací, esteticky vyváženým prostředím a dostatkem mnohostranných

podnětů, chceme dětem zajistit  různorodé aktivity,  které povedou k tvořivému uplatnění

vlastních zkušeností, k prožitkům, objevování a experimentování a přispějí k formulování

zdravě sebevědomé a harmonicky vyvážené osobnosti v oblasti citové i rozumové.

Předškolní  vzdělávání  cíleně  usiluje  o vytváření  elementárních  základů klíčových

kompetencí  dětí,  které  jsou  příslibem  jejich  dalšího  příznivého  rozvoje  a  vzdělávání

a to vše v přirozených a vstřícných podmínkách pohody a vzájemné úcty.

Přestože je mateřská škola kolektivní zařízení,  nabízíme dětem v co největší  míře

možnost  přirozeného  volného  pohybu,  respektování  individuálního  tempa,  učíme  je

samostatnému  rozhodování,  dětem  poskytujeme  pestrou  nabídku  činností  podle  jejich

schopností a zájmu, mají možnost výběru či odmítnutí.

     Učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti  za své chování a

jednání a to vše společnou cestou s rodiči. 

      Podporujeme přirozený pohyb v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany –

usilujeme o dotvoření části zahrady s přírodními prvky.

Cílem je, aby se děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, aby byla respektována

jejich jedinečnost, jejich možnosti a jejich individualita. Aby byly děti šťastné a spokojené

a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a

otevřenosti.  Při  vzdělávání  a  péči  o  děti  postupujeme  tak,  aby  naše  práce  vedla  ke

šťastnému dítěti, spokojenému rodiči a spokojenému zaměstnanci.
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Před nástupem dítěte do základní školy chceme docílit, aby:
- umělo se postarat o své osobní věci, udržovat v nich pořádek, plnit přiměřené úkoly

a rozlišovat mezi hrou a povinností,
- zvládalo běžné způsoby pohybu v různém prostředí, dbalo na bezpečnost vlastní i

druhých,  v případě nebezpečí  vědělo,  jak se nejvhodněji  zachovat  a dokázalo říci
„ne“ v situacích, které to vyžadují, 

- dokázalo přirozeně a gramaticky správně komunikovat se svým okolím, formulovat
otázku a reagovat na otázku druhého,

- spolupracovalo s ostatními, dokázalo se dohodnout na pravidlech i kompromisech
- umělo správně zacházet s předměty denní potřeby a zvládalo jednoduché pracovní

úkoly,
- vyřešilo  jednoduché  myšlenkové  i  praktické  problémy,  nebálo  se  chybovat,

nenechávalo se odradit dílčími neúspěchy, 
- dodržovalo přiměřená pravidla společenského chování ve styku s dětmi i dospělými, 
- mělo povědomí o významu životního prostředí a pomáhalo pečovat o své nejbližší

okolí.

5.2 Zásady a metody vzdělávání 

Vzdělávání je vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých
dětí. Nabízí vhodné vzdělávací prostředí, v němž se dítě může cítit bezpečně a spokojeně.
Hlavní činností pro dítě předškolního věku je hra. Tuto potřebu se snažíme v naší MŠ plně
respektovat.

Naším hlavním záměrem je rozvoj osobnosti dítěte s pozitivním vztahem k ostatním
lidem,  k  rodině,  světu,  k  člověku,  k  jeho  práci,  k  přírodě,  ke  svému zdraví,  ale  také
vztahem k sobě samému i k druhým v souladu s lidskými hodnotami, jako jsou svoboda,
rovnost všech lidí, soucit se slabšími, ohleduplnost. 

- vytváříme radostnou, laskavou a vstřícnou atmosféru
- respektujeme individualitu dítěte 
- zajišťujeme rovný přístup všech dětí k veškerým činnostem 
- upřednostňujeme svobodnou volbu činností, nenásilné vedení dítěte 
- propagujeme otevřenost k rodičům i veřejnosti 
- umožňujeme dětem zkoumání a objevování okolního světa 
- nacházíme odpovědi na otázky dětí 
- rozvíjíme hrou i řízenou činností komunikativní schopnosti dětí 
- uplatňujeme formy prožitkového a kooperativního učení
- vedeme ke vzájemnému respektu a pomoci 
- dbáme na bezpečí dětí 
- společně vytváříme pravidla a dbáme na jejich dodržování  

Nejčastěji používáme tyto metody a formy vzdělávání:  
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 Slovní metody - vedou k soustředění, naslouchání, přemýšlení a vyjadřování

(rozhovor,  diskuse,  motivace,  kladení  otázek,  odpovědi,  popisování,
argumentování, přesvědčování.….). 

Názorné  a  situační  -  vedou  k  přímému  smyslovému  poznání  a  vnímání  světa.  Vidět
skutečnost je lepší než vidět obrázek nebo jen slyšet

(vzory,  nápodoba,  asistování,  demonstrace,  dramatizace,  běžné  i  problémové
situace, námětová hra…). 

Metody praktické činnosti motivují dítě k poznávání a objevování 

(experimenty  a  pokusy,  modelování,  pracovní,  grafické  a  výtvarné  činnosti,
pozorování, exkurse, pokus-omyl, hmatové a sluchové činnosti,…). 

Prožitkové učení – vzbuzuje radost a motivuje k dalšímu učení. Co dítě zažije, to si více
zapamatuje. 

Kooperativní učení - rozvíjí schopnost komunikace, spolupráce, vede k samostatnosti a ke
hledání  možných  řešení  (pravidla,  spolupráce,  skupinové a  kolektivní  činnosti,  hledání
společného řešení…). 

Organizační metody: 
Frontální – činnost s celou třídou současně 

Individuální - činnost a cíl je určen jen jednomu konkrétnímu dítěti 

Skupinové - skupina dětí pracuje na stejném úkolu 

Školní  vzdělávací  program  (ŠVP)  je  dokument,  který  tvoří  základ  při  práci
pedagogů, nijak je ovšem neomezuje při spontánních nápadech a vstřícném přístupu, který
vyplyne z aktuálního stavu a přímo či nepřímo souvisí se vzniklou situací ve třídě. 

Vypracovaný program odpovídá základním požadavkům pro výchovu a vzdělávání
dětí  předškolního  věku.  Je  sestaven  tak,  aby  respektoval  rámcové  cíle  předškolního
vzdělávání:

-  rozvoj dítěte a jeho schopnosti učit se a poznávat
-  osvojení si základních hodnot
-  získávání osobní samostatnosti – vlastních postojů

5.3 Dlouhodobé záměry 

1. Modernizovat materiální podmínky školy  
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- výměna šatnových bloků a koberce (ve třídě Krtečci) – MŠ Těrlicko, Májová 554,
Horní Těrlicko

- rekonstrukce koupelen a WC – MŠ Těrlicko, Májová 554, Horní Těrlicko
- oprava plotu kolem hřiště a zastínění pískoviště (MŠ Hradiště)

- vybavení tříd tabletem

- úprava části zahrady na „hřiště v přírodním stylu“ -  využití pro environmentální
výchovu

- oprava zpevněných ploch na zahradě, dosypání hlínou
- postupné doplňování pomůckami k objevování a experimentování
- dokupování učitelské i dětské knihovny vhodnou literaturou

2. Zlepšit pohybovou všestrannost dětí  
- využívání tělocvičny ZŠ
- lyžařský výcvik
- předplavecký výcvik
- pěší výlety po okolí
- realizace  projektu  České  obce  sokolské  –  „Svět  nekončí  za  vrátky,  cvičíme  se

zvířátky“ -  MŠ Těrlicko, Májová 554, Horní Těrlicko
- využívání nabídek sportovních klubů

3. Prodloužit dobu pobytu venku  
- zařazování  řízených  vzdělávacích  činností  ven,  při  procházkách  podporovat

probíranou tematiku
- v létě svačit na zahradě
- výlety do hor a přilehlého okolí, především v období smogové zátěže

4. Posílit odborné kompetence pedagogů v oblastech  
- psychologické zvláštnosti 2-3 letých dětí
- polytechnické výchovy
- rozvoj předmatematických představ
- vzájemně sdílet a prezentovat dobrou praxi mezi pedagogy MŠ i ZŠ
- spolupracovat  s klinickým  logopedem  –  zajistit  dobře  organizovaný  servis  a

spolupráci s rodinou
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6 VZDĚLÁVACÍ OBSAH 

Vzdělávací  obsah  školního  vzdělávacího  programu (ŠVP)  je  uspořádán  do  pěti
integrovaných bloků (IB).  Všechny IB jsou plněny  průběžně  během celého školního
roku, bez časového omezení a bez časové posloupnosti. 

Učitelky  integrované  bloky  ŠVP rozpracovávají  do  třídních  vzdělávacích  plánů
(TVP) v podobě kratších tematických celků (TC), ve kterých zohledňují potřeby, věkové
složení  dětí  a situaci  v dané třídě.  Učitelky průběžně označují  ty výstupy (např.datem,
barevným označením), které již byly zařazeny, aby bylo možné dohledat tematický celek,
ve  kterém  byl  výstup  plněn.  Značení  slouží  učitelkám  jako  kontrola,  zda  naplňují
stanovené výstupy (cíle) rovnoměrně. 

Témata si učitelky volí z obsahu integrovaného bloku, nabídka je orientační, není
závazná. Tematické celky jsou číslovány chronologicky tak, jak jsou zařazovány do TVP
(bez specifikace IB) a stejným chronologickým způsobem jsou zapisovány do třídní knihy.
Je-li třeba, tematické celky se mohou doplnit nebo upravit – směrodatné jsou potřeby a
zájmy dětí, návrhy rodičů, naše poznatky apod. 

Plánované činnosti jednotlivých oblastí vychází z podmínek třídy. Snažíme se, aby
náš  školní  vzdělávací  program  nabízel  různé  metody  práce  s důrazem  na  prožitkové,
situační  a  kooperativní  učení,  aby  výuka  byla  propojena  s názorností,  praktickými
činnostmi a vlastní zkušenost dětí pomohla posílit jejich sebedůvěru a možnost zažít radost
a  úspěch.  Vyváženě  střídáme  činnosti  individuální,  skupinové,  frontální  i  relaxační.
Ve třídách  převládá  aktivní  učení  podpořené  smyslovým  vnímáním,  názorný  příklad
dospělých v chování  i  jednání.  Děti  jsou v pozici  partnera,  mají  dostatečný prostor pro
komunikaci  a  vyjednávání. Každodenní  nabídka  činností  by  měla  zasahovat  do  všech
oblastí vzdělávání. 

Tematický celek obsahuje: 

 název a časový údaj 

 konkrétní záměry učitele (co chce dětem nabídnout)

 očekávané výstupy, kterých mohou děti dosáhnout (cíle) 

 činnosti vedoucí k dosažení cílů (v různých náročnostech dle schopností dětí)

 hodnocení vzdělávacích výsledků (záznam o sledovaných výstupech)

 evaluaci práce učitele 

Učitelé by měli dbát na pestrost tematických částí, přestože většina dětí nedochází
do stejné třídy více let.  I proto se každoročně tematické části obměňují  a rozšiřují,  aby
dětem byly nabízeny odlišné činnosti a s jinou motivací. 

6.1 Přehled integrovaných bloků

I. „KULATÁ JE PLANETA“ – objevuji, poznávám a zkoumám
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II. „S NÁMI NIKDY NEJSI SÁM“ – vím, kdo jsem, kam patřím a stále se učím

III. „PŘÍRODA NÁS OBKLOPUJE“ – pozoruji, pomáhám a chráním

IV. „POHÁDKY NÁS PROVEDOU“ – hledám správné vzory a hodnoty

V. „SLUNÍČKO A PRÁZDNINOVÉ RADOVÁNKY“ – raduji se a dovádím (hlavně v létě)

Každý integrovaný blok obsahuje:

  záměr (co budou učitelky u dětí rozvíjet, podporovat,..)

  hlavní klíčové kompetence

  obsah (navrhovaná témata)

  výstupy (co by měly děti zvládnout)

  vzdělávací nabídka (nabídka činností)

I. INTEGROVANÝ BLOK: „Kulatá je planeta“

…objevuji, poznávám a zkoumám…

Záměr integrovaného bloku:

 prožitkovým učením a  vytvářením modelových  situací  posilovat  zájem o  nové  věci  a
radost z učení

 pozorováním, porovnáváním, hodnocením umožnit dětem získávat poznatky o okolním
světě, vnímat rozdíly, hledat společné znaky 

 ohleduplným chováním k okolí  vytvářet povědomí o vlivu člověka na čistotu planety a
vytvářet základy pro odpovědný postoj dětí k ekologii 

 kooperací a komunikací vytvářet u dětí povědomí o sounáležitosti se světem, podporovat
potřebu sociálních kontaktů s vrstevníky i dospělými 

 společnými  diskusemi  a  rozhovory  rozvíjet  řečové,  vyjadřovací  a  předčtenářské
dovednosti, posilovat psychickou zdatnost a pohodu 

 vyhledáváním nových informací  rozvíjet intelekt, podněcovat zvídavost a touhu učit se
novému, poznávat neznámé věci a hledat odpovědi, rozvíjet u dětí dovednosti k práci s
informacemi 
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 manipulačními  činnostmi  podporovat  zájem  o  polytechnické  dovednosti,  posilovat
přirozenou  zvídavost,  získávat  nové  zkušenosti  z  objevování,  posilovat  odvahu  a
zodpovědnost za svá rozhodnutí 

 dodržováním  pravidel  (nejen)  v  silničním  provozu  pomáhat  dětem  vytvářet  bezpečné
postoje a návyky,  podporovat  samostatné rozhodování  a  pocit  zodpovědnosti,  vytvářet
povědomí o nutnosti dodržování pravidel (nejen) v dopravním provozu 

Klíčové kompetence:

 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při
tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

 klade otázky a  hledá  na  ně  odpovědi,  aktivně si  všímá,  co  se  kolem něho děje;  chce
porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému
naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

 má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje,  
o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

 užívá  při  řešení  myšlenkových  i  praktických  problémů  logických,  matematických  
i  empirických  postupů;  pochopí  jednoduché  algoritmy  řešení  různých  úloh  a  situací  
a využívá je v dalších situacích

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

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

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

 dovede  využít  informativní  a  komunikativní  prostředky,  se  kterými  se  běžně  setkává
(knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

 chápe,  že  nespravedlnost,  ubližování,  ponižování,  lhostejnost,  agresivita  a  násilí  se
nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí
jiného dítěte, ponižování a ubližování

 napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém
okolí

 uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé
mají stejnou hodnotu

 odhaduje  rizika  svých  nápadů,  jde  za  svým  záměrem,  ale  také  dokáže  měnit  cesty  
a přizpůsobovat se daným okolnostem

Navrhovaná témata: 

 kontinenty

 národnosti, kultury, rozdílnosti

 město, vesnice, Česká republika
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 cestování, výlety

 doprava 

 vesmír a planety

 ekologická témata 

Očekávané výstupy:

 zacházet s pomůckami, s nástroji, náčiním, materiálem 

 všímat si a rozpoznat, co se změnilo 

 doplňovat chybějící části v obrázku, jednotlivé části skládat v celek, hledat cestu v 
labyrintu, skládat puzzle, hrát pexeso, domino, 

 rozlišovat tvary předmětů zrakem i hmatem, pojmenovat základní geometrické tvary

 rozlišovat barvy základní i odstíny 

 znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na ulici 

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

 používat slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči, používat větší 
množství slovních obratů

 používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, popsat situaci, událost,
vyjádřit svoje pocity, prožitky 

 domlouvat se slovy i gesty, improvizovat 

 rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky) a 
porozumět jejich významu, umět je vysvětlit 

 poznat napsané své jméno, podepsat se tiskacím písmem, popř. graficky označit své 
výtvory 

 napodobit základní geometrické znaky a tvary 

 poznat a napodobovat některá písmena, číslice

 rozvíjet a obohacovat hru podle své představivosti a fantazie 

 rozumět a používat základní pojmy označující velikost, délku, umět je porovnat

 rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů 

 porovnávat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (např. od nejmenšího k 
největšímu; co zde nepatří,…) 

 třídit předměty minimálně dle jednoho kritéria (např. roztřídit knoflíky na hromádky 
dle barvy, tvaru, velikosti) 

 orientovat se v číselné řadě 1 – 10, vyjmenovat ji, porovnat, že 5 je více než 4, chápat 
číslo jako počet prvků 

 umět se rozhodovat o svých činnostech, obhájit svůj názor 

 plánovat přiměřeně věku, vědět, čeho chce dosáhnout a proč (námětové hry, stavby 
apod.) 

 přistoupit na jiný názor, porozumět potřebám druhých, přijmout společné návrhy, 
podřídit se rozhodnutí skupiny 

 uvědomovat si, že jak svět přírody, tak i svět lidí je na různých částech naší planety 
různorodý a pestrý a ne vždy šťastný 
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 mít poznatky o své zemi (název státu, státní vlajka, hymna, prezident, hlavní město, 
významné svátky a události) 

 mít poznatky o existenci jiných zemí, národů a kultur 

 vědět, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že se jim můžeme učit, seznámit se s 
jednoduchými písněmi a říkadly v cizím jazyce 

 mít poznatky o planetě Zemi, vesmíru 

 mít poznatky o koloběhu vody, střídání denních i ročních období a jejich příčinách, 
některých planetách 

 znát své město a jeho okolí, tradice, zvyky a oslavy 

 chápat základní pravidla chování pro chodce 

 znát, co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou) i 
neovlivnitelné – vítr, déšť záplavy, teplo, sucho, mrazy), co může ohrožovat životní 
prostředí 

 všímat si kulturních památek, objevovat krásu uměleckých děl (př.soch, obrazů, 
ilustrací,)

Vzdělávací nabídka:

 námětové, konstruktivní, společenské, manipulační hry 

 pracovní a estetické činnosti 

 kooperativní činnosti ve dvojici, skupinách, 

 volná hra i motivovaná manipulace s předměty 

 smyslové, praktické pokusy a experimenty 

 třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání 

 práce s knihami a obrazovým materiálem 

 hry a praktické činnosti procvičující orientaci v prostoru 

 hry a činnosti zaměřené k řešení myšlenkových i praktických problémů, ke cvičení 
paměti mechanické i logické 

 výtvarné a pracovní činnosti – konstruování, prostorové vytváření

 hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost 

 ekologicky motivované hravé aktivity (ekohry) 

 zdravotně zaměřené činnosti vyrovnávací, relaxační, protahovací 

 práce s mapou, globusem 

 aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v okolí (vycházky, návštěvy různých 
objektů) 

 přímé pozorování kulturních, technických a přírodních objektů v okolí 

 využívání encyklopedií a didaktických materiálů, atlas, globus a dalších médií 

 poznávání různých lidských ras, národů, jejich jazyk a prostředí 

 hry zaměřené na rozvoj paměti a pozornosti 

 řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání řešení 

 hry a činnosti s dopravní tématikou, 

 výlety a vycházky do přírody a okolí města, 

 zkoumání vlastností předmětů 

 rozhovory, kladení otázek, hra s písmenky, prohlížení a „ čtení “ knížek 
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 vyprávění podle skutečnosti, obrazového materiálu 

 činnosti přibližující časové pojmy 

 grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen 

 hry a praktické činnosti k procvičování orientace v prostoru a v rovině 

 hudební a hudebně pohybové činnosti, poslech, hra na rytmické nástroje 

II. INTEGROVANÝ BLOK: „S námi nikdy nejsi sám“ 

…vím, kdo jsem, kam patřím a stále se učím…

Záměr integrovaného bloku:

 prožitkovými a smyslovými činnostmi podporovat u dětí vytváření zdravých životních
návyků a postojů, učit děti bezpečnému chování a zdravému životnímu stylu 

 formou motivovaných a tvořivých činností rozvíjet u dětí tělesnou zdatnost, obratnost a
koordinaci, podporovat pohybovou a zdravotní kulturu 

 pomocí smyslových a kooperativních činností umožnit dětem vzájemnou spolupráci,
učit děti hrát různé role a plnit úkoly, plánovat činnosti, pomáhat si, radit, kontrolovat a
hodnotit individuální i společnou práci

 prohlížením  encyklopedií  a  praktickými  činnostmi  pomáhat  dětem  osvojovat  si
poznatky o lidském těle, jeho částech a některých důležitých orgánech, přiblížit dětem
život lidí s jakoukoliv bariérou či speciálními potřebami

 posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole,
apod.) 

 posilovat přirozené poznávací city (zvídavost, zájem, radost z objevování…) 

 postupným omezováním pomoci dospělého zdokonalovat sebeobslužné dovednost dětí,
schopnosti dodržovat osobní hygienu a kulturu stolování

 vyprávěním, dramatizací a námětovou hrou přiblížit dětem význam rodiny, objasňovat
význam vztahů mezi lidmi, posilovat úctu k rodině, rodičům, sourozencům, přibližovat
dětem význam tradic, zvyků a svátků 

 situačním učením a řešením modelových situací  vést  děti  ke  zdvořilému chování  a
komunikaci s dětmi i dospělými, k prevenci úrazů a nemocí 

Klíčové kompetence:

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

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

 řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na
základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

 řeší  problémy na  základě  bezprostřední  zkušenosti;  postupuje  cestou  pokusu  a  omylu,
zkouší,  experimentuje;  spontánně vymýšlí  nová řešení  problémů a  situací;  hledá  různé
možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti,
fantazii a představivost
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 komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být
komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

 průběžně  rozšiřuje  svou slovní  zásobu a  aktivně  ji  používá  k dokonalejší  komunikaci  
s okolím

 dokáže se  ve skupině prosadit,  ale  i  podřídit,  při  společných činnostech se  domlouvá  
a  spolupracuje;  v  běžných situacích  uplatňuje  základní  společenské  návyky  a  pravidla
společenského  styku;  je  schopné  respektovat  druhé,  vyjednávat,  přijímat  a  uzavírat
kompromisy

 samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

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

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

 má  smysl  pro  povinnost  ve  hře,  práci  i  učení;  k  úkolům  a  povinnostem  přistupuje
odpovědně; váží si práce i úsilí druhých

 spoluvytváří pravidla společného soužití  mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe
potřebu je zachovávat

Navrhovaná témata: 

 rodina

 kamarádi, spolupráce

 zdravý životní styl

 lidské tělo

 povolání

 tradice

 společenské chování, pravidla

Očekávané výstupy:

 zachovávat správné držení těla
 koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou, 
 vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní
 zdolávat terény a různé povrchy
 zvládnout sebeobsluhu 
 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
 zvládat výtvarné činnosti, umět pracovat a tvořit s různými výtvarnými pomůckami a

materiálem
 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.)
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 zvládat drobné úklidové práce, 
 domluvit se slovy i gesty, 
 odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní bez jejich opory,
  prožívat radost ze zvládnutého a poznaného, chápat základní časové pojmy (teď, dnes,

včera, zítra, ráno, večer, roční období, rok),
 orientovat se v prostoru i v rovině
 navazovat  kontakty  s dospělým,  překonat  stud,  komunikovat  s ním,  respektovat  ho,

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

 uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými
s dětmi  (zdravit,  rozloučit  se,  poděkovat,  poprosit,  požádat  o  pomoc,  vyslechnout
sdělení, uposlechnout pokyn)

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

 orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí- v budově MŠ
všímat  si  změn  a  dění  v nejbližším  okolí,  osvojit  si  základní  poznatky  o okolním
prostředí

 naučit  se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout
jednoduchou dramatickou úlohu apod.), 

 správně vyslovovat, 
 ovládat dech, tempo i intonaci řeči 
 sledovat a vyprávět příběh, pohádku, popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
 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
 respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné

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

různorodý, jak svět lidí, tak i přírody 

Vzdělávací nabídka:

 zdravotní cviky, motivované cvičení, cvičení s využitím netradičního náčiní a nářadí 

 pozorování a zkoumání vlastního těla - práce s obrázky, encyklopediemi 

 porovnávání velikostí, délek, hmotností 

 činnosti k poznávání lidského těla, ochrany zdraví a zdravého životního stylu 

 činnosti podporující tvořivost, představivost a fantazii 

 lokomoční pohybové činnosti - výlety, vycházky, pohybové hry, dovednosti s míčem,
překážkové dráhy, jízda na koloběžkách, štafetové hry, cvičení s náčiním, podbíhání
lana, skákání přes švihadlo, turistika a jiné pohybové aktivity 

 hry zaměřené na zdravé soutěžení s poznáváním smyslu pro fair play 
 hry a činnosti zaměřené na prevenci úrazů při hrách, pohybových činnostech a 

dopravní situaci, při setkání a cizími lidmi 
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 hry s loutkou, dramatizace, práce s hlasem scénky a modelové situace společenského 
chování 

 námětové hry ze světa dospělých a jejich práce, pozorování práce lidí, exkurze 

 přednes, recitace, zpěv 

 pozorování sociálního prostředí – rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi 
nimi, život v rodině) 

 námětové hry (na rodinu, na lékaře, na obchod…) 

 tvoření, kresba lidské kostry 

 realizace společné zábavy pro děti a rodiče 

 hry a činnosti k rozvoji řečového projevu – vyprávění, vyřizování vzkazů 

III. INTEGROVANÝ BLOK „Příroda nás obklopuje“ 

…pozoruji, pomáhám a chráním…

Záměr integrovaného bloku:

 pozorováním přírody a jednoduchými činnostmi podporovat u dětí radost ze získávání
nových poznatků a praktických zkušeností 

 rozvíjet manipulační dovednosti spojené s péčí o životní prostředí, posilovat smyslové
vnímání dětí 

 při  tvoření  s  přírodninami  a  různými  materiály,  rozvíjet  fantazii,  představivost,
tvořivost,  samostatnost  vyjadřovací  a  komunikační  schopnosti  dovednosti,  paměť,
pozornost

 posilovat zvídavost, zájem dětí a radost z objevování, 

 pozorováním a hodnocením přírodních jevů, běžných situací a chování lidí vytvářet u
dětí  elementární  povědomí o  živé  a  neživé  přírodě,  o  jejich  rozmanitosti,  vývoji  a
proměnách

 přiblížit dětem důležitost člověka v péči o přírodu ve všech jejich formách i obdobích

 vytvářet kladný vztah k přírodě a jejím zákonitostem 

 aktivní  péčí  o  životní  prostředí  učit  děti  všímat  si  negativních  jevů,  které  životní
prostředí poškozují, chápat, že člověk může přírodě pomáhat, ale i škodit, aktivně se
spolupodílet na utváření prostředí a okolí

 rozvíjet u dětí úctu k životu ve všech jeho formách

 využíváním netradičního sportovního nářadí a náčiní  rozvíjet pohybové schopnosti a
dovednosti  dětí  v  oblasti  hrubé  i  jemné  motoriky;  při  cvičení  rozvíjet  fyzickou  i
psychickou zdatnost a odolnost dětí 
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Klíčové kompetence:

 klade  otázky a  hledá  na  ně  odpovědi,  aktivně  si  všímá,  co  se  kolem něho děje;  chce
porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému
naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí,  experimentuje a užívá při
tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

 všímá si  dění  i  problémů v bezprostředním okolí;  přirozenou motivací  k řešení  dalších
problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

 chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je
naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

 zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární
matematické souvislosti

 ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

 průběžně  rozšiřuje  svou slovní  zásobu a  aktivně  ji  používá  k dokonalejší  komunikaci  
s okolím

 dovede  využít  informativní  a  komunikativní  prostředky,  se  kterými  se  běžně  setkává
(knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

 spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti;
dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim

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

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

 ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí
a že je může ovlivnit

 dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé
a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

Navrhovaná témata: 

 životní prostředí

 zvířata, ptáci, hmyz

 ekosystém – les, pole, louka, vodní toky

 dary přírody – stromy, rostliny, ovoce, zelenina

 roční období (počasí, časová posloupnost)

 přírodní živly

 experimentování a pokusy
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Očekávané výstupy:

 neničit přírodu, chápat důsledky nevhodného chování k přírodě 

 aktivně pečovat  o  přírodu (třídit  odpad,  neničit  rostliny,  krmit  ptáky,  nerozhazovat
odpadky,) 

 záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si nového, změněného, zajímat se o změny v
okolí 

 poznávat svět smysly – hmatem, sluchem, podle vůně a chutí 

 vyhledávat charakteristické, podstatné a nepodstatné znaky 

 určit tvar, materiál, počet, velikost 

 formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, 

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

 postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

 řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, tvořivě 

 výtvarně, technicky realizovat své „nápady“ 

 kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet 

 zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky 

 tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech,
experimentovat s materiály,  poznávat a využívat výrazové možnosti  (vytvářet různé
plošné a prostorové útvary, mísit barvy, tvořit koláž, míchat barvy, zapouštět barvy..) 

 experimentovat, nebát se řešit cestou pokus – omyl 

 samostatně se rozhodovat v některých činnostech, při složitějších se poradit 

 vymýšlet alternativní řešení k běžným situacím (např. jak by to šlo jinak, co by se 
stalo, kdyby) 

 projevovat zájem o poznávání písmen a číslic, prohlížet si knihy (atlasy, encyklopedie, 
obrázkové knihy, leporela), 

 chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a
podle potřeby je prakticky využívá (porovnává, uspořádává, třídí soubory předmětů
podle určitých pravidel, orientuje se v elementárním počtu cca do 6, chápe, že 5 je více
než 4, 

 sdělovat své myšlenkové pochody, přemýšlet nahlas 

 rozlišit  a  zapamatovat  si  různé  zvuky (zvířat,  melodie,  běžně užívaných předmětů,
kroky, dveře, tekoucí voda, vítr, déšť, bouřka apod.) 

 zapamatovat si jednoduché taneční kroky, pořadí cviků nebo krátký rytmický celek 

 vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 

 orientovat se v řadě (např. první, poslední, uprostřed) 

 přijímat drobný neúspěch, vnímat ho jako přirozenou skutečnost využívat neverbální
komunikaci  (úsměv,  gesta,  řeč  těla,  apod.)  chápat  podstatu  hry  a  její  pravidla,
dodržovat pravidla, hrát spravedlivě, nepodvádět, umět i prohrávat

 rozlišovat základní časové údaje, uvědomit si plynutí v čase 

 rozlišovat roční období i jejich typické znaky 

 mít poznatky o přírodě živé i neživé, o přírodních jevech a dějích, o lidech a jejich
životě, o kultuře, technice 

 rozlišovat pocity chladu a tepla, přizpůsobovat oblečení 
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 uvědomovat  si,  že  člověk  a  příroda  se  navzájem  ovlivňují,  že  každý  může  svým
chováním působit na životní prostředí 

 vyjadřovat  se  zpěvem,  hrou  na  jednoduché  rytmické  či  hudební  nástroje,  hudebně
pohybovou činností  popsat a zhodnotit prožitky (co se líbilo, co ne a proč, co bylo
zajímavé, překvapivé apod.)

Vzdělávací nabídka:

 přirozené poznávání přírodního okolí, pozorování změn v přírodě 

 činnosti zaměřené k poznávání rostlin a zvířat, jejich charakteristických rysů, vlastností

 činnosti zaměřené k poznávání života a péče o ptáky 

 činnosti zaměřené na určování a pojmenování vlastností a vzhledu (ovoce, zeleniny, 
stromů a keřů, lesních zvířat,..) 

 činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, 
koncentrace pozornosti 

 rozhovory o zážitcích, diskuze, vyprávění dětí, toho, co slyšelo, vidělo 

 hry a činnosti podporující rozvoj vůle, sebeovládání a vytrvalosti 

 jednoduché práce na školní zahradě s nářadím 

 jednoduché pracovní činnosti (zametání, zalévání, sázení), pokusy a pozorování

 péče o prostředí třídy 

 společné vycházky a výlety do přírody 

 přímé poznávání ekosystémů (les, louka, rybník…), 

 pozorování změn v přírodě, proměnlivosti počasí, poškozování přírody 

 sezónní činnosti – hry se sněhem, bobování, klouzání, házení koulí, stavby ze sněhu 

 pokusy a objevování 

 smyslové a psychomotorické hry, hry a činnosti na zaměřené na poznávání a 
rozlišování zvuků 

 hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii 

 třídění odpadu, ekohry 
 tvoření z přírodnin 

 hudební a hudebně pohybové činnosti 

 činnosti zaměřené k upevňování posloupnosti dnů v týdnu, měsíců v roce, ročních dob,
pojmenovávání částí dne, přiřazování činností dle obrázků, řazení dle posloupnosti 

 skupinové i individuální výtvarné, pracovní a konstruktivní činnosti 

 příležitosti a hry pro rozvoj logického myšlení 

 činnosti a hry k rozvoji předmatematických a předčtenářských dovedností 

 činnosti zaměřené na seznamování se s elementárními číselnými a matematickými 
pojmy 
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IV. INTEGROVANÝ BLOK: „Pohádky nás provedou“ 

…hledám správné vzory a hodnoty…

Záměr integrovaného bloku:

 pomocí  pohádek  a  příběhů  podporovat  prosociální  chování,  odpovědnost  za  své
chování,  vytvářet  představy  o  dobru  a  zlu,  uvádět  děti  do  světa  duševních  i
materiálních hodnot 

 poslechem,  čtením,  vyprávěním,  dramatizací  rozvíjet  a  kultivovat  komunikační
dovednosti (verbální i neverbální), intelekt, řeč, jazyk, 

 hudebním, výtvarným, jazykovým i pohybovým vnímáním a vyjadřováním podporovat
kreativitu, odvahu, sebejistotu a sebevyjádřování, podporovat tvořivost a kreativitu 

 vytvářením  a  dodržováním  pravidel  podporovat  pocit  jistoty,  duševní  pohody,
vyrovnanosti, 

 situačním učením a řešením modelových situací  umožňovat dětem prožívat běžné i
neobvyklé situace „na vlastní kůži“, hledat vlastní řešení s ohledem na sebe, ale také
okolí 

 pomocí smyslových a kooperativních činností  umožnit dětem vzájemnou spolupráci,
učit děti rozdělovat si role a úkoly, plánovat činnosti, spolupracovat, pomáhat si, radit
si, vyvíjet společné úsilí, kontrolovat a hodnotit společnou práci 

 vzájemným poznáváním a komunikací mezi dětmi i dospělými kultivovat společenské
chování, upevňovat vztahy, vytvářet pocit sounáležitosti a potřebu kooperace 

Klíčové kompetence:

 uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení
 učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si

zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí 
a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

 nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

 řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu,
zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé
možnosti  a varianty  (má  vlastní,  originální  nápady);  využívá  při  tom  dosavadní
zkušenosti, fantazii a představivost

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

 dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává
(knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

 chová se při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; nevhodné
chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout

 projevuje  dětským  způsobem  citlivost  a  ohleduplnost  k  druhým,  pomoc  slabším,
rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
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Navrhovaná témata: 

 klasické pohádky a jejich postavy

 příběhy s dětským hrdinou – kladným i záporným

 kamarádi

 knihy, bajky, písničky

 dramatizace, loutky, maňásci

 společenské kulturní setkávání (divadlo, kino,..)

 hudební nástroje

Očekávané výstupy:

 jmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

 pozorně  poslouchat  a  sledovat  se  zájmem  uměleckou  produkci  (např.  literární,
filmovou, výtvarnou, dramatickou, hudební)

 všímat si povahových vlastností postav, rozlišovat dobro a zlo

 chápat jednoduché hádanky a vtipy 

 sluchově rozlišovat zvuky a známé melodie 

 rozlišovat a napodobovat rytmus 

 správně vyslovovat,  ovládat dech, tempo i intonaci řeči,  vyslovovat všechny hlásky
správně a mluvit  zřetelně, gramaticky správně, v přiměřeném tempu, ovládat sílu a
intonaci hlasu 

 popsat situaci (skutečnou i podle obrázku) 

 projevovat pozitivní i negativní emoce (soucit, radost, náklonnost, spokojenost, strach, 
smutek) 

 prožitek vyjádřit slovně, výtvarně, pohybově, mimikou 
 chápat jednoduché souvislosti - nacházet znaky společné a rozdílné, porovnávat, dle

společných znaků, zobecňovat 

 řešit labyrinty, rébusy a hádanky, 

 zapamatovat  si  krátké  říkanky,  rozpočítadla,  jednoduché  básničky,  písničky  a
reprodukovat je 

 přijmout jednoduchou dramatickou úlohu 

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

 dokončit příběh, pohádku 

 poznávat a nacházet k sobě slova, která se rýmují, doplňovat chybějící slovo rýmu 

 poznávat a vyhledávat slova protikladného významu (antonyma), podobného významu
(synonyma), stejně znějící a slova různého významu (homonyma) 

 rozkládat slova na slabiky, sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky

 zacházet s předměty denní potřeby, s grafickým a výtvarným materiálem, s hudebními
nástroji 

 projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám, vědět, že existují i nebezpeční lidé 

 vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity,  mínění a úsudky ve
vhodně zformulovaných větách 
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 sdělit svoje jméno a příjmení, adresu, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek,
rozumět většině pojmenování běžných předmětů 

 rozlišovat  některé  jednoduché  obrazné  symboly,  piktogramy  a  značky,  umět  je
používat 

 sledovat očima zleva doprava, jmenovat objekty zleva doprava 

 vést čáru zleva doprava, shora dolů 

 dokreslovat  chybějící  části  obrázků,  sestavovat  celek  z  částí,  vytvářet  jednoduché
modely, stavby 

 navrhovat další varianty řešení (co by se stalo, kdyby …) 

 samostatně plnit  jednoduché úkoly, poradit  si v běžných a opakujících se situacích,
předávat vzkazy 

 uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je,
vyjadřovat souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují 

 zorganizovat hru 

 aktivně  komunikovat  s  druhými  dětmi  i  známými  dospělými  (vyprávět,  povídat,
naslouchat druhému, zapojovat se do činností) 

 umět pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení 

 navazovat  a  rozvíjet  kamarádské  vztahy  s  dětmi  (vlídné  přijetí,  humor,  projevení
zájmu, akceptování či podání návrhů, nabídnutí spolupráce, pomoci, fair play) 

 orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí 

 rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, s nimiž se běžně setkává 

Vzdělávací nabídka:

 hry s říkadly, písněmi, rytmicko-melodické hry, HPH 
 poslech pohádek a příběhů, poezie, hudby, 
 práce s knihou 
 řešení modelových situací, hraní jednoduchých scének, hra s maňásky 
 dramatické činnosti a mimické vyjadřování nálad, výtvarné vyjádření prožitků 
 návštěva divadla, koncertu, výstavy 
 lokomoční pohybové činnosti, motivační cvičení, hry v kruhu,
 PH a hry s pravidly, HPH 
 řečové, sluchové a rytmické hry 
 hry a praktické činnosti pro rozvoj sebeobsluhy 
 manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním,

materiálem a jejich praktickým používáním
 společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace 
 hry zaměřené na poznávání prostředí a personálu MŠ 
 spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě a porozumění jim 
 hry a činnosti vedoucí ke sbližování se s druhými dětmi, k ohleduplnosti, k ochotě se

rozdělit, půjčit si hračku…. 
 spolupráce ve skupině, společné řešení problémů a plnění úkolů 
 společné rozhovory, diskuze, individuální a skupinová konverzace o zvycích a 

tradicích 
 příprava a realizace společné oslavy 
 konstruktivní a grafomotorické činnosti 
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V. INTEGROVANÝ BLOK: „Sluníčko a prázdninové radovánky“ 

…raduji se a dovádím (hlavně v létě)…

Záměr integrovaného bloku:

 citlivým a empatickým přístupem pomáhat  dětem adaptovat  se na nové prostředí  a
kamarády, denní režim, pravidla vzájemného soužití a zajistit jejich bezpečnost 

 zařazováním pohybových,  hudebně pohybových her pomáhat  dětem  uvědomovat  si
svou identitu a navazovat nové kontakty a vztahy 

 pomocí modelových situací a scének umožnit dětem uvědomovat si nebezpečné situace
a vědomě se snažit o prevenci a ochranu vlastního zdraví 

 tvořivými činnosti a společným vyprávěním a komunikací rozvíjet odvahu k projevu a
komunikační dovednosti dětí 

 s  využitím  letních  aktivit  na  školní  zahradě  a  přesunem  většiny  činností  ven  děti
otužovat, zlepšovat jejich pohybovou zdatnost a obratnost 

Klíčové kompetence:

 učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si
zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí 
a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

 má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, 
o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém
žije

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

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

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

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

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

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

 dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na
zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

Navrhovaná témata: 
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 poznávání

 hrátky a experimenty s vodou a pískem

 cestování

 sportování

Očekávané výstupy:

 přizpůsobit  se  dennímu režimu  ve  třídě,  začlenit  se  do  skupiny  dětí  a  znát  jména
některých nových dětí a zaměstnanců, hovořit s nimi 

 zacházet  s předměty  denní  potřeby,  hračkami,  pomůckami,  drobnými  nástroji,
sportovním náčiním a  nářadím,  výtvarnými  pomůckami  a  materiály,  jednoduchými
hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami 

 koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla,  
 vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 zvládat průlezky a přírodní překážky, zdolávat terény a různé povrchy
 bezpečně běhat ve skupině
 experimentovat s pískem, vodou 

 pozorovat počasí, hodnotit slovně, přizpůsobit oblečení 
 rozumět  běžným okolnostem a dějům,  jevům a  situacím, s  nimiž se běžně setkává

(rozumět tomu, co se ve známém prostředí děje) popsat je 

 formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat 
 záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

Vzdělávací nabídka:

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

 nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti
(základní gymnastika, turistika, sezonní činnosti, míčové hry apod.) 

 lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení) 
 činnosti směřující k prevenci úrazů, nemocí, nezdravých návyků a závislostí
 taneční, hudební a pohybové činnosti 
 volné a námětové hry 
 experimenty s pískem, vodou
 otužování, koupání 
 různé sporty a hry s pravidly na školní zahradě 

6.2 Další zájmové kroužky

V rámci  nadstandardní  péče  v odpoledních  hodinách  nabízíme  pro  děti  z  MŠ
Těrlicko externí výuku anglického jazyka, sportovní kroužek a tanečně-pohybový kroužek
a ZUMBU pro děti.
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Děti z MŠ Hradiště mají možnost navštěvovat také v odpoledních hodinách externí
výuku anglického jazyka. Dále provozujeme kroužky keramické dílny a cvičení Jógy,

Zcela  mimo prostory  MŠ,  dle  smluvních  podmínek  s poskytovatelem nabízených
aktivit a pouze do výše naplnění kurzu, bude probíhat plavecká příprava, především dětí
předškolního věku, a lyžařský kurz.

PŘEDPLAVECKÁ VÝUKA
- není povinný, účastní se hlavně předškoláci, doplňují je děti 4-5leté
- jezdí se autobusem na bazén ve Svibicích, doprovází je 1 učitelka a školnice 
- děti absolvují 10 lekcí (v dopoledních hodinách) pod vedením zkušených plavčíků

KURZ LYŽOVÁNÍ  
- není povinný, účast dle zájmu, max. do počtu míst v autobuse 
-  jezdí se 5 dní v dopoledních hodinách
-  je organizován lyžařskou školou Malina, zkušenými instruktory
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7 VNITŘNÍ EVALUACE A HODNOCENÍ 

Systematické hodnocení práce, podmínek a vzdělávacích výsledků provádí vedoucí
učitelka a pedagogické pracovnice.  Průběžné vyhodnocování probíhá na úrovni školy a
třídy. Získané poznatky jsou projednávány pedagogickou radou. Poskytují zpětnou vazbu o
kvalitě vlastní práce a následně jsou cíleně využívány k optimalizaci a zlepšování práce
školy. 

OBLAST SLEDOVANÉ JEVY

METODY,

TECHNIKY KDO KDY
Podmínky

vzdělávání

Věcné podmínky, životospráva, 

psychosociální a personální, 

organizace, řízení MŠ, spoluúčast 

rodičů, porovnávání situací v MŠ 

s požadavky RVP PV s cílem omezit 

rizika vzdělávání

rozhovor,

diskuse,

porady,

pozorování,

dotazník

všichni

zaměstnanci

průběžně

ŠVP jako 

dokument

Cíle a záměry ŠVP, vzdělávací obsah, 

soulad RVP PV, ŠVP a TVP, formální 

úroveň - srozumitelnost, přehlednost

analýza

dokumentu

vedoucí

učitelka červen

Práce

pedagogů

Pedagogický  styl,  formy  a  metody

práce,  dodržování  stanovených

pravidel, úroveň klíčových kompetencí

dětí

hospitace,

kontroly

vedoucí

učitelka průběžně
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Učitelky zpracovávají vlastní plán postupu hodnocení a evaluace v daném školním roce ve své třídě. Plán je přílohou TVP. Záznamy o

dětech vedou v kartotéce uložené ve třídě a zajištěné proti zneužití.

Oblast Co sledujeme – sledované jevy Metody, techniky Kdo Kdy
TVP jako 
dokument

porovnání TVP se ŠVP: zda TC vycházejí z IB ŠVP, zda a 
na jaké úrovni jsou naplňovány očekávané výstupy a 
vzdělávací nabídka ŠVP
formální úroveň TVP: srozumitelnost, přehlednost

analýza dokumentů

vš
ic

hn
i p

ed
ag

og
ov

é vždy po 
ukončení TC 
ŠVP

Hodnocení 
vlastní práce
(sebehodnocení

vlastní přístup k práci: zda jsou používané formy, metody, 
pomůcky a organizace přiměřené a efektivní, pestrost 
vzdělávací nabídky, zda nabízené činnosti a použité metody 
směřují k očekávaným výstupům (soulad metod a činností se
vzdělávacími cíli), zda jsou dostatečně využívány oborové 
metodiky, zda nepřevažují jednostranně zaměřené činnosti;
osobní rozvoj: v čem se chce vzdělávat, jaké semináře 
absolvovat….

sebereflexe, diskuze, analýza plánů a 
příprav,
(kritické vnímání sebe sama v interakci
se sociálními kontakty a jejich 
odezvou)
plán osobního rozvoje

průběžně a
po ukončení TC 
TVP

Evaluace 
tematických 
bloků TVP

hodnocení vzhledem k celé třídě: vzdělávací přínos TC, zda 
je ve třídě znát kvalitativní posun v dovednostech nebo je 
nutné se více zaměřit na konkrétní problém, zda většina dětí 
dosahuje očekávaných výsledků, které oblasti vyžadují 
zvýšenou pozornost, zda jsou očekávané výstupy postupně a 
rovnoměrně naplňovány…

pozorování, analýza výsledků dětských
prací,
analýza písemných záznamů o dětech

po ukončení 
TC TVP

Hodnocení 
jednotlivých 
dětí

viditelné projevy dítěte a jeho postupný vývoj, zda se dítě 
posouvá na vyšší úrovně dovedností

vstupní dotazník rodičů, rozhovor s 
rodiči, pozorování (záznamové archy i 
písemné záznamy nestrukturované), 
analýza výsledků dětských prací 
(pracovní listy, fotodokumentace, 
dětské práce)

průběžné 
zaznamenávání 
u všech; 
předškolní děti -
vyhodnocování 
leden, červen
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