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1.Identifikační údaje o mateřské škole 

 
 
a/ Název školy: (dle výpisu ze sítě škol.)  

 

    Mateřská škola Ždánice, okres Hodonín 

    příspěvková organizace 

 

   Identifikátor předškolního zařízení: 600 115 411 

   Adresa: U Hřbitova 788, 696 32 Ždánice  

   IČO: 750 23 610 

 

b/ Zřizovatel školy: 

 

   Město Ždánice, Městečko 787, 696 32 Ždánice 

   IČO: 002 85 536 

 

c) Ředitel školy: jméno, příjmení, adresa 

    Hana Häuslerová, Malá strana 785, 696 32 Ždánice 

 

d) Telefon: 

    518 633 688 

    725 997 953 

 

e) Kapacita školy (dle výpisu ze sítě): 

   100 dětí (přiloženo) 

 

f) E-mailová adresa: 

   ms.zdanice@ iol.cz                      vedoucí ŠJ, hospodářka 

   hauslerova.mszd@seznam.cz     ředitelka školy 

   zdanicems@seznam.cz                třídní učitelky 

 

g) Provoz školy: 

    6.30 –16.00 

 

h) ŠVP zpracoval: ředitelka a kolektiv mateřské školy 

     

 

 

 

 

mailto:hauslerova.mszd@seznam.cz
mailto:zdanicems@seznam.cz


2.Obecná charakteristika školy 

 
Mateřská škola byla postavena účelově jako předškolní zařízení a otevřena k 1.9.1982 jako 

společné zařízení mateřská škola-jesle.Takto organizované  zařízení bylo v provozu  

 do r. 1990, kdy došlo ke zrušení jeslí. Od tohoto roku je mateřská škola v provozu jako 

čtyřtřídní. Od 1.1. 2003 je MŠ právním subjektem. 

Mateřská škola se nachází v klidné části města, nedaleko jeho centra. Budova pavilonového 

typu má hospodářskou část v suterénu (kuchyně, potravinové sklady, kancelář vedoucí 

stravování, kancelář ředitelky školy, úložné prostory, prádelna, sociální zařízení, plynová 

kotelna). V prvním a druhém podlaží jsou celkem čtyři třídy s hernami, šatnami, sociálním  

zařízením  pro děti i dospělé , přípravnami  jídla a dalším příslušenstvím.  

Součástí mateřské školy je rozlehlá školní zahrada, rozdělena na dva celky.Zahrada MŠ 

byla v  letech 2011 a 2012 modernizována, dovybavena novými hracími prvky pro 

pohybové aktivity dětí (pružinové a kyvadlové houpačky, průlezka se šplhací stěnou a 

skluzavkou, hrací domeček). 

V letních měsících roku 2012 proběhla rekonstrukce mateřské školy (výměna oken, 

okenních parapetů vnějších i vnitřních, vstupních dveří, zateplení budovy, nová fasáda, 

rekonstrukce vstupního schodiště, výměna stropních svítidel ve třídách). 

V jarních měsících roku 2014 rekonstrukce pokračovala, byla provedena výměna oken a 

vstupních dveří v hospodářské části budovy.  

V  letních měsících roku 2015 byla provedena rekonstrukce odpadů. 

 V červenci  r. 2015 byla budova zabezpečena  kamerovým systémem a od školního roku  

2015/2016 je vstup do MŠ pro rodiče a zaměstnance s bezpečnostními čipy.  

V letech  2014  - 2016  jsme se zaměřili na na modernizaci výpočetní techniky. Byly 

pořízeny  interaktivní tabule  do obou podlaží, třídy byly dovybaveny  notebooky a 

výukovými programy pro předškolní vzdělávání, novými radiomagnetofony,didaktickými  

pomůckami. 

Pro pohybové činnosti dětí  byly zakoupeny tělovýchovné pomůcky pro hrubou motoriku - 

balanční desky, říční kameny a pomůcky pro zařazení cvičení s prvky jogy.  

Ke zkulturnění a modernizace  prostředí přispělo dovybavení tříd nábytkem pro mladší děti, 

skříňkami  pro uložení hraček s barevnými  kontejnery, vybavení hracích koutů – dřevěný 

obchod  ve tř. Korálky. V jednotlivých třídách byly pořízeny nové učitelské stoly. 

V  srpnu  2016 byla provedena  rekonstrukce schodiště ke třídám do podlaží  novou 

podlahovou krytinou. 

Částečná modernizace proběhla  ve školní jídelně  MŠ -  v září  2016 byl pořízen 

konvektomat, škrabka, nový  univerzální robot a gastronádoby. 

V  letech  2017 – 2018 proběhla  rekonstrukce  šaten u tříd Sluníčka a Pastelky – byly 

pořízeny nové šatní skříňky, nové obklady stěn,  magnetické tabule. 

Zahrada  MŠ  byla   dovybavena  novými hracími prvky (vláček na velké zahradě, dále 

průlezka housenka  a skluzavka na malé zahradě).  

 

 

 

 



3.Podmínky vzdělávání 

 
3.1  Věcné podmínky 

 Mateřská škola má dostatečně velké prostory a takové prostorové uspořádání, 

které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský 

nábytek, hygienické zařízení a ostatní vybavení pro děti jsou přizpůsobeny  antropo- 

metrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí a postupně se doplňují. Vybavení 

hračkami, pomůckami, náčiním je průběžně doplňováno a modernizováno. 

Na budovu MŠ bezprostředně navazuje školní zahrada, která je dovybavována 

prvky pro rozmanité pohybové aktivity dětí. Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ 

splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. 

 

Záměr: Pokračovat v dovybavení a modernizaci nábytkem ( židličky a stolky pro mladší  

            děti, šatní skříňky a skříňky na hračky  pro dostupnost dětí), 

            postupně modernizovat hračky a pomůcky do tříd, pokračovat v dovybavení tříd 

            novými počítači, další  interaktivní tabulí, 

            dovybavit  prostory školní zahrady a nahradit  nevyhovující hrací prvky novými, 

            dle možností  provést rekonstrukci odpadů, rekonstrukci zbývajících 2 pískovišť, 

            bezpečnostně zajistit  budovu – vstup do MŠ, kamerový systém. 
  

3.2  Životospráva 

    Dětem je podávána plnohodnotná a vyvážená strava, je zachována vhodná  

skladba jídelníčku, děti mají dostatek tekutin a mezi jednotlivými jídly jsou dodržo- 

vány vhodné intervaly. 

 Rozvrh základních režimových činností je dostatečně flexibilní, aby umožňoval 

organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám dětí (příchody a odchody 

dětí, potřeba spánku a odpočinku, pobyt venku, pohybové aktivity). 

 

Záměr:  Využívat  ve výchovném působení zásad zdravého životního stylu, rodiče 

seznamovat  

              na  schůzkách s plněním spotřebního koše v MŠ, se zařazováním zdravých potravin 

              do jídelníčku, pokračovat v modernizaci vybavení  školní kuchyně. 

 

3.3  Psychosociální  podmínky 

   Pedagogičtí a provozní zaměstnanci MŠ se snaží svým chováním a přístupem vytvářet 

vhodné prostředí, ve kterém se budou děti i dospělí cítit spokojeně  a  bezpečně. Nové děti 

mají možnost využívat adaptační období dle uvážení rodičů. 

Pedagogický styl je podporující, sympatizující a počítá s aktivní spolu účastí dítěte. 

Projevuje se přímou, vstřícnou a naslouchající komunikací učitelky s dětmi.  

Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě a potřebám předškolního dítěte. 

Ve třídách vytváříme kamarádské prostředí. 

 

 

Záměr: Věnovat pozornost neformálním vztahům ve třídě, nenásilně je ovlivňovat    



             prosociálním  směrem ( prevence  agresivity, šikany). 

 

3.4 Organizace 

   Denní režim je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti 

dětí a na jejich aktuální potřeby. Poměr spontánních a řízených činností v denním 

programu je vyvážený , děti  mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. 

Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě 

a experimentování, jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální 

činnosti. Plánování všech činností vychází z potřeb a zájmů dětí. Vyhovuje individuálním 

 vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. 

Dětí nacházejí potřebné zázemí, klid a bezpečí, je dostatečně dbáno na osobní soukromí 

dětí, nejsou nuceny do společných  činností, mají možnost využít klidových koutků. 

 Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání, nejsou překračovány stanovené  

 počty dětí ve třídě. Jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. 

 

Záměr: Nadále upřednostňovat spontánní aktivity dětí a individuální činnosti dětí před     

             řízenými, umožnit dětem účastnit se činností ve skupinách. 

 

3.5 Řízení mateřské školy 

   Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny zařazením a  

pracovními náplněmi.  Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř MŠ, tak i 

navenek. 

 Ředitelka školy zapojuje spolupracovníky do řízení MŠ, ponechává dostatek  pravomocí          

a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast členů týmu o zásadních 

 otázkách školního programu. Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, 

pozitivně motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Plánování pedagogické práce 

 a chodu mateřské školy je funkční, opírá se o analýzu a využívá zpětné vazby. Z výsledků 

jsou vyvozovány závěry pro další práci.  

 Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, 

se základní školou, se základní uměleckou školou a s odborníky poskytujícími pomoc 

zejména při řešení individuálních výchovných i vzdělávacích problémů – SPC, PPP. 

 

Záměr: Vytvářet podmínky pro úspěšný chod školy, vytvářet ovzduší vzájemné důvěry  

             a  respektu, umožnit každému zaměstnanci vyjádřit se k problému, podporovat 

             spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách  ŠVP, 

             při plánování práce vycházet z předchozí analýzy, kontrolní a evaluační činnosti, 

             podporovat a rozvíjet spolupráci se všemi organizacemi ve městě. 

 

3.6 Personální a pedagogické zajištění  
4  pedagogové, kteří pracují v MŠ, mají předepsanou odbornou kvalifikaci, 3 pedagogové 

splňují kvalifikaci částečně, 1 asistent splňuje  kvalifikaci 

Pedagogové se sebevzdělávají, ředitelka MŠ vytváří podmínky pro další vzdělávání.  

Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem, dětem je vždy 

zajištěna optimální pedagogická péče. 

 



 

 Specializované služby: logopedická intervence a integrace dětí s lehkými vadami řeči 

 je zajišťována ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem Brno, pobočka Hodonín, 

 integrace dětí s vývojovými poruchami chování je zajišťována se Speciálně pedagogickým   

 centrem Kyjov) 

 

Záměr: Zajišťovat dětem optimální pedagogickou péči s využitím kvalifikace, odbornosti,  

             účastnit se DVPP dle nabídek  školicích středisek.       
       

3.7 Spoluúčast rodičů 

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

vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Rodiče mají možnost podílet 

se na dění v MŠ. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské 

škole děje. 

Pedagogové informují rodiče o prospívání jejich dítěte, chrání soukromí rodiny, 

s rodiči jednají ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. 

Nezasahují do života rodiny, vyvarují se poskytování nevyžádaných rad. 

Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu, nabízí rodičům poradenský servis  

v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí. 

 

Záměr: Podporovat důvěru a otevřenost mezi školou a rodinou, zkvalitnit individuální  

             setkávání s rodiči, využívat konzultačních hodin. 
             
 

3.8 Povinnosti předškolního pedagoga 

  Předškolní  pedagog  zodpovídá za to, že školní (třídní) vzdělávací program je v souladu 

s požadavky rámcového vzdělávacího programu a pravidelně sleduje průběh vzdělávání a 

hodnotí jeho podmínky i výsledky. 

  Předškolní pedagog vykonává tyto odborné činnosti: zajišťuje profesionální  

péči o děti, jejich výchovu a vzdělávání, zpracovává školní a třídní vzdělávací program, 

realizuje individuální i skupinové vzdělávací činnosti, hledá vhodné strategie a metody 

směřující cílevědomě k rozvoji dětí. Provádí evaluační činnosti, jejich výsledky   uplat- 

ňuje v procesu vzdělávání. 

 Předškolní pedagog vede vzdělávání tak, aby se děti cítily v pohodě (fyzické, psychické), 

rozvíjely se v souladu se svými schopnostmi a možnostmi, měly dostatek podnětů k učení         

a bylo posilováno jejich sebevědomí. 

Ve vztahu k rodičům předškolní pedagog usiluje o vytváření partnerských vztahů  

a vede s rodiči průběžný dialog o dítěti. 

Odpovídá za to, že rodiče mají přístup za svým dítětem do třídy a možnost účastnit  

se jeho činností. 

 

 Záměr: Zaměřit se na sebereflexi, sebehodnocení. 

 

 



4. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

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

možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními 

potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování 

podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření 

realizuje mateřská škola.  

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti 

stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez 

doporučení školského poradenského zařízení . Podpůrná opatření druhého až pátého stupně 

lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých 

stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

 

4.1 Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními 

. 

 Při vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami učitel zahrnuje do svých 

vzdělávacích strategií podpůrná opatření. Podpůrná opatření prvního stupně stanovuje 

mateřská škola. Od druhého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována ŠPZ po 

projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte. Pravidla pro použití podpůrných 

opatření školou a školským zařízením stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb. 

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje učitel s dalšími 

odborníky, využívá služby školských poradenských zařízení. 

 

4.2 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními v 

mateřské škole 

 Mateřská škola  má stanovena: 

pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP, 

zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami, 

pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému vzdělávání dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami (zájmové organizace, vzdělávací instituce, sponzoři atd.). 

 

4.3 Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými 

opatřeními 

Podmínky pro vzdělávání dětí musí vždy odpovídat individuálním potřebám dětí. 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. Učitel zajišťuje tyto podmínky s ohledem na vývojová a osobnostní specifika 

těchto dětí a měl by být vzdělán v oblasti speciální pedagogiky.  



Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními MŠ umožňuje:  

• 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. 

 

 

4.4 Podmínky jazykové  přípravy dětí s nedostatečnou znalostí 

českého jazyka  
 

Mateřská  škola poskytuje   dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka jazykovou 

přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání.  

V případě docházky 4  dětí – cizinců  v povinném předškolním vzdělávání bude zřízena v 

mateřské škole skupina nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění 

plynulého přechodu do základního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o 

předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání ve skupině pro 

jazykovou přípravu bude  rozděleno do dvou nebo více bloků v průběhu týdne.  

Při přechodu na základní školu by děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka měly mít 

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 lze 

využívat při individualizované práci s dětmi s nedostatečnou znalostí českého jazyka již od 

nástupu do mateřské školy. 

 



5. Vzdělávání dětí nadaných 

Mateřská škola je povinna vytvářet ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho 

realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho 

individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.  

V předškolním věku dítě prochází obdobím nerovnoměrného a skokového vývoje, mnohdy 

je těžké odlišit při identifikaci nadání dítěte od akcelerovaného vývoje v určité oblasti. Dítě, 

které vykazuje známky nadání, musí být dále podporováno. 

Vzdělávání dětí probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu 

včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno 

i uplatnit a dále rozvíjet. 

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro 

podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého 

stupně podpory.  
 

6. Vzdělávání dětí od dvou do tří let 

 

Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou let věku. Rámcové cíle a záměry 

vzdělávání, obsažené v RVP PV, jsou vhodné i pro vzdělávání dětí od dvou do tří let. Je 

však nezbytné uvědomovat si specifika, související s dosahovanou úrovní ve všech 

oblastech vývoje dítěte.  

 

Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především 

hrou. Často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, zpravidla udrží 

pozornost jen velmi krátkou dobu. Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé 

přizpůsobování organizace se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických 

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

6.1 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let  
 

Předškolní období je zásadní pro utváření celoživotních návyků, respektování pravidel 

a norem. Ve věku dvou let je dítě zpravidla připraveno tyto aspekty rozeznávat a přijímat. 

Pokud se v mateřské škole vzdělávají děti mladší tří let, je nutné zajistit kromě požadavků 

vymezených v kapitole 7 ještě další podmínky, které reagují na vývojová specifika, 

individuální potřeby, zájmy a možnosti těchto dětí. Dítě ve věku od dvou do tří let má 

některé potřeby jiné nebo intenzivnější než děti starší. Potřebuje stálý pravidelný denní 

režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a 

činnosti, více individuální péče, srozumitelná pravidla.  
 

Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let  

Záměr:dovybavit MŠ dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek 

vhodných pro dvouleté děti,zajistit  bezpečnost znepřístupněním ohrožujících předmětů, 

vybavit MŠ dostatečně  zázemím pro zajištění hygieny dítěte. 



• Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a 

hygienické potřeby.  

• Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost, 

dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek). 

• Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními 

potřebami. 

• Dítěti je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a 

jistoty. 

• Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb 

a volby dětí. 

• Učitel uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímá. 

• V mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné 

důvěře a spolupráci s rodinou. 

Péče o děti od dvou do tří let musí být organizačně a provozně zajištěna v souladu 

s platnými právními předpisy. 

 

 

 
 

 

7.Organizace  vzdělávání 

 
  Mateřská škola ve Ždánicích je organizována jako čtyřtřídní s celodenním provozem. 

Třídy jsou věkově smíšené.  Uspořádáním tříd a režimem dne se snažíme přiblížit potřebám a 

požadavkům dětí, respektovat nejen věkové zvláštnosti a skutečné potřeby jednotlivců i skupin 

dětí.  

V  režimu dne zařazujeme aktivity nad rámec běžných činností (logopedická intervence, hra       

 na flétnu, tělovýchovné aktivity v MZŠ, výukové programy na PC a edukačně stimulační 

programy pro děti 5-6leté před vstupem do ZŠ).  

Do mateřské školy jsou děti přijímány od 3-7let. Děti nastupují během celého školního roku, 

nejen podle věku, ale také podle potřeb a zájmu rodičů. Dle Zákona o státní sociální podpoře 

může dítě, které dosáhlo 2let věku, navštěvovat MŠ neomezeně. 

       Provoz školy je od 6.30 hodin do 16.00 hodin. Rodiče mají možnost v zájmu svého dítěte 

zvolit si délku pobytu, adaptaci i stravování, a to na základě vzájemné dohody. 

 

 

 

 

 

 

 



Personální obsazení školy: 16 zaměstnanců  

 

Pedagogické pracovnice: 6kvalifikovaných   učitelek, z nich  1 ředitelka školy 

                                         1 kvalifikovaná  učitelka(částečný úvazek učitelka a asistent pedagoga) 

                                         1 kvalifikovaná učitelka (částečný úvazek učitelka a školní asistent) 

                                         1 chůva   
                                          
 Provozní zaměstnanci:    1 školnice 

                                         1 uklízečka 

                                         1 hospodářka, účetní 

                                         1 vedoucí kuchařka +částečný  úvazek vedoucí školní jídelny 

                                         1 kuchařka 

                                         1  pomocná síla v kuchyni 

                                         1 topič – obsluha plynové kotelny                                                                                                                   
                                         
                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Režim  dne 

 
630          - scházení dětí, volné hry dětí, pitný režim 

 

730          - rozcházení dětí do svých tříd, spontánní hry a činnosti dětí 

            - rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou – individuální, skupinové 

 

730 - 945     - spontánní činnosti dětí 

               - řízené skupinové činnosti, pokračování v činnostech a aktivitách 

               - komunitní kruh, diskusní kruh 

               - opakovací chvilky 

               - logopedická prevence 

               - tělovýchovné chvilky a aktivity v MZŠ 

               - zájmová činnost – hra na flétnu 

               - výukové programy na PC 

               - edukačně stimulační programy 

               - kulturní programy 

 

815- 8 45    - postupná svačina dle potřeby  

 

945-1145   - pobyt venku  

 

1145-1215 - hygiena, oběd 

 

1215-1245- polední odpočinek pro všechny děti 

               - poslech pohádek, četby na pokračování 

               - poslech relaxační hudby 

 

1245-1345- postupné vstávání, hygiena 

               - klidové činnosti (výtvarné, pracovní apod.) 

               - zájmová činnost – hra na flétnu 

               - edukačně stimulační programy 

               - výukové programy na PC 

               - grafomotorická  cvičení 

               - logopedická intervence 

 

1345-1415 - postupná odpolední svačina 

 

1415-1600 - pokračování ve volných, spontánních činnostech 

                - rozcházení dětí  
           
 

 

 



8.Charakteristika vzdělávacího programu 

 
Motto: „ Dítě je nositelem aktivní role, není pasivním přijímatelem vychovatelových 

               snah. Je třeba mu umožnit svobodný rozvoj v rámci moudrého vedení, smě- 

               řující k pochopení světa“. 

 

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu pod názvem: 

„Jen si děti všimněte, co je krásy na světě, 

  vydejme se spolu hned, objevovat ten náš svět.“ 

Vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 

 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání naší mateřské školy je sestaven  

 z    integrovaných  bloků, každý integrovaný blok se skládá z charakteristiky,  

 dílčích cílů, očekávaných výstupů, vzdělávací nabídky. Projekt konkrétně realizujeme 

v třídních vzdělávacích programech. 

 Naším cílem je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, 

 jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je 

k dalšímu poznávání a učení. 

 

K tomu směřují tři cíle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání: 

 

1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání 

2. osvojení základů hodnot, na niž je založena naše společnost 

3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

    působící na své okolí 

 

Metody  a  formy  práce  pro naplňování  ŠVP  PV: 

 

Upřednostňujeme  metody: 

 prožitkové učení,  

 sociální učení,  

 kooperativní činnosti, 

 situační učení, pozorování, nápodoba 

 Formy:  

 spontánní  hra , 

 řízené činnosti,   

 individuální a diferencované  činnosti, 

 didakticky zacílené činnosti 

 

  Vytváříme  základy  těchto klíčových kompetencí: 

1. Kompetence k učení 

2. Kompetence k řešení  problémů 

3. Kompetence komunikativní 

4. Kompetence sociální a personální 

5. Kompetence činnostní a občanské 

  



9. Vzdělávací obsah 

 

 
 

Integrované   bloky  zahrnují  všechny vzdělávací  oblasti   RVP  

PV: 

 

 

❖ dítě a jeho tělo – oblast biologická 

 

❖ dítě a jeho psychika – oblast psychologická 

 

❖ dítě a ten druhý – oblast interpersonální 

 

❖ dítě a společnost – oblast sociálně-kulturní 

 

❖ dítě a svět – oblast environmentální 

 

 

 

 

 

Integrované  bloky  - názvy a jejich charakteristika, 

dílčí  vzdělávací cíle, očekávané výstupy, vzdělávací nabídka 

 
1.  Chráníme  si  své zdraví 

 

2.  Těšíme se na sváteční chvíle 

 

3.   Poznáváme  krásy  světa 

 

4.   Každý  někam  patříme 

 

5.   Každý  jsme  jiný 

 

 

 

 

 

 

 



                       

1. Chráníme  si  své  zdraví 

 
Charakteristika:  Vedeme děti  k péči o své zdraví, zdraví ostatních, vedeme k péči 

o tělesnou a duševní pohodu, učíme se vytvářet zdravé životní návyky - moje tělo, zdravá 

výživa, zdravý životní  styl, ochrana zdraví. 

 

Dílčí  vzdělávací  cíle  

 

Dítě  a jeho  tělo 

- uvědomění si vlastního těla 

- rozvoj  pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti 

hrubé  a jemné  motoriky 

- rozvoj a užívání všech  smyslů 

- rozvoj  fyzické a psychické zdatnosti 

- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

- osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, 

          bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 

- vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého 

životního  stylu 

 

Dítě  a jeho  psychika 

- rozvoj  komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) 

- rozvoj  kultivovaného  projevu 

- osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí  čtení 

          a psaní 

- posilování  přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti 

          z objevování) 

- poznávání sebe  sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě 

 

Dítě  a ten  druhý 

- rozvoj  interaktivních  a komunikativních dovedností verbálních  

           i  neverbálních 

 

Dítě a společnost 

- rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, spolupracovat,    

          spolupodílet se 

                             
Dítě  a svět            

- osvojení  si  poznatků  a  dovedností potřebných k vykonávání jedno- 

         duchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpeč- 

         ného  prostředí a k ochraně před jeho nebezpečnými vlivy 

- rozvoj úcty  k životu ve všech jeho formách 

 

 

 



 

Očekávané  výstupy 

 

- zachovávat  správné  držení  těla 

- zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, 

          běžné způsoby  pohybu  v různém  prostředí     

- vnímat  a rozlišovat pomocí  všech  smyslů 

- ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku 

- zvládnout  sebeobsluhu , uplatňovat  základní kulturně hygienické 

          návyky   a zdravotně preventivní  návyky 

- pojmenovat části těla, některé  orgány, znát jejich  funkce, mít 

          povědomí  o těle a jeho  vývoji, 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   

- mít  povědomí  o některých způsobech  ochrany osobního zdraví 

a  bezpečí  a o tom, kde v případě  potřeby hledat  pomoc 

- vyjadřovat samostatně  a smysluplně myšlenky, nápady, pocity 

- učit se nová  slova a aktivně  je  používat  

- rozlišovat  některé  obrazné  symboly (piktogramy, označení   

          nebezpečí, dopravní  značky 

- projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu 

- vědomě užívat všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si nového 

- vyjádřit souhlas i nesouhlas  v situacích, které to vyžadují ( v ohrožu- 

          jících, nebezpečných, neznámých) 

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

- chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími a  

          dospělými jedinci  

- orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto  

          prostředí 

- zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace 

- uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí  

          tom, jak se prakticky  chránit 

 

Vzdělávací  nabídka 

 

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

- zdravotně zaměřené činnosti ( vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, 

          relaxační  cvičení) 

- smyslové  a psychomotorické  hry 

- konstruktivní a grafické činnosti 

- hudební a hudebně pohybové činnosti 

- jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, 



          oblékání, úklidu, úpravy prostředí 

- činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí 

- činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních 

          návyků 

- činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí 

- příležitosti a činnosti směřující k prevenci  úrazů, nemocí, nezdravých návyků  

          a závislostí 

- společné diskuse, rozhovory ( vyprávění zážitků, vyprávění podle skutečnosti  

          i obrazového materiálu) 

- prohlížení knih a encyklopedií 

- hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků 

- spontánní  hra, volné hry a experimenty 

- smyslové hry, činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání,   

          koncentrace pozornosti   

- námětové  hry a činnosti 

- hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti 

- příležitosti a hry pro rozvoj vůle vytrvalosti a sebeovládání 

- činnosti k poznávání různých lidských vlastností, záměrné pozorování, čím se lidé 

          mezi sebou liší a v čem jsou si podobní 

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

- cvičení v projevování citů, v sebekontrole a v sebeovládání 

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

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

- kognitivní činnosti ( kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem) 

 

2. Těšíme se na sváteční chvíle 

 
Charakteristika: Součástí našeho života jsou tradice a zvyky nejen lidové – Mikuláš, 

Vánoce, Velikonoce, hody , ale také naše vlastní týkající se života mateřské školy – oslavy 

narozenin, návštěvy divadel a koncertů, karnevaly, Den matek, Den dětí, výlety, rozloučení 

s předškoláky, nocování v MŠ 

 

Dílčí vzdělávací cíle 

 

Dítě a jeho tělo 

- rozvoj a užívání všech smyslů 

 

Dítě a jeho psychika 

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních 

- rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu 

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

- posilování přirozených poznávacích citů 

- získání relativní citové samostatnosti 

- rozvoj schopnosti sebeovládání 

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



- rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících získané dojmy a prožitky 

vyjádřit 

       -   rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

 

Dítě a ten druhý 

- posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem 

- vytváření prosociálních postojů 

 

Dítě a společnost 

      -  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 rozvoj společenského i  

         estetického vkusu 

 

Dítě a svět 

     -  vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním a technickém 

prostředí,    

         o jejich rozmanitosti 

 

Očekávané výstupy 

- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 

- ovládat koordinaci ruky, oka, zvládat jemnou motoriku 

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

vhodně zformulovaných větách 

- porozumět slyšenému 

- naučit se zpaměti krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit 

- sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

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

film, užívat telefon 

- záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

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

- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech i ve slovních 

výpovědích k nim 

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

- rozhodovat o svých činnostech 

- prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

- uvědomovat si příjemné i nepříjemné citové prožitky, rozlišovat citové projevy 

v důvěrném a cizím prostředí 

- těšit se z hezkých příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání 

s uměním 

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

pohybovou či dramatickou improvizací) 

- porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

- vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem 

literární či hudební představení a hodnotit svoje zážitky 

      -  zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých     



          výtvarných dovedností technik  ( kreslit, malovat, modelovat, konstruovat, tvořit     

          z papíru, přírodnin) 

 

      -   zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální   ( zazpívat píseň,  

          zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus) 

 

 

Vzdělávací nabídka 

 

- smyslové a psychomotorické hry 

- konstruktivní a grafické činnosti 

- hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

- společné diskuse a rozhovory, individuální a skupinová konverzace 

- komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv 

- samostatný slovní projev na určité téma 

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

divadelních pohádek a příběhů 

- vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo shlédlo 

- přednes, recitace, dramatizace zpěv 

- prohlížení a „čtení“ knížek 

- námětové hry a činnosti 

- hry nejrůznějšího zaměření podporujících tvořivost, představivost a fantazii 

- činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, 

běžnými proměnami a vývojem přibližující dítěti přirozené časové i logické 

posloupnosti dějů, příběhů, událostí, apod. 

- spontánní hra 

- činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu 

- cvičení organizačních dovedností 

- estetické a tvůrčí aktivity 

- cvičení v projevování citů, v sebekontrole a v sebeovládání 

- výlety do okolí( příroda, dětské kulturní akce) 

- sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, výtvarné hry a etudy 

- společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému 

- aktivity podporující sbližování dětí, uvědomování si vztahů mezi lidmi 

- četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s estetickým obsahem a poučením 

- přípravy a realizace společných zábav a slavností 

- tvůrčí a receptivní činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, 

hudebně pohybové apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i 

vyjadřování, tříbení vkusu 

- setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo MŠ, 

návštěvy kulturních a uměleckých míst zajímavých pro předškolní dítě 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Poznáváme  krásy  světa     

 
 Charakteristika: Seznamujeme  děti s přírodou , která nás  obklopuje, s jejími změnami, 

vedeme děti   k ochraně přírody - živá a neživá příroda, změny v přírodě, ochrana přírody, 

vesmír 

 

 

Dílčí  vzdělávací cíle 

 

Dítě  a jeho  tělo 

- rozvoj  a užívání  všech  smyslů 

- rozvoj fyzické a psychické zdatnosti 

 

Dítě  a jeho  psychika 

- rozvoj  řečových schopností  a jazykových dovedností, 

- rozvoj komunikativních  dovedností a kultivovaného projevu 

- rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti a pozornosti 

- vytváření  pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení 

- vytváření základů pro práci s informacemi 

- rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy  

          a prožitky vyjádřit 

 

Dítě  a ten  druhý 

- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

- rozvoj kooperativních dovedností 

 

Dítě a společnost 

- vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, rozvoj dovedností  

          umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat  

 

Dítě  a svět          

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

          vztahu k němu 

- 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 

- rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

- rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

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

          lidmi, společností, planetou Zemí 

 



 

 

 

Očekávané  výstupy 

 

- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 

- pojmenovat  většinu toho, čím je obklopeno 

- formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat 

- učit se nová slova a aktivně je používat 

- popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

- vědomě užívat všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si  nového, změněného 

- zaměřovat se na to, co je z poznávaného hlediska důležité – odhalovat podstatné  

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

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

- chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy – roční doby, orientovat se  

          v prostoru i rovině  

- spolupracovat  s ostatními 

- orientovat  se bezpečně ve známém prostředí  i v životě tohoto prostředí 

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

          prostředí 

- vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý, pestrý, různorodý, jak svět přírody, 

          tak i svět lidí 

- všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

- porozumět, že změny jsou přirozené, všechno kolem se vyvíjí 

- mít povědomí o významu životního prostředí, jak svým chováním ovlivňujeme  

          životní  prostředí 

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

          mohou poškozovat 

- 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) 

 

 

Vzdělávací  nabídka 

 

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

          nelokomoční pohybové činnosti ( změny poloh na místě) a jiné činnosti (turistika, 

          sezónní  činnosti 

- manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, materiálem 

- smyslové a psychomotorické hry 

- konstruktivní a grafické činnosti 

- hudební a hudebně pohybové hry a  činnosti 

- společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace 

- vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo 

- činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky 

- přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí  



          dítěte 

- záměrné pozorování 

- motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností 

- konkrétní operace s materiálem ( třídění, přiřazování, uspořádání ) 

- spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty 

- hry podporující tvořivost, představivost, fantazii 

- řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant 

- hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině 

- činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů, přibližující dítěti přirozené časové  

           i logické souvislosti 

- spontánní  hra 

- cvičení organizačních dovedností 

- estetické  a tvůrčí  aktivity 

- výlety do okolí, do přírody 

- kooperativní činnosti ve skupinkách 

- přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody 

- poučení o možných nebezpečných situacích a dalších nepříznivých přírodních 

          a povětrnostních jevech 

- přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitosti 

- práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií 

- praktické činnosti, při nichž se dítě seznamuje s různými přírodními látkami 

- pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů 

         (les, louka, rybník), ekologicky motivované hrové aktivity (ekohry) 

- smysluplné činnosti, přispívající k péči o životní prostředí, pěstitelské a chovatelské   

          činnosti 

 
                                      

4. Každý někam patříme 

 
Charakteristika: Seznamujeme děti se světem, který je obklopuje – rodina,                                                                                 

mateřská škola, kamarádi, naše městečko, nejbližší okolí, stát 

 

Dílčí vzdělávací cíle 

Dítě a jeho tělo 

- rozvoj fyzické a psychické zdatnosti 

- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

- vytváření si zdravých životních návyků a postojů jako základu zdravého životního 

stylu 

Dítě a jeho psychika 

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních 

- rozvoj komunikačních dovedností a kultivovaného projevu 

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

zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální 

- rozvoj tvořivosti 



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

zájmu o učení 

- osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkcí 

- vytváření základu pro práci s informacemi 

- rozvoj schopnosti sebeovládání 

- rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a 

prožitky vyjádřit 

- získání schopností záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 

 

Dítě a ten druhý 

- seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

- osvojení si elementárních poznatků schopností  a dovedností důležitých pro 

navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 

- posilování prosociálních postojů 

- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

- rozvoj kooperativních dovedností 

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

 

Dítě a společnost 

- poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 

sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace 

obvyklým v tomto prostředí 

- rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k tomuto společenství a 

vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané 

- 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 mezilidských morálních hodnotách 

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

prostředí, v němž dítě žije 

 

Dítě a svět 

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

pozitivního vztahu k němu 

- rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

 

Očekávané výstupy 

 

- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 

- ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku 

- zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 



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

nástroji, sportovním náčiním, nářadím, výtvarnými pomůckami materiály, 

jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami 

- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

- vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky 

- vést rozhovor 

- domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

- formulovat otázky, odpovídat, hodnotit  slovní výkony, slovně reagovat 

- naučit se zpaměti krátké texty 

- sledovat a vyprávět příběh , pohádku 

- chápat slovní vtip a humor 

- sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 

- utvořit jednoduchý rým 

- poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma 

- sledovat očima zleva doprava 

- poznat některá písmena a číslice, popř. slova 

- poznat napsané své jméno 

- vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si 

- záměrně se soustředit na činnost a udržovat pozornost 

- poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

- 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 

- chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy, orientovat se v prostoru i 

v rovině, částečně se orientovat v čase 

- naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si je zapamatovat a vybavit 

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

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

komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho 

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

přátelství 

- odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 

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

respektovat je 

- chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobní, resp. 

osobnostní odlišnosti jsou přirozené 

- uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, 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 



- 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 

- 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 

- uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku 

s dospělými s dětmi 

- pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle, které je třeba se chovat 

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

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

vlastnosti, schopnosti a dovednosti 

- porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých 

- adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i 

jeho běžných proměn a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody 

- vyjednávat s dospělými s dětmi ve svém okolí, domluvit se na společném řešení 

- 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 

- dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě 

- 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 

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

- orientovat se bezpečně ve známém prostředí 

- zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě běžně kladené i jednoduché praktické 

situace, které se doma i v MŠ opakují 

- všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

- porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se běžně 

proměnlivým okolnostem  

 

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 

- 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 

- společné a skupinové rozhovory, individuální a skupinová konverzace 



- komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv 

- grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen 

- prohlížení a „čtení „ knížek 

- smyslové hry, nejdůležitější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a 

vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. 

- námětové hry a činnosti 

- řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant 

- hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti 

- činnosti zaměřené k vytváření pojmů a osvojování poznatků, na poznávání 

jednoduchých obrazně znakových systémů 

- 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 a jejich smysluplné praktické aplikaci 

- činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, 

běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti časové i logické posloupnosti 

dějů, příběhů, událostí apod. 

- spontánní hra 

- činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající radost a pohodu 

- činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující samostatné vystupování, vyjadřování, 

obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení 

- příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání 

- cvičení organizačních dovedností 

- hry na téma rodiny, přátelství apod. 

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

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

s dospělým 

- činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, 

spolupodílení se na jejich tvorbě 

- aktivity  vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ 

- spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě 

- různorodé  společné hry  a skupinové aktivity, umožňující dětem spolupodílet se na 

jejich průběhu a výsledcích 

- běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 

- hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí 

- hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce 

- aktivity zaměřené k získávání praktické orientaci v obci 

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

- praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se 

kterými se dítě běžně setkává 

- práce s obrazovými texty, obrazovým materiálem, využívání encyklopedií 

a dalších médií 

- kognitivní činnosti 

- využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte 

k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice 

 



 

 
             

                              

                               

 5. Každý jsme jiný 

 
Charakteristika : Seznamujeme děti s jinými národnostmi, kulturami, jejich tradicemi, 

 učíme vzájemné toleranci, respektu, vytváříme kladné vztahy k handicapovaným   lidem                      

a vztahy mezi dětmi a dospělými. 

 

Dílčí vzdělávací cíle 

 

Dítě a jeho těla 

- uvědomění si vlastního těla 

- rozvoj a užívání všech smyslů 

 

Dítě a jeho psychika 

- rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu 

- vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení 

- osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci 

- vytváření základů pro práci s informacemi 

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

- rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy 

          a prožitky vyjádřit 

- rozvoj kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

 

Dítě a ten druhý 

- seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

- osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých 

          pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 

- posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem   

- vytváření prosociálních postojů – tolerance, respekt apod. 

- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

- rozvoj kooperativních dovedností 

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

 

Dítě a společnost 

- rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí ( spolupracovat, spolupo- 

          dílet se), přináležet k tomuto společenství ( ke třídě, k rodině, k ostatním dětem ) 

          a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané 

- seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků 

          prostředí ,v němž žije 

- vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 



- 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 společenského i estetického vkusu 

 

 

Dítě a svět 

     -   poznávání jiných kultur 

- vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s přírodou, lidmi, 

- společností, planetou Zemí   

 

 

 

 

Očekávané výstupy 

 

- vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady a úsudky 

- domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

- formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat 

- učit se nová slova a aktivně je používat 

- popsat situaci – skutečnou i podle obrázku 

- rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu 

- projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat 

          divadlo, film, užívat telefon 

- poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

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

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

- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 

- uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje 

- ve známých situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat 

          jim své chování 

- uvědomovat si své možnosti i limity 

- uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky, rozlišovat citové projevy 

          v důvěrném a cizím prostředí 

- prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní 

          chování 

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

          komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho 

- uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému 

- chápat, že všichni lidé mají stelnou hodnotu, přesto je každý jiný, že osobní, 

          resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené 

- uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, 

          přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou 

- spolupracovat s ostatními 

- vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě 

          a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, nabídnout mu pomoc apod.) 



- uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku 

          s dospělými i s dětmi 

- pochopit, že každý má ve společenství ( v rodině, ve třídě ) svou roli, podle 

          které je třeba se chovat 

- chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek s ohledem na druhé 

- začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich  

          rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti 

- porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých 

- vyjednávat s dětmi i s dospělými ve svém okolí, domluvit se na řešení 

- chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem bez předsudků, s úctou 

- 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, chránit se před ním 

- osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, která jsou dítěti blízké 

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

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

          různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí ( národy, kultury,země, vesmír) 

 

 

 

Vzdělávací nabídka 

 

- smyslové a psychomotorické hry 

- činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí 

- společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace 

- samostatný slovní projev na určité téma 

- poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, film a divadlo 

- činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími  prostředky 

- spontánní hra, volné hry a experimenty 

- námětové hry a činnosti 

- činnosti zaměřené k vytváření pojmů a osvojování poznatků 

- činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů 

- činnosti zajišťující spokojenost a radost, přiměřené silám a schopnostem 

          dítěte, úkoly s viditelným cílem a výsledky, v nichž může být dítě úspěšné 

- činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující samostatné vystupování, 

          vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování, sebehodnocení 

- příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání 

- činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, záměrné pozorování, 

          čím se lidé mezi sebou liší 

- dramatické činnosti 

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

- aktivity podporující sbližování dětí a uvědomování si vztahů mezi lidmi 

- činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije 

- každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 

- aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku 

- aktivity přibližující dětem svět kultury a umění a umožňující mu poznat 



          rozmanitost kultur 

- práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií 

          a dalších medií 

- kognitivní činnosti 

- využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek                             
                              

                      

 

10. Evaluační systém 

 
 

Mateřská škola má vypracovaný evaluační (hodnotící) systém . 

 

Na úrovni školního programu hodnotíme: 

 

❖ podmínky – materiální, věcné  

❖ cíle a záměry ŠVP – plánované aktivity, formální vzdělávací nabídka 

❖ práci pedagogického sboru – pedagogický styl a klima školy 

 

Na úrovni tříd provádíme: 

 

❖ evaluaci integrovaných bloků 

❖ hodnocení třídy dětí 

❖ hodnocení jednotlivých dětí – adaptace, práce dětí, kompetence dětí, individuál.   

vzdělávací pokroky 

❖ hodnocení sebe sama ( sebereflexe ) 

 

Pedagog je v rámci školy hodnocen : 

 

❖ ředitelem 

❖ popř. jinými pedagogy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Evaluace v MŠ 

 

 
Evaluace časově neomezených plánů (= podtémat integrovaných bloků) 

Cíl: Vyhodnotit naplnění stanovených záměrů v rámci zrealizované 

vzdělávací nabídky stanovit případná opatření do dalšího tématického 

plánu v rámci integrovaného bloku 

Časový rozvrh Vždy po ukončení časově neomezeného plánu 

Nástroje:  - záznam do č. n. plánu 

- konzultace učitelek 

- dle potřeby záznam do přehledu rozvoji dítěte, konzultace s rodiči 

Kdo: Učitelky 

 

 

Evaluace podtémat jako celku jednoho integrovaného bloku 

Cíl: Zhodnotit soulad vytvořených podtémat daného integrovaného bloku, 

prověřit naplnění stanovených záměrů jako celku, případná opatření 

Časový rozvrh Po ukončení realizace daného integrovaného bloku 

Nástroje:  - záznam do TVP 

- konzultace učitelek  

- pedagogické rady 

Kdo: Učitelky 

 

 

Evaluace dílčích projektů 

Cíl: Plnění záměrů, začlenění do jednotlivých integrovaných bloků 

Časový rozvrh 1 x za dva měsíce – průběh realizace 

1x ročně naplnění záměrů 

Nástroje:  - záznam do TVP 

- konzultace učitelek 

- pedagogické rady 

- konzultace učitelka – rodič 
- konzultace učitelka – vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařka 

 

Kdo: Učitelky 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Evaluace individuálních plánů 

Cíl: Zhodnotit osobní pokroky dětí s odkladem školní docházky 

Časový rozvrh Dle potřeb 

Nástroje:  - záznam 

- konzultace učitelek 

- konzultace s rodiči 

- vedení portfolia 

Kdo: Učitelky  

 

Záznamy o rozvoji dítěte 

Cíl: Vytvořit přehledy o rozvoji, vývojových pokrocích dítěte s portfoliem 

Časový rozvrh 3x ročně, případně dle potřeby 

Nástroje:  - záznamy do archů 

- dle potřeby stanovení případných opatření 

- konzultace učitelek 

- konzultace s rodiči 

- pedagogické rady 

Kdo: Učitelky 

 

Soulad  - TVP – ŠVP – RVP 

Cíl: Ověřit soulad TVP – ŠVP – RVP, hodnocení naplňování záměrů, 

vzdělávacího obsahu, podmínek, metod, forem práce, doplňkový 

program školy, spoluúčast rodičů 

Časový rozvrh 1 x ročně 

Nástroje:  - přehledy o rozvoji dětí 

- výstavy, vystoupení dětí 

- záznamy 

- monitoring 

- hospitační záznamy 

- autoevaluace pedagogických pracovnic 

- konzultace 

- dotazníky 

- pedagogické porady 

- zpráva hodnocení školy 

Evaluace programu  Logopedická péče v MŠ 

Cíl: Hodnocení doplňkového programu ve vztahu k naplnění záměrů a 

osobním pokrokům dětí. Hodnocení ve vztahu ŠVP – RVP 

Časový rozvrh 2 x ročně 

 

Nástroje:  - konzultace s rodiči  

- konzultace s odborníky  

- konzultace – pedagogické porady 

Kdo: Učitelky 

  



Kdo: Učitelky, ředitelka, zástupkyně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběh vzdělávání 

 
Evaluace průběhu vzdělávání bude zaměřena na hodnocení vlastního vzdělávacího procesu, používaných 

metod a forem práce, uplatnění nových poznatků a zkušeností, naplnění cílů a záměru ŠVP. 

 

 

 

Evaluace uplatněných metod, postupů, forem práce – vzdělávací proces 

Cíl: Zhodnocení průběhu vzdělávání z hlediska používaných metod a 

forem práci se záměry v této oblasti v ŠVP 

Časový rozvrh Průběžně, dotazníky – 1 x ročně 

Nástroje:  - monitoring 

- vzájemné hospitace 

- konzultace pedagogů 

- hospitace 

- dotazníky + výstup 

- pedagogické rady 

Kdo: Učitelky, ředitelka 

 

 

 

Osobní rozvoj pedagogů 

Cíl: Uplatnění poznatků z DVPP ve vlastní práci, autoevaluace vlastního 

vzdělávacího procesu, autoevaluace ve vztahu k dalšímu 

osobnostnímu růst 

Časový rozvrh Průběžně, 1x ročně dotazníky 

Nástroje:  - konzultace 
- pedagogické rady 

- hospitace 

- monitoring 

- dotazníky 

Kdo: Učitelky, ředitelka 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmínky vzdělávání 

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

k podmínkám RVP PV. 

 

Evaluace personálních podmínek 

Cíl: Zhodnotit personální podmínky ve vztahu k naplnění cílů RVP 

- kvalifikovanost pedagogického týmu 

- DVPP ve vztahu k ročnímu plánu a naplnění stanovených cílů 

- normativní počty pedagogických pracovníků x počty dětí 

- normativní počty provozních zaměstnanců 

- efektivita- personální zabezpečení ŠJ, MŠ 

Časový rozvrh 1x ročně 

Nástroje:  - dotazníky 

- průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků 

- kontrolní činnost 

- hospitace 

- pedagogické a provozní rady 

Kdo: ředitelka, všichni zaměstnanci 

 

Evaluace materiálních podmínek 

Cíl: Zhodnotit podmínky školy ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP 

- budova, technický stav 

- vybavení tříd – nábytek 

- pomůcky, hračky 

- zahrada + zahradní náčiní 
- školní kuchyně - vybaveni 

 

Časový rozvrh 1x ročně 

Nástroje:  - dotazníky 

- záznamy z pedagogických a provozních rad 

- záznamy z kontrolní činnosti 

- fotodokumentace 

-prověrky BOZP 

Kdo: Všechny pracovnice dle místa pracovní působnosti 

 

Evaluace organizačních podmínek školy 



Cíl: Zhodnotit účelnost a vhodnost organizace a režimového uspořádání ve 

vztahu k naplňování záměrů ŠVP 

Časový rozvrh 1 x ročně 

Nástroje:  - monitoring 

- hospitace 

- kontrolní činnost 

- dotazníky 

- záznamy z pedagogických a provozních rad 

- konzultace 

Kdo: Všechny pracovnice dle profesní odpovědnosti a místa výkonu práce 

Evaluace ekonomických  podmínek školy 

Cíl: Zhodnotit činnost v oblasti ekonomiky školy, čerpání mzdových 

prostředků 

Čerpání příspěvků od obce 

Čtvrtletní a roční uzávěrky 

Časový rozvrh Přehledy čerpání 4x ročně 

Ostatní průběžně 

Nástroje:  - tabulky 

-zprávy a rozbory 

- záznamy z pedagogických a provozních rad 

- konzultace 

Kdo: Účetní, ředitelka-dle stanovených kompetencí 

 

 

   

 

 

 

Spolupráce 

 

 

 
Cílem této oblasti je vyhodnocení stanovených záměrů v ŠVP 

 

Evaluace spolupráce s rodinou 

Cíl: Úspěšnost zvolených metod, forem spolupráce a naplnění 

stanovených záměrů v této oblasti v ŠVP 

Časový rozvrh 1 x ročně 

Nástroje:  - fotodokumentace 

- dotazníky 

- rozhovory s rodiči, mimoškolní akce s rodiči 
- pedagogické a provozní rady 

- monitoring 

Kdo: Učitelky, ředitelka, rodiče – dotazníky,  

 

Evaluace spolupráce se ZŠ, zřizovatelem, veřejností 

Cíl: Vyhodnotit kvalitu a účelnost zvolených metod ve vztahu naplnění 

stanovených záměrů v ŠVP 

 

Časový rozvrh 1 x ročně 

Nástroje:  - fotodokumentace 

- záznamy 

- konzultace s partnery 



- vystoupení dětí  

- výstava 

- články do tisku 

- den otevřených dveří 

-webové stránky školy 

Kdo: ředitelka , pracovnice dle stanovených povinností ; 

 

 
 

 

 

 

 

 

11. PŘÍLOHY  ŠVP 

 
 

Spolupráce s MZŠ 

 

Spolupráce s ZUŠ 

 

Spolupráce s DDM 

 

Spolupráce s SPC, PPP 

 

Logopedická prevence, péče 

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          

Spolupráce  s  MZŠ 

 
➢   účast na společných akcích: kulturní akce, hudebně zábavné pořady, 

sportovní akce 

 

➢   pravidelné návštěvy: 

návštěva dětí mateřské školy v MZŠ v průběhu školního roku : 

v období před zápisem do 1.třídy MZŠ  

a v závěru školního roku před nástupem do 1.třídy 

(společné aktivity dětí MŠ s dětmi 1.tř.MZŠ) 

účast ředitelky MŠ a učitelek u zápisu dětí do 1.tř. 

 

➢   návštěvy dětí 1.tříd MZŠ  v MŠ, setkávání učitelek a dětí 
        
➢   pohybové aktivity dětí MŠ v prostorách tělocvičny MZŠ a atletického 

                 hřiště 

 

➢   neformální setkávání učitelek MŠ a MZŠ (z 1. stupně) 

       zkušenosti s tvorbou ŠVP, TVP  

 

 
                                                
                          Spolupráce se ZUŠ 

 
 

➢  spolupráce  pedagogů  obou typů škol a rodičů při vyhledávání talentů a dětí, 

které mají zájem navštěvovat ZUŠ (hudební nebo výtvarné zaměření), 

 doporučení dětí do hudební přípravky a do výtvarného kroužku 

  
➢  děti předškolního věku dle zájmu rodičů již navštěvují ZUŠ 

 

➢   akce ZUŠ v prostředí MŠ v průběhu školního roku - „Vánoční koncert“, 



případně další neformální návštěvy-účast, přítomnost vyučujících ZUŠ při  

aktivitách v MŠ: hudební činnosti (hra na flétnu, hudebně pohybová 

výchova, instrumentální hra ), výtvarné činnosti 

 

➢   návštěvy  dětí MŠ  a  učitelek  v ZUŠ  

 

 

 

 

 

 

                 Spolupráce s DDM  

 
➢  účast na společných akcích 

 

➢  vzájemné návštěvy dětí a zaměstnanců při činnostech, aktivitách 

 
                   
 

                      Spolupráce s SPC, PPP 

 
➢   spolupráce s SPC v Hodoníně, s PPP v Kyjově, v těsné spolupráci s rodiči 

       a na základě konzultací  s učitelkami MŠ – zejména v případě odkladů školní 

       docházky, doporučení posouzení školní zralosti 

 

➢   konzultace a přítomnost odborných pracovníků ze SPC, PPP v mateřské škole, 

       na schůzkách s rodiči, vždy s možností individuálních kontaktů, 

      využití  poradenské činnosti odborných logopedů, pedagogů 

      (konzultace o problémech) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v Mateřské 

škole Ždánice 

 

     Zajištění péče pro děti s vývojovými poruchami a poruchami řeči: 

 

➢ spolupráce s SPC Kyjov a s  SPC pro děti s vadami řeči Brno, pobočka Hodonín 

 

➢ spolupráce s rodiči 

 

➢ vypracování individuálního vzdělávacího plánu 

 

 

     Vytvoření podmínek pro integrované děti: 
       

a) asistent pedagoga 

b) snížený počet dětí ve třídě 

c) využívání speciálních didaktických pomůcek a hraček 

d) další odborné vzdělávání pedagogů a jejich využit 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logopedická péče v Mateřské škole Ždánice 

 
➢ orientační logopedickou depistáž v jednotlivých třídách provádějí učitelky – 

absolventky logopedického kurzu: 

Hana Häuslerová   -  třída Pastelky 

Bronislava Fiamoli -  třída Sluníčka a Korálky 

Táňa  Sedláčková   -   třída Hvězdičky 

 

➢ logopedické vyšetření provede pracovnice SPC při  ZŠ a  MŠ  logopedické Brno, 

Veslařská – pobočka Hodonín Mgr. Dagmar Krýsová  a dle vážnosti vady 

doporučí logopedickou péči v MŠ nebo v logopedické ambulanci 

 

➢ na základě odborného vyšetření rodičům doporučujeme: 

a) logopedickou péči v resortu  zdravotnictví 

- návštěva dětské lékařky, foniatrická ambulance, klinický logoped 

b) logopedickou péči v resortu školství 

- logopedické ambulance při SPC 

 

➢ MŠ spolupracuje se SPC při ZŠ  a  MŠ logopedické Brno, Veslařská – pobočka 

     Hodonín jmenovitě s Mgr.Dagmar Krýsovou  

-  ze strany SPC zajištění garance a metodicko-poradenské činnosti 

 

➢ všechny třídy jsou smíšené s logopedickou prevencí i péčí dle vážnosti vad dětí 

 

➢ preventivní logopedickou péči formou logopedických chvilek zajišťují v jednotlivých  

     třídách: 

           učitelky Hana Häuslerová, Bronislava Fiamoli a Táňa Sedláčková 

 

➢ logopedickou péči v MŠ pod vedením Mgr. Krýsové, pracovnice SPC při ZŠ a MŠ   

     logopedické Brno, Veslařská, pobočka Hodonín provádí: 

     B. Fiamoli – absolventka doplňujícího studia SP pro  učitelky MŠ a Táňa Sedláčková 

    - absolventka akreditovaného logopedického kurzu a to pouze se souhlasem rodičů. 

 

➢ učitelky  při své práci využívají logopedických pomůcek, včetně literatury přístupné  

     v naší MŠ 



 

➢ učitelky zajišťující logopedickou prevenci povedou záznamové listy o logopedické  

     intervenci 

 

➢ MŠ spolupracuje s rodiči především při individuální péči 

- rodiče se budou zúčastňovat dohodnutých konzultačních schůzek 

- zapojí se při reedukaci výslovnosti 

- zajistí sešit, který bude sloužit ke komunikaci učitelky, logopeda a rodičů 

 

 
 


