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I. Identifikační údaje školy 

 

Název vzdělávacího programu:     

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Základní škole 

 a Mateřské škole Ořechov  
 

 

Adresa školy:           Komenského 703/2, 664 44 Ořechov 

Sídlo školy:               Pláně 21, 664 44 Ořechov 

Ředitelka školy:       Mgr. Ivana Šmídová 

Zástupce ředitelky I st. a MŠ:  Mgr. Karin Soukalová 

Zástupce ředitelky II st.:  Mgr. Marie Kudelová 

 

IČO:  494 58 949 

 

IZO:  102 191 115 

 

REDIZO: 600 111 091 

 

Koordinátor ŠVP:     Mgr. Karin Soukalová 

 

Kontakty:         telefon: 547 225 121 

                        e-mail: zs_orechov@volny.cz 

                        web: www.zsorechov.cz 

  

Zřizovatel školy: Obec Ořechov 

   Zahradní 1 

   664 44 Ořechov 

  IČO: 000 282 278 

   telefon: 547 225 131-2 

   www.obecorechov.cz 

Platnost dokumentu:   od 1. 9. 2009 

 

 

ŠVP  byl novelizován dne 23.11.2015 

 

Novelizace ŠVP  byla projednána na pedagogické radě dne 23.11.2015 

 

 

 

 ............................................  

 Mgr. Ivana Šmídová razítko školy 

 ředitelka školy  
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II. Obecná charakteristika školy 
 

Zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Ořechov je obec Ořechov. Vesnice se rozkládá 

na zvlněném návrší, z něhož lze vidět úrodnou a vinorodou část jižní Moravy severně od 

Pálavských vrchů. 

Jednopatrová budova mateřské školy se nachází v klidné části obce v prostředí příjemného 

parku. V létě 2013 proběhla rozsáhlá rekonstrukce MŠ. V areálu se nacházejí také budovy 

základní školy, základní umělecké školy a kulturního centra.   

Mateřská škola Ořechov je škola s celodenním provozem. Vzdělávání probíhá ve čtyřech 

třídách. Děti jsou zařazovány do tříd podle věku. S dětmi pracuje 8 učitelek. Integrovaným 

dětem se věnují asistentky pedagoga. Vedením MŠ je pověřena zástupkyně ředitelky pro MŠ 

a 1.stupeň ZŠ. Provoz mateřské školy je od 6.15 – 16.30 hodin. 

Škola je zabezpečena kamerovým systémem, při vstupu do budovy rodiče i další osoby zvoní. 

 

Po dohodě se zřizovatelem může ředitelka stanovený provoz omezit nebo přerušit. Omezuje 

se v době školních prázdnin a v době vánočních svátků. V období hlavních prázdnin je provoz 

přerušen v měsíci srpnu. Rozsah nebo přerušení oznámí ředitelka zákonným zástupcům dětí 

nejméně dva měsíce předem, nebo neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení rozhodne. 

 

Na školní budovu navazuje zahrada, která je vybavena hracími prvky a pískovišti. 

 

Základním posláním mateřské školy je podporovat zdravý, tělesný, psychický a sociální vývoj 

dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní vývoj. 
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III. Pojetí a cíle předškolního vzdělávání 

 

Vize 

 
„Úspěch měř tím, zda ti přinese štěstí a jsi-li při tom zdráv a milován. Úspěch  znamená, že 

získáš to, po čem toužíš a štěstí znamená, že se ti bude líbit to, co získáš.“ 

                                                                                                                   /citát/ 

 

 

 

SPECIFIKA PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, METODY A FORMY PRÁCE  

Naše mateřská škola se snaží o maximální přizpůsobení a respektování vývojových, 

fyziologických, sociálních, kognitivních a emocionálních potřeb našich dětí. Chceme, aby 

naše vzdělávací prostředí bylo vstřícné, podnětné, obsahově zajímavé a bohaté, tak aby se dítě 

cítilo bezpečně, jistě, radostně a spokojeně. Ve třídách dominuje aktivita dětí, pedagogové 

vedou děti při hrách a činnostech nepřímo a podporují u nich tak samostatnost a zájem o 

poznání vlastní aktivitou. Cílem pedagogického procesu je dosáhnout vysokého stupně 

samostatnosti dětí, individuálního získávání kompetencí, které budou schopné uplatňovat 

v dalším životě a vzdělávání. K dosažení tohoto cíle se využívá různých forem a metod práce. 

Mezi ně patří: 

- kooperativní učení – které je postaveno na spolupráci dětí při řešení společných problémů a 

situací. Děti se zde učí rozdělovat si sociální role, plánovat činnosti, pomáhat si, kontrolovat 

se navzájem, hodnotit přínos ostatních dětí, spojovat dílčí výsledky do jednoho celku 

- prožitkové učení – kdy se dítě učí na základě zkušeností a prožitků. Má možnost objevovat, 

spontánně se projevovat, komunikovat verbálně i neverbálně, projevit svoji aktivitu i 

kreativitu. Podporujeme sebehodnocení dětí, nikoli porovnávání dětí mezi sebou.  

- spontánní sociální učení – které je založené na principu přirozené nápodoby.  

- uplatňujeme integrovaný přístup, který probíhá na základě integrovaných bloků. Ty 

nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Vychází ze 

života dítěte, ročních období, společnosti a jejích zvyků a z okolí, ve kterém dítě žije – tedy 

naší obce. Dítě tak nezískává jen izolované poznatky, ale získaná zkušenost je komplexnější a 

stává se pro dítě snáze uchopitelnou a prakticky využitelnou. 

 Důležitým V našem vzdělávacím a výchovném procesu se v neposlední řadě 

zaměřujeme na individualizaci. Individualizace je chápána nejen jako individuální přístup ke 

každému dítěti, ale také jako prostředek k rozvíjení jedinečnosti jeho osoby včetně schopností 

spolupráce, tolerance a sociálního cítění. Proto vycházíme vstříc zájmům a potřebám každého 

dítěte, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, rozvíjíme všechny druhy 

inteligence (zraková, sluchová, prostorová, matematická,…), posilujeme slabé stránky dítěte, 

podporujeme zdravý harmonický vývoj dítěte.  
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IV. Podmínky předškolního vzdělávání 

 

1. Věcné 

 

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

nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. 

Díky rozsáhlé rekonstrukci celé budovy (zateplení, výměna oken) mají děti i zaměstnanci 

komfortnější prostředí. 

Vybavení školy je na dobré úrovni. Množství hraček i didaktických pomůcek odpovídá počtu 

dětí v jednotlivých třídách. Během roku jsou šatny, chodby, okna i třídy zdobeny výrobky 

dětí, které si rodiče mohou prohlédnout. 

Školní zahrada je vybavena hracími prvky, které podléhají pravidelné revizní kontrole a 

údržbě. Na školní zahradě jsou také dvě pískoviště chráněná plachtou.  

Kromě školní zahrady mohou děti využít také hřiště a tělocvičnu ZŠ. 

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy 

dle platných předpisů. 

 

Záměry: 

 vybavení každé třídy počítačem k výchovně vzdělávací činnosti 

 rekonstrukce koupelen 

 

 

2. Životospráva 

 

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava /dle předpisu/. Je zachována vhodná 

skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají ve 

třídě i na zahradě stále k dispozici dostatek tekutin a mezi jednotlivými podávanými pokrmy 

jsou dodržovány vhodné intervaly. Je nepřípustné děti násilně nutit do jídla. 

Podporujeme zdravý životní styl a dětem vytváříme klidné a estetické prostředí ke 

stolování. 

Děti vedeme: 

- ke kultuře stolování a dodržování správných stravovacích návyků 

- k sebeobsluze při stolování 

- k úklidu svého místa po stolování. 

 

Pro děti připravujeme denní program, který obsahuje vyvážené pohybové aktivity, ale i 

relaxační činnosti. Dodržujeme individuální přístup. Dětem vytváříme dostatečný prostor pro 

pobyt venku. Jsou-li nepříznivé klimatické podmínky (silný déšť, mráz pod -10C, inverze, 

silné sluneční záření) je pobyt venku zrušen nebo upraven.  
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3. Psychosociální podmínky 

 

Snažíme se, aby atmosféra ve třídě byla vždy pozitivní a podmínky přizpůsobené 

individuálním i vývojovým potřebám předškolních dětí tak, aby se děti cítily spokojeně, jistě 

a bezpečně.  

Nově příchozí dítě má možnost se postupně adaptovat na nové prostředí i situaci.  

Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani 

znevýhodňováno. Jakékoli projevy nerovností, podceňování a zesměšňování jsou nepřípustné. 

Pedagogové respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování, jednají 

citlivě, navozují situace pohody, klidu, relaxace. Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či 

neurotizovány spěchem. 

Dostatek volnosti a osobní svobody dětí je vyvážen nezbytnou mírou omezení vyplývající 

z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád. Děti učíme pravidlům soužití, na jejichž tvorbě se 

spolupodílejí.  

Preferujeme podporující, sympatizující pedagogický styl. Je vyloučeno manipulování 

s dítětem a podporování nezdravé soutěživosti dětí. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě 

předškolního dítěte a potřebám jeho života a počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným 

rozhodováním dítěte. Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům, je uznalý, 

pozitivně oceňuje děti. Ve vztazích mezi dospělými a dětmi panuje vzájemná důvěra, 

ohleduplnost a zdvořilost. Pedagog se věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně 

je ovlivňuje prosociálním směrem (prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů). 

 

Záměry: 

 neustálé vzdělávání pedagogických pracovníků a následné využívání zkušeností ze 

seminářů ve výchovně vzdělávacích činnostech 

 závěry sebehodnocení učitelek využívat pro další práci  

 podpora samostatnosti a spolupráce mezi dětmi, důsledného dodržování stanovených 

pravidel 

 

 

4. Organizace 

 

Denní řád je dostatečně variabilní a umožňuje reagovat na aktuální situaci ve třídě. Zahrnuje 

vyváženou, rozmanitou a podnětnou nabídku činností řízených a spontánních, skupinových, 

individuálních i frontálních v různé náročnosti podle možností každého dítěte. Děti mají 

dostatek času a prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později 

pokračovat. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány pohybové aktivity v prostorách 

MŠ a ZŠ, na školní zahradě a v okolí školy. Pobyt venku zařazujeme každodenně, s výjimkou 

deště, silného mrazu či větru.  

Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí, které se mohou uchýlit do klidového koutku a 

neúčastnit se společných činností. Hygiena probíhá postupně dle prostorových podmínek 

školy s důrazem na bezpečnost.  
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K odpolednímu odpočinku uléhají všechny děti. Děti, které po krátkém klidu na lehátku 

neusnou, se mohou věnovat klidovým aktivitám.  

Logopedickou péči zajišťuje logopedka za přítomnosti rodičů v odpoledních hodinách 

v prostorách MŠ. K prevenci školní neúspěšnosti nemalou měrou přispívá činnost edukativně-

stimulačních skupin.  

Nastavený režim dne umožňuje začleňování zvláštních aktivit – např. výlety, exkurze, akce 

s rodiči, návštěvy knihovny, besídky, divadelní představení, kulturní akce, nadstandardní 

aktivity (keramika, taneční hodiny). 

Velkou pozornost klademe na bezpečnost dětí a vyhodnocování rizik. Máme nastavena 

pravidla pro předávání dětí jiným osobám než zákonným zástupcům.  

 

Záměry: 

 jednotné hodnocení dětí po celou dobu docházky do MŠ 

 důraz na bezpečnost dětí – zajištění materiálního vybavení a předcházení rizikům 

 

 

5. Řízení mateřské školy 

 

Ředitelka mateřské školy plně zodpovídá za chod mateřské školy. Povinnosti, pravomoci a 

úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny (pracovní náplň, školní řád, organizační řád), je 

vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř školy, tak i navenek. Řízení je založeno 

na spolupráci všech zaměstnanců, na otevřeném jednání, osobním kontaktu se zaměstnanci i 

rodiči. Ředitelka se snaží vytvářet prostředí vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje pracovníky 

do života školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje a 

motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního 

programu. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, 

jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. 

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

s nejbližšími základními a mateřskými školami, popřípadě i jinými organizacemi v místě 

mateřské školy a s odborníky poskytujícími pomoc, zejména při řešení individuálních 

výchovných a vzdělávacích problémů dětí. 

 

 

6. Personální a pedagogické zajištění 

 

V čele mateřské školy stojí ředitelka. Všichni pracovníci, kteří pracují v mateřské škole jako 

pedagogové, mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Všichni zaměstnanci se řídí jasně 

stanovenými pravidly nastavenými v pracovních náplních a ve školním řádu. Rozvrh služeb je 

upravený vzhledem k délce provozu školy a k zajištění optimální pedagogické péče. 

Předškolní pedagog využívá účinné pedagogické metody a formy práce respektuje zákony a 

cíle vzdělávání stanovené platnými právními předpisy. Odpovídá za naplňování ŠVP PV a 

jeho evaluaci, za kvalitní vzdělávací činnost v souladu s RVP PV, vytváří partnerské vztahy 

mezi rodiči a školou. Při vzdělávání respektuje individuální potřeby a možnosti dětí.  
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Pedagogové se vzdělávají dle plánů osobního rozvoje. Úzce spolupracují s odbornými 

školskými zařízeními, orgány zajišťujícími právní a sociální ochranu dětí.   

 

Záměry: 

 znalosti a vědomosti ze seminářů DVPP plně využívat ve výchovně vzdělávací 

činnosti 

 seznamovat se získanými vědomostmi a novými poznatky ostatní členy 

pedagogického týmu 

 

 

7. Spoluúčast rodičů 

 

Rodiče jsou našimi nejdůležitějšími partnery. Mohou se podílet na vzdělávacích činnostech ve 

třídách. Podporujeme vzájemnou komunikaci a sjednocujeme výchovné působení na děti již 

od nástupu do MŠ. Snažíme se získávat důvěru a otevřenost ve vztahu, vedeme s rodiči 

průběžný dialog, snažíme se být vstřícní, diskrétní, zachováváme soukromí rodiny.  

Poskytujeme rodičům informace vzdělávání dětí. Rodiče mají možnost aktivně se podílet při 

školních i mimoškolních aktivitách, na společných pracovních dílnách. Při společných akcích 

vytváříme a využíváme příležitosti k neformálnímu setkávání a komunikaci s rodiči.  

 

Nabízíme: 

- Konzultace, třídní schůzky   

- Tvořivé dílny  

- Kulturní vystoupení – besídky ke Dni matek, k Vánocům, pasování na školáky a další  

- Edukačně - stimulační skupiny 

- Odborné poradenství – logopedická intervence pro děti v MŠ, spolupráce s PPP, SPC 

- Volné vstupy rodičů do tříd 

- Anonymní anketa k chodu MŠ 

- Schránka důvěry umístěná u vstupu do MŠ 

- Internetové stránky MŠ pro rodiče 

 

Záměry: 

 pokračovat i nadále ve stávající spolupráci 

 nabídky mimoškolních aktivit pro děti 

 

 

Organizace vzdělávání 

 

Do Mateřské školy Ořechov jsou děti přijímány ve správním řízení na základě písemné 

žádosti zákonných zástupců. O přijetí /nepřijetí/ rozhoduje ředitelka Základní a  Mateřské 

školy  podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, podle stanovených kritérií. 

Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 
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Kapacita mateřské školy je 108 dětí, které jsou rozděleny podle věku do 4 tříd. V každé třídě 

je 27 dětí.  

 

BROUČCI  3 leté     

KOČIČKY  3 - 4 leté     

OVEČKY  4 - 5 leté                   

MYŠKY  5 - 7 leté     

 

Režim dne: 

 

Každá třída má své uspořádání dne (viz, nástěnky ve třídách). Ke zdárnému průběhu 

adaptačního období je zapotřebí, aby učitelky i rodiče přistupovaly k dítěti velmi trpělivě. 

Mateřská škola umožňuje, po dohodě s učitelkou, společný přístup rodiče s dítětem do třídy v 

době ranních činností., zapojit se do společné hry s dítětem, vzájemně se seznamovat s dětmi 

a spolupracovat s učitelkou. Doporučujeme uplatňovat dle individuální potřeby. 

 

Ranní činnosti 

Během ranních činností si děti hrají v hracích koutech dle vlastní volby. Ranní aktivity 

organizujeme tak, aby podněcovaly dětí k vlastní aktivitě, experimentování. aby se zapojily 

do organizace činností, pracovaly svým tempem . Vytváříme podmínky pro individuální, 

skupinové i frontální činnosti, respektujeme soukromí dětí. Do činností je zásadně nenutíme, 

ale vhodně motivujeme. Vycházíme z individuálních vzdělávacích potřeb a možností dětí. 

Během dne respektujeme pravidla, která s dětmi společně vytváříme v průběhu roku. Tato 

pravidla jsou vyvěšena ve třídě, šatně a umývárně a jsou barevně odlišena. Dbáme na 

dodržování vzájemné důvěry, pomoci a zdvořilosti. Aktuálně reagujeme na přání a potřeby 

dětí, využíváme „pomoc kamaráda“. 

 

Svačina 

Během ranních činností se podává svačina. Děti mají možnost svačit postupně. Sami se 

obslouží. Po svačině uklidí nádobí a prostírání na určené místo. 

 

Hygienické návyky 

Dbáme na vyhrnutí rukávů při mytí, na správné zacházení s tekutým mýdlem. Nenutíme děti 

sundávat ručník z věšáku při utírání. 

 

Ranní kruh 

Společně se přivítáme, posadíme se. Pohladíme kamaráda, popřejeme mu něco pěkného. Děti 

mají v ranním kruhu možnost vyjádřit své prožitky, pocity, přání, aj. Během komunikace 

respektujeme pravidlo „Jeden mluví, ostatní naslouchají“. 
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Pobyt venku 

V šatně si navzájem pomáháme. Učitelka obléká děti, teprve potom se obleče sama. Před 

odchodem na pobyt venku se děti seznámí s náplní, jsou jim sděleny potřebné informace. 

 

Hodnotící kruh 

Zařazujeme po návratu z pobytu venku. Děti zde mají možnost samy zhodnotit činnosti 

během dne, chování a jednání své i svých kamarádů nebo dospělých. Zopakovat si, či 

připomenout, co nového se dozvěděly, naučily, viděly. 

Tyto poznatky a zkušenosti pak využíváme pro další práci s dětmi. 

 

Oběd 

Děti se učí správnému stolování, pomáhají při přípravě stolů (ubrusy, talíře, příbory, 

ubrousky). Polévku nalévá učitelka, druhé jídlo si děti přináší samy. 

 

Odpočinek 

Děti poslouchají pohádku. Ty, které během půlhodiny neusnou, se zabývají klidnou činností 

nebo hrou. 

 

Odpolední činnosti 

Děti se věnují hrám, pokračují v cílených činnostech — v případě pěkného počasí na školní 

zahradě. 

 

Časový rozvrh organizace dne je vyvěšen v každé třídě, rodičům a jejich zástupcům je 

k dispozici v hale v přízemí na informační nástěnce. 
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V. Vzdělávací obsah ŠVP PV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEN, KDO NOSÍ BRÝLE, 

USMÍVÁ SE MILE 

PLETU, PLETU 

POMLÁZKU, 

BEZ NITÍ  
A PROVÁZKU 

 
VRNÍ, VRNÍ 

KOLOVRÁTEK, 

ZÍTRA BUDE 

VELKÝ SVÁTEK 

 

NA VODĚ, 
NA LOUCE, 

NA STRÁNI, 

VESELE SE DĚTI 

PROHÁNÁNÍ 

ELCE PELCE 

KOTRMELCE, 

ČERT VYLETĚL 
DO PEKELCE 

 

 

VÁNOCE SVÁ KOUZLA 
OTVÍRAJÍ, 

VŠICHNI RADOST 

V OČÍCH MAJÍ 

 

U NAŠÍ TETKY, 
NA VESNICI, 

PRALI SE VRABCI 

O PŠENICI 

 

FLÉTNA, FAGOT, 
FUJARA, 

NÁLADA JE BUJARÁ 

 

VODNÍČKU, 

VODNÍČKU, CO MÁŠ 

V TOM RYBNÍČKU 

OTLOUKEJ SE 
PROUTKU Z VRBY, 

UŽ MĚ V BOTÁCH 

NOHY SVRBÍ 

BEZ BAREV A BEZ 
PALETY NA SKLO 

KRESLÍ KRÁSNÉ 

KVĚTY 

 

 

MILÝ HROCHU, 

ZHUBNI TROCHU 

KAŽDÝ POZOR DÁVÁ 
CO K NÁM JEDE ZLEVA, 

PRAVA 

 

TEPLOMĚR, TEN NA 

OKÉNKU, UKÁŽE 

NÁM, JAK JE VENKU 

MÁME DOMA PLNO 

KNIH, PODÍVÁM SE 

CO JE V NICH 

 

GALOŠE JSOU BOTY 

Z GUMY, MAGNET 

CHYTIT ŠPENDLÍK 
UMÍ 

KDYŽ VYLÉTNEŠ 

NAD MRAKY, TAK 

UVIDÍŠ ZÁZRAKY 

KOMINÍČEK KOMÍN 

ČISTÍ, ZAHRADNÍK 

ZAS HRABE LISTÍ 

POŘÁD SE TU NĚCO 

DĚJE  

SVĚT SE TOČÍ  

KAŽDÝ MŮŽE 

CHODIT BOS  

ŘEKNE TI TO 

ZRCADLO  

BUDEM SI ZPÍVAT, 

BUDEM SE SMÁT, 

BUDEM MÍT RADOST, 

BUDEM SI HRÁT 

JÓ, KDYŽ SI HRÁLI 

MALÍ INDIÁNI 

 

POZOR, POZOR, 

ČÁPI LETÍ, 

VŠUDE BUDE 

PLNO DĚTÍ 

 

VŮBEC NENÍ NÁHODA, 

ŽE JE KRÁSNÁ 

PŘÍRODA 

 

POMOZ V NOUZI 

PŘÍTELI A BUDE HNED 

VESELÝ 

 

HÁDEJ, HÁDEJ 
HADAČI, KOHO JÁ 

MÁM NEJRADŠI 

UTŘI SI SLZIČKU, 
POJĎ SI HRÁT 

CHVILIČKU 

TATÍNKU, VÍŠ, CO 

MÁM NEJVÍC RÁD, 

KDYŽ SI JDEŠ 

SE MNOU HRÁT 

PŮJDEM SPOLU 
DO POHÁDKY, 

ZA SKŘÍTKY 

A ZA ZVÍŘÁTKY 

KDO TĚ HLADÍ 

TELOU DLANÍ  

 

LOUKA JE PLNÁ 

MOTÝLŮ, LÉTO 

JE TADY ZA CHVÍLU 

MOJE ŠATY 
Z PEŘÍČKA, 

PROFOUKLA 

MI ZIMIČKA 

 

MAMINKA: 

ODPOVÍDÁ NA 

OTÁZKY, 

DÁVÁ PUSY 

Z VELKÉ LÁSKY 

PODZIM MALÍŘ 

MALUJE, 

PASTELKAMI 

ČARUJE 

ZVĚŘ MÁ SVÉ 
TAJNÉ SKRÝŠE, 

ČLOVĚK MUSÍ 

KRÁČET TIŠE 
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„Kdo tě hladí teplou dlaní“ 

Prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí rozvíjet kamarádské vztahy, 

poznávat život ve společnosti a orientovat se v něm. 

 

 

Klíčové kompetence: 

 

 Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně 

si pamatuje, při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí 

a pokynů, je schopno dobrat se výsledkům (KU 5) 

 Pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí (KU 7) 

 Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch ale i za snahu 

(KŘ 8) 

 V běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že 

být komunikativní, vstřícné iniciativní a aktivní je výhodou (KK 4) 

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

okolím (KK 6) 

 Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve 

svém okolí (KS 5) 

 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 (KS 9) 

 Chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí 

take odpovídá (KČ 4) 

 Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a 

chápe potřebu je zachovávat (KČ 9) 

 

Očekávané výstupy: 

 

Dítě a jeho tělo: 

 Zvládne sebeobsluhu, uplatňuje základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní 

návyky 

 Zvládne jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 

Dítě a jeho psychika: 

 Domluví se slovy 

 Rozumí slyšenému 

 Vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů 

 Prožívá radost ze zvládnutého a poznaného 

 Odloučí se na určitou dobu od rodičů a blízkých, je aktivní i bez jejich opory 

 Podílí se na organizaci hry a činnosti 
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 Ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí, se snaží ovládat svoje city a 

přizpůsobuje jim své chování 

Dítě a ten druhý: 

 Navazuje kontakty s dospělým 

 Přirozeně a bez zábran komunikuje s druhým dítětem 

 Spolupracuje s ostatními 

 Uvědomuje si svá práva ve vztahu k druhému, přiznává stejná práva druhým a 

respektuje  je  

 Uplatňuje své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učí se 

přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou 

 Respektuje potřeby jiného dítěte 

Dítě a společnost: 

 Uplatňuje návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělým i 

s dětmi 

 Chápe, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svoji roli, 

podle které je třeba se chovat 

 Začleňuje se do třídy a mezi své vrstevníky, respektuje jejich rozdílné vlastnosti, 

schopnosti a dovednosti 

 Adaptuje se na život ve škole, aktivně zvládá požadavky plynoucí z prostředí školy 

Dítě a svět: 

 Všímá si změn a dění v nejbližším okolí 

 

 

Konkretizované výstupy: 

 

 Postará se o své osobní věci, o hračky a pomůcky 

 Udržuje  pořádek, zvládá jednoduché úklidové práce 

 Dorozumí se verbálně i nonverbálně (např. používá gesta, udrží oční kontakt, reaguje 

správně na neverbální podněty) 

 Předá vzkaz 

 Chápe jednoduché hádanky a vtipy 

 Pozná i najde  k sobě slova, která se rýmují, doplní chybějící slovo rýmu 

 Pozná a vyhledá slova protikladného významu (antonyma), podobného významu 

(synonyma), stejně znějící a slova různého významu (homonyma) 

 Vyčlení hlásku na počátku a na konci slova 

 Rozliší krátké a dlouhé samohlásky 

 Samostatně se rozhodne v některých činnostech 

 Jednoduchý problém vyřeší samostatně i ve spolupráci s kamarády, při složitějších se 

poradí, postupuje podle pokynů a instrukcí 

 Projevuje zájem o poznávání písmen a číslic, prohlíží si knihy (atlasy, encyklopedie, 

obrázkové knihy, leporela), zná některé dětské knihy a vypráví o nich, informace 

vyhledá v encyklopediích 
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 Verbalizuje myšlenkové pochody, přemýšlí nahlas, popíše, jak problém či situaci řešit 

(např. jak staví stavbu, skládá puzzle) 

 Přichází s vlastními nápady 

 Projevuje zájem o nové věci, dotazuje se  při neporozumění, zkouší, experimentuje 

 Nechá  se získat pro záměrné učení 

 Přijímá pobyt v mateřské škole popř. i na ozdravně rekreačním pobytu, jako běžnou 

součást života (ví, že rodiče chodí do zaměstnání, dítě do MŠ) 

 Zapojuje se do činnosti, komunikuje a kooperuje s dětmi i se známými dospělými, 

odmítne neznámé dospělé 

 Samostatně splní jednoduchý úkol, poradí si v běžné a opakující se situaci, cítí ze své 

samostatnosti uspokojení (je  na ni hrdý) 

 Respektuje a přijímá přirozenou autoritu dospělých 

 Umí  kooperovat, dohodne se s ostatními 

 Přijme roli ve hře (např. jako organizátor, jako pozorovatel, jako spoluhráč) 

 Nebát se požádat o pomoc, radu reagovat přiměřeně dané situaci (odmítat agresi, 

přijímá vzor společenského chování, umí se podřídit) 

 Přizpůsobuje se společenství, projevuje zájem o spolupráci 

 Navazuje kontakty s dospělým (např. s novým učitelem) 

 Spolupracuje s dospělým 

 Respektuje dospělého, komunikuje s ním vhodným způsobem (s ohledem na situaci a 

podmínky) 

 Obrací se na dospělého o pomoc, radu atd. 

 Rozlišuje vhodnost oslovování i tykání a vykání 

 Aktivně komunikuje s druhými dětmi bez vážnějších problémů (vypráví, povídá, 

poslouchá, naslouchá druhému) 

 Chápe a respektuje názory jiného dítěte, domlouvá se, vyjednává 

 Vyhledává partnera pro hru, domlouvá se, rozděluje a mění herní role, hru rozvíjí a 

obohacuje 

 Spolupracuje při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, je ostatním partnerem 

 Všímá si, co si druhý přeje či potřebuje (např. dělí se s druhým dítětem o hračky, 

pomůcky, pamlsky, podělí  se s jiným dítětem o činnost, počká ,vystřídá se) 

 Porozumí běžným projevům emocí a nálad (např. vnímá, že je jiné dítě smutné, 

zklamané nebo naopak něčím nadšené, že má radost) 

 Brání se projevům násilí jiného dítěte (nenechá si ublížit, nenechá se šidit, brání se 

posmívání, ohradí se proti tomu) 

 Uvědomí si vztah mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztah mezi ženou a mužem, 

úcta ke stáří) 

 Spoluvytváří prostředí pohody 

 Důvěřuje vlastním schopnostem 

 Cítí sounáležitost s ostatními 

 Nabídne  pomoc 

 Umí ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit 

se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci 
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 Dodržuje společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v mateřské 

škole a na veřejnosti 

 Chápe podstatu hry a její pravidla, dodržuje pravidla her a jiných činností, hraje 

spravedlivě, nepodvádí, umí i prohrávat 

 Rozlišuje společensky nežádoucí chování, vnímá, co je lež, nespravedlnost, 

ubližování, lhostejnost, agresivita, vulgarismy 

 Pojmenuje  povahové vlastnosti 

 Pochopí funkci rodiny a jejich členů 

 Orientuje se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, 

mateřská škola, herní skupina apod.) a umí jim přizpůsobit své chování 

 Reaguje na sociální kontakty druhých dětí otevřeně a zařazuje se mezi ně pomocí 

sociálně úspěšných strategií (vlídné přijetí, humor, projevení zájmu, akceptování či 

podání návrhů, nabídnutí spolupráce, pomocí, fair play) 

 Navazuje s dětmi vztahy, má ve skupině své kamarády, udržuje a rozvíjí s nimi 

přátelství 

 Cítí se plnohodnotným členem skupiny 

 Projevuje ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým, váží si jejich 

práce i úsilí 

 Je schopné přistoupit na jiný názor, porozumí potřebám druhých, přijímá společné 

návrhy, podřídí se rozhodnutí skupiny a přizpůsobí se společnému programu 

 Ctí oslavy narozenin, svátků, slavností 

 

 

Vzdělávací nabídka – činnosti: 

 

 Hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

 Společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, 

příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní 

fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.) 

 Záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich 

vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek chuť, vůně, zvuky), jejich 

charakteristických znaků a funkcí 

 Smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, 

zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.) 

 Hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, 

obrazné a pojmové) 

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

běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické 

posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod. 

 Cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání 

(zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod.) 

 Společenské hry, společenské aktivity nejrůznějšího zaměření 

 Hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého 
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 Četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů a etickým obsahem a poučením 

 Běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování  

 Spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve 

třídě 

 Aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, 

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

otevřenost, apod.) v jednání lidí 

 Aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy 

obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů) 
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„Pořád se tu něco děje“ 

 

Prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí poznávat vše, co ho obklopuje, 

ať živá nebo neživá příroda, pochopit souvislosti toho, co se kolem něho děje. 

 

 

Klíčové kompetence: 

 

 Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení (KU 2) 

 Rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; 

dokáže mezi nimi volit (KŘ 6) 

 Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky 

(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) (KK 2) 

 Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým lidem, pomoc 

slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a 

lhostejnost (KS 3) 

 Spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné 

povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim (KS 6) 

 Zajímá se o druhé i o to, co se děje kolem; je otevřené aktuálnímu dění (KČ 6) 

 Má základní dětskou představu o tom, o je v souladu se základními lidskými 

hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat (KČ 8) 

 Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm 

podílí a že je může ovlivnit (KČ 11) 

 

 

Očekávané výstupy: 

 

Dítě a jeho tělo: 

 Umí zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a 

materiály 

Dítě a jeho psychika: 

 Pojmenuje  většinu toho, čím je obklopeno 

 Sleduje  a vypráví příběh, pohádku 

 Vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 

výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) 

 Chápe prostorové pojmy, elementární časové  pojmy 

 Odloučí se na určitou dobu od rodičů a blízkých, je aktivní i bez jejich opory 

 Uvědomuje si svou samostatnost, orientuje se ve skupině 

 Podílí se na organizaci hry a činnosti  

Dítě a ten druhý: 

 Přirozeně a bez zábran komunikuje s druhým dítětem 

 Spolupracuje s ostatními 
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Dítě a společnost: 

 Začleňuje se do třídy a zařadí se mezi své vrstevníky, respektuje jejich rozdílné 

vlastnosti, schopnosti a dovednosti 

Dítě a svět: 

 Orientuje se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí 

 Vnímá, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný 

 Porozumí, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobuje se jim 

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

poškozovat 

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

uvědomuje si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i  životní 

prostředí 

 Pomáhá pečovat o okolní životní prostředí 

 

 

Konkretizované výstupy: 

 

 Zvládá výtvarné činnosti, provádí jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami (např. 

tužkou, pastelem, štětcem, nůžkami) a materiály (např. papírem-překládání, textilem, 

modelovací hmotou) 

 Spontánně vypráví zážitky ze sledování filmových pohádek nebo pohádek z médií 

 Zná většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte (např. sdělí svoje 

jméno a příjmení, adresu, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek, rozumí 

většině pojmenování, které se týkají dítěti známých předmětů, popř. zná i některé, 

které se týkají vzdálenějšího světa) 

 Sleduje a zachytí hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převypráví samostatně, 

věcně správně, popř. dokáže odhadnout, jak by mohl příběh pokračovat 

 Rozvíjí a obohacovuje hru podle své představivosti a fantazie 

 Dokončí příběh, pohádku (např. vymyslí konec, jinou variantu) 

 Vyjádří vlastní jednoduché pohybové představy, rytmický doprovod nebo melodii 

(např. vymyslí krátké dramatické scénky, naznačí, vyjádří pomocí pantomimy 

konkrétní činnosti, pohybem ztvární slyšenou melodii) 

 Tvořivě využívá přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech, 

experimentuje s materiály, poznává a využívá výrazové možnosti (vytváří různé 

plošné a prostorové útvary, mísí barvy, zkoumá odlišné účinky suchých a vlhkých 

podkladů, aj.) 

 Pracuje s  materiály, barvami (např. vytvoří koláž, smíchá barvy, zapouští barvy do 

klovatiny) 

 Experimentuje s výtvarně netradičními materiály 

 Využívá tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí 

 Rozliší a běžně používá základní prostorové pojmy (např. dole, nahoře, uprostřed, 

před, za, pod, nad, uvnitř, vně, u, vedle, mezi, nízko, vysoko, na konci, na kraji, 

vpředu, vzadu, blízko, daleko, dopředu, dozadu, nahoru, dolů)  
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 Rozlišuje roční období (jaro, léto, podzim, zima) i jejich typické znaky 

 Přijímá pobyt v mateřské školce popř. i na ozdravně rekreačním pobytu jako běžnou 

součást života (ví, že rodiče chodí do zaměstnání, dítě do MŠ) 

 Zapojuje se do činností, komunikuje a kooperuje s dětmi i se známými dospělými, 

odmítne neznámé dospělé 

 Uvědomuje si, že fungování skupiny je spojeno s pravidly soužití, podílí se na nich a 

respektuje je 

 Přijímá roli ve hře (např. jako organizátor, jako pozorovatel, jako spoluhráč) 

 Spolupracuje při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, je ostatním partnerem 

 Cítí se plnohodnotným členem skupiny 

 Projevuje ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým, váží si jejich 

práce i úsilí 

 Orientuje se ve školním prostředí, vyzná se v blízkém okolí (ví, co se kde v blízkosti 

mateřské školy nachází, např. obchody, zastávky, hřiště, škola, pošta, policie, lékař, 

knihovna, hasiči, sportoviště) 

 Zvládá běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace, které se v mateřské 

škole opakují 

 Má poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se 

v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či 

vysvětleno (např. poznatky o přírodě živé i neživé, o přírodních jevech a dějích, o 

lidech a jejich životě, o kultuře či technice) 

 Uvědomuje si, že jak svět přírody, tak i svět lidí je na různých částech naší planety 

různorodý a pestrý, a ne všude šťastný 

 Zajímá se, co se v okolí děje, všímá si dění změn ve svém okolí (např. v přírodě), 

proměny komentuje, přizpůsobí oblečení – rozlišení pocitu chladu a tepla 

 Ví, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne, vyvíjí se a proměňuje běžně, 

proměnlivé okolnosti v mateřské škole vnímá jako samozřejmé a přirozeně se tomuto 

dění přizpůsobuje 

 Ví, co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou) i 

neovlivnitelné – vítr, déšť, záplavy, teplo, sucho, mrazy), co může ohrožovat zdravé 

životní prostředí 

 Uvědomuje si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým 

chováním působit na životní prostředí (podporovat či narušovat zdraví, přírodní 

prostředí i společenskou pohodu) 

 Všímá si nepořádku a škod, dbá o pořádek a čistotu, stará se o rostliny, zvládá drobné 

úklidové práce, nakládá vhodným způsobem s odpady, chápe význam třídění odpadu, 

chrání přírodu v okolí, živé tvory apod. 

 Spoluvytváří pohodu prostředí (cítit se spokojeně a bezpečně) 

 Je citlivý k přírodě 
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Vzdělávací nabídka – činnosti: 

 

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

materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi. Které je obklopují a jejich praktickým 

používáním 

 Smyslové a psychomotorické hry 

 Vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo 

 Prohlížení a „čtení“ knížek 

 Přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, 

rozhovor o výsledku pozorování 

 Spontánní hra 

 Činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu 

 Hry na téma rodiny, přátelství apod. 

 Dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka 

v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, 

vážnost apod.) 

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

 Tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, 

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

vyjadřování a tříbení vkusu 

 Přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a 

změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, 

krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období) 

 Využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte 

k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice 

 Pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů 

(les, louka, rybník apod.) 
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„Svět se točí“ 
 

Prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí poznávat samo sebe a připravovat 

se na role budoucí. 

 

 

Klíčové kompetence: 

 

 Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá 

při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů (KU 1) 
 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 (KU 4) 

 Problémy řeší 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 dosavadních 

zkušeností, fantazii a představivost (KŘ 3) 

 Při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i 

empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a 

využívá je v dalších situacích (KŘ 4) 

 Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá 

elementární matematické souvislosti (KŘ 5) 

 Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává 

(knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) (KK 7) 

 Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny 

elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku (KK 8) 

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

(KS1) 

 Ve skupině se dokáže 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 (KS 4)  

 Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a 

přizpůsobovat se daným okolnostem (KČ 3) 
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Očekávané výstupy: 

 

Dítě a jeho tělo: 

 Ovládá koordinaci ruky a oka, zvládá jemnou motoriku 

 Zachází s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a 

materiály 

 Rozlišuje, co zdraví prospívá a co mu škodí 

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

 Má povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí 

Dítě a jeho psychika: 

 Pojmenuje většinu toho, čím je obklopeno 

 Vyjadřuje samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity ve vhodně 

zformulovaných větách 

 Vede rozhovor, formuluje otázky, odpovídá, slovně reaguje 

 Sleduje a vypráví příběh, pohádku 

 Zaměřuje se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 

 Záměrně se soustředí a udrží pozornost 

 Vyvine volní úsilí, soustředí se na činnost a její dokončení 

 Naučí se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatuje a vybaví 

 Vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 

výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) 

 Rozlišuje některé obrazné symboly a porozumí jejich významu a funkci 

 Chápe prostorové pojmy, elementární časové pojmy 

 Chápe základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a 

dle potřeby je využívá 

 Přemýšlí, uvažuje a své myšlenky i úvahy vyjádřit 

 Řeší problém, úkoly a situace, myslí kreativně 

 Nalézá nová řešení nebo alternativní k běžným řešením 

 Projevuje zájem o knížky, soustředěně poslouchá četbu, hudbu, sleduje divadlo, film 

 Vnímá, že je zajímavé, dozvídá se nové věci, využívá zkušeností k učení 

 Postupuje a učí se podle pokynů a instrukcí 

 Uvědomuje si svoje možnosti a limity 

 Přijímá pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnává se s ním, učí se 

hodnotit svoje osobní pokroky (sebehodnocení) 

Dítě a ten druhý: 

 Přirozeně a bez zábran komunikuje s druhým dítětem 

 Spolupracuje s ostatními 

Dítě a společnost: 

 Utvoří 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 

 Uvědomuje si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učí se odmítat 

společensky nežádoucí chování 
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 Chápe, že každý má ve společenství (rodině, ve třídě, v herní skupině) svoji roli, podle 

které je třeba se chovat 

 Vnímá umělecké a kulturní podněty, hodnotí svoje zážitky 

 Zachycuje skutečnosti ze svého okolí a vyjadřuje své představy pomocí různých 

výtvarných činností, dovedností a technik 

Dítě a svět: 

 Orientuje se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí 

 Má povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém 

prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických 

ukázek v okolí dítěte 

 Vnímá, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný 

 Všímá si změn a dění v nejbližším okolí 

 Chápe, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobuje se jim 

 Pomáhá pečovat o okolní životní prostředí 

 

 

Konkretizované výstupy: 

 

 Upřednostňuje užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se 

preference ruky uplatňuje 

 Vede stopu tužky při kresbě apod. 

 Napodobuje základní geometrické obrazce, různé tvary, popř. písmena 

 Pracuje se stavebnicemi, skládankami (staví z  kostek, navléká korálky, skládá 

mozaiky, zaváže kličku) 

 Má poznatky o narození, růstu těla a jeho základních proměnách 

 Zná základní zásady zdravého životního stylu (např. o pozitivních účincích pohybu a 

sportu, hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, pobytu v přírodě, otužování) a o 

faktorech poškozujících zdraví včetně návykových látek 

 Uvědomuje si, co je nebezpečné 

 Zná a dodržuje základní pravidla chování na chodníku a na ulici (dává pozor při 

přecházení, rozumí světelné signalizaci) 

 Ví, jak se vyhnout nebezpečí (je opatrné, obezřetné, ví, kam se v případě potřeby 

obrátit o pomoc, koho přivolat) 

 Brání se projevům násilí 

 Spontánně vypráví  zážitky ze sledování filmových pohádek nebo pohádek z médií 

 Zná většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte (např. sdělí svoje 

jméno a příjmení, adresu, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek, rozumí 

většině pojmenování, které se týkají dítěti známých předmětů, popř. zná i některé, 

které se týkají vzdálenějšího světa) 

 Má přiměřenou bohatou slovní zásobu, dokáže osvojená slova aktivně uplatnit v řeči, 

používá větší množství slovních obratů, správně určuje a pojmenuje věci a jevy ve 

svém okolí 

 Používá jednoduchá souvětí, vyjádří myšlenku, nápad, mínění, popíše situaci, událost, 
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vyjádří svoje pocity, prožitky 

 Dodržuje pravidla konverzace a společenského kontaktu (např. dokáže naslouchat 

druhým, vyčká, až druhý dokončí myšlenku, sleduje řečníka i obsah, dokáže 

zformulovat otázku, samostatně a smysluplně odpoví na otázku, umí komentovat 

zážitky a aktivity, posoudí slyšené) 

 Sleduje a zachytí hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převypráví samostatně, 

věcně správně, popř. dokáže odhadnout, jak by mohl příběh pokračovat 

 Rozlišuje tvary předmětů, základní geometrické tvary, základní barvy (červená, 

modrá, žlutá), barvy složené (oranžová, zelená, fialová), další barevné kvality (odstíny 

aj.) a vlastnosti objektů např. lesk, hladkost a jiné specifické znaky 

 Správně reaguje na světelné a akustické signály 

 Rozpozná odlišnosti v detailech (např. vyhledá a doplní chybějící část v obrázku, 

jednotlivé části složí v celek, nalézá cestu v jednoduchém labyrintu, složí puzzle, hraje 

pexeso, domino, loto) 

 Odhalí  podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky předmětů, osob, zvířat 

 Soustředěně poslouchá pohádku, hudební skladbu, divadelní hru, (např. sleduje 

pozorně divadelní představení a následně ho reprodukuje), nenechá se vyrušit – 

neodbíhá od činnosti, pracuje v klidu (např. vyřeší labyrint)  

 Dokončí hru (neodbíhá od ní) i rozdělanou činnost 

 Udrží pozornost i při méně atraktivních činnostech 

 Uposlechne pokynu dospělého a řídí se jím 

 Záměrně si zapamatuje a vybaví si prožité příjemné i nepříjemné pocity (např. vypráví 

zážitky z výletu), viděné (např. vyjmenuje květiny viděné na procházce), slyšené 

(např. zapamatuje si rytmus melodii) 

 Pamatuje si postup řešení (např. postup jednoduché stavby, postup řešení labyrintu, 

určitý algoritmus, zapamatuje si umístění obrázku na konkrétním místě – pexeso) 

 Zapamatuje si různé zvuky zvířat, běžně užívaných předmětů – sklo, papír, kov, dřevo, 

ale i události – kroky, dveře, tekoucí voda, vítr, déšť, bouřka apod., melodii (zvuky 

hudebních nástrojů), jednoduché taneční kroky, pořadí cviků nebo úkonů (např. 

skákání panáka), krátký rytmický celek 

 Uplatňuje postřeh a rychlost 

 Dokresluje chybějící části obrázku, sestaví části v celek, vytvoří jednoduchý model, 

stavbu, provede obměnu, tvoří dle vlastní představy, např. stavby z kostek 

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

 Improvizuje a hledá náhradní řešení 

 Rozlišuje některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, umí je používat 

(např. čte piktogramy, pochopí obrázkové čtení) 

 Chápe význam piktogramu (např. pravidla chování ve skupině, v hromadném 

dopravním prostředku, zná význam elementárních dopravních značek a označení 

nebezpečí (elektřina, zákaz rozdělávání ohně, koupání, skákání do vody atd.) 

 Rozpozná některé grafické znaky s abstraktní podobou (např. zná některé číslice, 

písmena, dopravní značky) 

 Sleduje očima zleva doprava a dle potřeby i zprava doleva, případně v dalších 
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směrech, jmenuje objekty zleva doprava, vyhledá první a poslední objekt ve skupině, 

vede čáru zleva doprava, shora dolů 

 Objevuje význam ilustrací, soch, obrazů 

 Pozná napsané své jméno, podepíše se tiskacím písmenem, popř. graficky označí své 

výtvory (např. použije nějaký symbol) 

 Napodobuje základní geometrické znaky a tvary (čára svislá, čára vodorovná, křížek, 

vlnovka, kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník atd.) 

 Napodobuje některá písmena, číslice 

 Pozná některé hudební znaky 

 Rozlišuje vpravo – vlevo na vlastním těle, v prostoru s oporou o nějaký předmět 

 Rozlišuje a běžně používá základní prostorové pojmy (např. dole, nahoře, uprostřed, 

před, za, pod, nad, uvnitř, vně, u, vedle mezi, nízko, vysoko, na konci, na kraji, 

vpředu, vzadu, blízko, daleko, dopředu, dozadu nahoru, dolů)  

 Rozlišuje vzájemnou polohu dvou objektů 

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

 Orientuje se v prostoru podle slovních pokynů 

 Orientuje se v časových údajích v rámci dne (např. dopoledne, poledne, odpoledne) 

 Rozlišuje základní časové údaje, uvědomuje si plynutí v čase (např. noc, den, ráno, 

večer, dnes, zítra, včera, dny v týdnu) 

 Rozpozná geometrické tvary – čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník 

 Rozumí a používá základní pojmy označující velikost (malý – velký, větší – menší, 

nejmenší – největší, dlouhý – krátký, vysoký – nízký, stejný) 

 Rozumí a používá základní pojmy označující hmotnost (lehký – těžký, lehčí – těžší, 

nejlehčí – nejtěžší, stejně těžký) 

 Porovná a uspořádá předměty dle stanoveného pravidla (např. od nejmenšího 

k největšímu, pozná, co do skupiny nepatří), třídí předměty minimálně dle jednoho 

kritéria (např. roztřídí  knoflíky na hromádky dle barvy, tvaru, velikosti) 

 Orientuje se v číselné řadě 1 – 10. Vyjmenuje ji, porovná, že 5 je více než 4, chápe 

číslo jako počet prvků 

 Posoudí početnost dvou souborů a určí počet do 6 (např. o kolik je více a o kolik je 

méně, kde je stejně) 

 Chápe, že číslovka označuje počet (např. 5 je prstů na ruce, 5 je kuliček) 

 Chápe jednoduché souvislosti, nachází znaky společné a rozdílné, porovná dle 

společných či rozdílných znaků (např. vybere všechny předměty vyrobené ze dřeva), 

zobecňuje, vybere ovoce, zeleninu, hračky, nábytek, dopravní prostředky atd.). Řeší 

jednoduché labyrinty, rébusy a hádanky 

 Řeší labyrinty (sledovat cestu) 

 Slovně, výtvarně, technicky vyjadřuje svoje jednoduché „nápady“, experimentuje, 

některé problémy řeší cestou pokus – omyl 

 Vymýšlí nová řešení nebo alternativní k běžným (např. jak by šlo jinak, co by se stalo, 

kdyby…) a verbalizuje je 

 Projevuje zájem o poznávání písmen a číslic, prohlíží si knihy (atlasy, encyklopedie, 

obrázkové knihy, leporela), zná některé dětské knihy a vypráví o nich, informace 
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vyhledá v encyklopediích 

 Verbalizuje myšlenkové pochody, přemýšlí nahlas, popíše, jak problém či situaci řešit 

(např. jak staví stavbu, skládá puzzle) 

 Projevuje  zájem o nové věci, dotazuje se při neporozumění, zkouší, experimentuje 

 Odlišuje  hru od systematické povinnosti 

 Zachází s předměty digitální technologie, využívá nejzákladnější funkce počítače 

(zapnout – vypnout, práce s myší, jednoduchou klávesnicí) 

 Odhadne, na co stačí, uvědomuje si, co mu nejde, co je pro ně obtížné 

 Plánuje přiměřeně věku (ví, čeho chce dosáhnout a proč) 

 Hodnotí druhé, sebe hodnotí vzhledem k aktuální situaci a možnostem 

 Přijímá drobný neúspěch (vnímá ho jako přirozenou skutečnost, že se mu něco nedaří), 

umí  přijmout sdělení o případných dílčích nedostatcích, je schopné se z něho poučit 

 Umí se přizpůsobit změnám 

 Chápe a respektuje názory jiného dítěte, domlouvá se, vyjednává 

 Vyhledává partnera pro hru, domlouvá se, rozděluje se a mění herní role, hru rozvíjí a 

obohacuje 

 Vyjednává s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluví se na společném řešení 

 Chápe podstatu hry a její pravidla, dodržuje pravidla her a jiných činností, hraje 

spravedlivě, nepodvádí, umí i prohrávat 

 Zachází šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, s knížkami, věcmi denní 

potřeby 

 Orientuje se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, 

mateřská škola, herní skupina apod.) a umí  jim přizpůsobit své chování 

 Je schopen přistoupit na jiný názor, porozumět potřebám druhých, přijmout společné 

návrhy, podřídit se rozhodnutí skupiny a přizpůsobit se společnému programu 

 Pozorně poslouchá a sleduje se zájmem uměleckou produkci (např. literární, filmovou, 

výtvarnou, dramatickou, hudební) 

 V kulturních místech (např. divadle, galerii, muzeu atd.) respektuje dohodnutá 

pravidla a neruší ostatní při vnímání umění 

 Všímá si kulturních památek kolem sebe (pomník, hrad, zámek, zajímavá stavba atd.) 

 Zobrazuje objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky 

(např. kresbou, malbou, plošným a prostorovým vytvářením s využíváním různých 

materiálů) 

 Orientuje se ve školním prostředí, vyzná se v blízkém okolí (ví, co se kde v blízkosti 

mateřské školy nachází, např. obchody, zastávky, hřiště, škola, pošta, policie, lékař, 

knihovna, hasiči, sportoviště) 

 Zvládá běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace, které se v mateřské 

škole opakují 

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

(rozumí tomu, co se ve známém prostředí děje) 

 Má poznatky o své zemi (zná název státu, státní vlajku, hymnu, prezidenta, hlavní 

město, významné svátky a  události) 

 Má poznatky o existenci jiných zemí, národů a kultur (zná typické znaky některých 
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významných národů – přírodní podmínky, oblečení, zvyky, strava, stavby, kde co 

roste, nebo se pěstuje, žijí zvířata apod.) 

 Má poznatky o planetě Zemi, vesmíru apod. (např. o koloběhu vody, střídání denních i 

ročních období a jejich příčinách, některých planetách) 

 Chápe základní pravidla chování pro chodce 

 Zajímá se, co se v okolí děje, všímá si dění změn se svém okolí (např. v  přírodě), 

proměny komentuje, přizpůsobuje oblečení – rozlišení pocitu chladu a tepla 

 Vít, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne, vyvíjí se a proměňuje, běžně 

proměnlivé okolnosti v mateřské škole vnímá jako samozřejmé a přirozeně se tomuto 

dění přizpůsobuje 

 Zná, co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou) i 

neovlivnitelné  - vítr, déšť, záplavy, teplo, sucho, mrazy), co může ohrožovat zdravé 

životní prostředí 

 Všímá si nepořádku a škod, dbá o pořádek a čistotu, stará se o rostliny, zvládá drobné 

úklidové práce, nakládá vhodným způsobem s odpady, chápe význam třídění odpadu, 

chrání přírodu v okolí, živé tvory apod. 

 

 

Vzdělávací nabídka – činnosti: 

 

 Konstruktivní a grafické činnosti 

 Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální 

činnosti 

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

 Činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, 

časopisy, knihy, audiovizuální technika) 

 Motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností 

 Konkrétní manipulace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, 

porovnávání apod.) 

 Spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty 

 Řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant 

 Činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a 

výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné 

 Cvičení organizačních dovedností 

 Činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, záměrné pozorování, čím 

se lidé mezi sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, 

vlastnosti dané pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem) a 

v čem jsou si podobní 

 Sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně 

pohybové hry, výtvarné hry a etudy 

 Kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 

 Aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy 

 Různorodé společenské hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, 
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konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich 

průběhu i výsledcích 

 Hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, 

rodič, učitelka, žák, role daná pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si rolí, 

do nichž se dítě přirozeně dostává 

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

(využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě s různými 

druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi a pracovními 

předměty, praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji, provádění 

jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.) 

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

technických objektů, vycházky do okolí, výlety 

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

kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých 

dalších situacích, které mohou nastat 

 Praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se 

kterými se dítě běžně setkává 

 Práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších 

médií 

 Kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem)  
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„Každý může chodit bos“ 

 

Prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí vážit si života a zdraví, pečovat  

o ně, upevňovat hygienické návyky a prostřednictvím pohybové aktivity dosáhnout duševní 

pohody a vyrovnanosti. 

 

 

Klíčové kompetence: 

 

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

(KU 6) 

 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 (KŘ 2) 

 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 (KŘ 7) 

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

(KK 3) 

 Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní (KK 5) 

 Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky (KS 2) 

 Při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné 

chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout (KS 7) 

 Svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat (KČ 1) 

 Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky (KČ2) 

 Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na 

zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) (KČ 12) 

 

 

Očekávané výstupy: 

 

Dítě a jeho tělo: 

 Zachovává správné držení těla 

 Zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu 

v různém prostředí 

 Koordinuje lokomoci a další polohy a pohyby těla 

 Ovládá dechové svalstvo, sladí pohyb se zpěvem 

 Ovládá koordinaci ruky a oka, zvládá  jemnou motoriku  

 Zachází s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a 

materiály 
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 Zvládá sebeobsluhu, uplatňuje základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní 

návyky 

 Zvládá jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 

 Pojmenuje části těla a některé orgány, zná základní pojmy užívané ve spojení se 

zdravím, pohybem a sportem 

 Rozlišuje, co zdraví prospívá a co mu škodí 

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

 Chová se obezřetně při setkání s cizími a neznámými osobami 

Dítě a jeho psychika: 

 Správně vyslovuje, ovládá dech, tempo i intonaci řeči 

 Vyjadřuje samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity ve vhodně 

zformulovaných větách 

 Vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů 

 Vědomě využívá všech smyslů, záměrně pozoruje, postřehuje, všímá si (nového, 

změněného, chybějícího) 

 Zaměřuje se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 

 Rozlišuje  některé obrazné symboly a porozumí jejich významu a funkci 

 Uvědomuje si svou samostatnost, orientuje se ve skupině 

 Vyjádří svůj souhlas, umí říci ne v konkrétní situaci 

 Podílí se na organizaci hry a činnosti 

 Uvědomuje si svoje možnosti a limity 

 Přijímá pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovná se s ním, učí se hodnotit 

svoje osobní pokroky (sebehodnocení) 

 Vyvíjí  volní úsilí, soustředí se na činnost i její dokončení 

 Zachytí a vyjádří své prožitky 

Dítě a ten druhý: 

 Přirozeně a bez zábran komunikuje s druhým dítětem 

 Spolupracuje s ostatními 

 Respektuje potřeby jiného dítěte 

 Chápe, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobní, 

resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené 

 Odmítá komunikaci, která je dítěti nepříjemná 

Dítě a společnost: 

 Utvoří 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 chová 

 Začleňuje se do třídy a zařazuje se mezi své vrstevníky, respektuje jejich rozdílné 

vlastnosti, schopnosti a dovednosti 

 Adaptuje se na život ve školce, aktivně zvládá požadavky plynoucí z prostředí školy 

Dítě a svět: 

 Porozumí, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobuje se jim 
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Konkretizované výstupy: 

 

 Postaví se zpříma a udrží správně držení těla po dobu vnější kontroly 

 Běhá, skáče, udržuje rovnováhu na jedné noze 

 Vyrovnává svalové dysbalance v běžném pohybu 

 Otočí se čelem vzad bez ztráty rovnováhy a orientace 

 Hází a chytá míč, užívá různé náčiní, nářadí 

 Užívá různé pomůcky k pohybu (tříkolky, koloběžky, odrážedla) 

 Pohybuje se bezpečně ve skupině dětí 

 Pohybuje se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu (např. v lese, na 

sněhu, v písku) 

 Pohybuje se dynamicky po delší dobu (např. běhá při hře 2 minuty a více) 

 Je pohybově aktivní po delší dobu (10 minut a více) v řízené i spontánní aktivitě 

 Tužku drží správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím 

 Vede stopu tužky při kresbě, apod. 

 Kreslí, maluje, modeluje, vytrhává, stříhá, lepí, vytváří objekty z přírodních i umělých 

materiálů 

 Pečuje o osobní hygienu, samostatně zvládá pravidelné běžné denní úkony (např. 

používá toaletní papír a splachovací zařízení, myje si a utírá ruce, umí používat 

kapesník) 

 Samostatně se obléká, svléká, obouvá, zapíná knoflíky, zipy, zaváže tkaničky 

 Samostatně jí, používá příbor, naleje si nápoj, popř. polévku, používá ubrousek 

 Pojmenuje viditelné části těla včetně některých dílčích částí (např. rameno, koleno, 

loket, zápěstí) a některé vnitřní orgány (např. srdce, plíce, mozek, žaludek) 

 Zná základní zásady zdravého životního stylu (např. o pozitivních účincích pohybu a 

sportu, hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, pobytu v přírodě, otužování) a o 

faktorech poškozujících zdraví včetně návykových látek 

 Uvědomuje si, co je nebezpečné 

 Projevuje bezpečný odstup vůči cizím osobám 

 Chová se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. ve školním prostředí, na 

hřišti, na veřejnosti, v přírodě) 

 Brání se projevům násilí 

 Vyslovuje všechny hlásky správně a mluví zřetelně, gramaticky správně, 

v přiměřeném tempu, ovládá sílu a intonaci hlasu 

 Má přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokáže osvojená slova aktivně uplatnit v řeči, 

používat větší množství slovních obratů, správně určovat a pojmenovávat věci a jevy 

ve svém okolí 

 Rozkládá slova na slabiky 

 Zaregistruje změny ve svém okolí (všimne si a rozpozná, co se změnilo např. ve třídě, 

na kamarádovi, na obrázku) 

 Sluchem rozlišuje slova, slabiky, počáteční slabiky a hlásky ve slovech 

 Rozlišuje známé chutě a vůně i zápachy (např. slané, sladké, kyselé, hořké, vůni 

koření, různých pochutin) 
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 Rozlišuje hmatem vlastnosti předmětu (např. strukturu povrchu), určí tvar, materiál, 

počet, velikost 

 Rozliší některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, umí je používat 

(např. čte  piktogramy, chápe obrázkové čtení) 

 Pochopí význam piktogramu (např. pravidla chování ve skupině, v hromadném 

dopravním prostředku, zná význam elementárních dopravních značek a označení 

nebezpečí (elektřina, zákaz rozdělávání ohně, koupání, skákání do vody atd.) 

 Rozpozná některé grafické znaky s abstraktní podobou (např. zná některé číslice, 

písmena, dopravní značky) 

 Uvědomuje si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití, podílí se na 

nich a respektuje je 

 Umí rozhodovat o svých činnostech (samostatně se rozhoduje, co udělat, jak se 

zachovat, i o tom, co neudělat, co odmítnout, čeho se neúčastnit) 

 Snaží se uplatnit své přání, obhájit svůj názor 

 Přijímá roli ve hře (např. jako organizátor, jako pozorovatel, jako spoluhráč) 

 Odhadne, na co stačí, uvědomuje si, co mu nejde, co je pro ně obtížné 

 Plánuje přiměřeně věku (ví, čeho chce dosáhnout a proč) 

 Hodnotí druhé, sebe hodnotí vzhledem k aktuální situaci a možnostem 

 Přijímá drobný neúspěch (vnímá ho jako přirozenou skutečnost, že se někdy něco 

nedaří), umí přijmout sdělení o případných dílčích nedostatcích, je schopné se z něho 

poučit 

 Umí se přizpůsobit změnám 

 Přijímá pokyny 

 Přiměřeně reaguje ve známých situacích, umí se zklidnit, ovládnout se, potlačit projev 

agrese 

 Přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady projevuje pozitivní i negativní 

emoce (soucit, radost, náklonnost, spokojenost, ale také strach, smutek) 

 Umí to, co prožívá, vyjádřit slovně, výtvarně pohybově, mimikou (zážitky jednotlivé 

či v časové posloupnosti jako výtvarné vyprávění, komentuje obrázky apod., pomocí 

hudby hudebně pohybovou a dramatickou improvizací atd.) 

 Rozhoduje sám o sobě (o svém chování) 

 Vyhledává partnera pro hru, domlouvá se, rozděluje a mění herní role, hru rozvíjí a 

obohacuje 

 Chápe, že každý je jiný, jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí a že je 

to přirozené 

 K mladšímu, slabšímu či postiženému dítěti se chová citlivě a ohleduplně (neposmívá 

se mu, pomáhá mu, chrání ho) 

 Nepříjemný kontakt a komunikaci dokáže odmítnout 

 Brání se projevům násilí jiného dítěte (nenechá si ubližovat, nenechá se šidit, brání se 

posmívání, ohradí se proti tomu) 

 Respektuje rozdílné schopnosti 

 Nabízí  pomoc 
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 Rozlišuje společensky nežádoucí chování, vnímá, co je lež, nespravedlnost, 

ubližování, lhostejnost, agresivita, vulgarismy 

 Vnímá odlišnosti mezi dětmi a podle toho přizpůsobuje i své přístupy 

 Zajímá se, co se v okolí děje, všímá si dění změn ve svém okolí (např. v  přírodě), 

proměny komentuje, přizpůsobuje oblečení – rozlišení pocitu chladu a tepla 

 

 

Vzdělávací nabídka – činnosti: 

 

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

pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (zákl. 

gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod.) 

 Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, 

oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod. 

 Činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí 

 Příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření 

zdravých životních návyků 

 Příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů hrozících při hrách, pohybových 

činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemocí, 

nezdravých návyků a závislostí 

 Komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv 

 Grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen 

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

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

apod.) 

 Činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů     

(písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce) 

 Hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině 

 Činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými 

pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství 

apod.) a jejich smysluplné praktické aplikace 

 Činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, 

vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení 

 Příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání 

 Činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, 

spolupodílení se na jejich tvorbě 

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

 Setkávání se s literárním, dramatickým výtvarným a hudebním uměním  

mimo mateřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro 

předškolní dítě  
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 Poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se 

chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se 

zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty a 

jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a 

povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím 

 Praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními  

i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává 

zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými 

materiály a surovinami) 

 Ekologicky motivované herní aktivity (ekohry) 

 Smysluplné činnosti přispívající k péči o životné prostředí a okolní krajinu, pracovní 

činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní 

prostředí, školní zahradu a blízké okolí 
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„Řekne ti to zrcadlo“ 

 

Prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí, že vlastním přičiněním může 

ovlivnit kvalitu života a řešit vzniklé situace. 

 

 

Klíčové kompetence: 

 

 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 (KU 3) 

 Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších 

problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem (KŘ 1) 

 Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své 

myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede 

smysluplný dialog (KK 1) 

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

jedinečnostem (KS 8) 

 Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje 

odpovědně; váží si práce i úsilí druhých (KČ 5) 

 Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou 

přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje 

nepříznivé důsledky (KČ 7) 

 Uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že 

všichni lidé mají stejnou hodnotu (KČ 10) 

 

Očekávané výstupy: 

 

Dítě a jeho tělo: 

 Zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu 

v různém prostředí 

 Vědomě napodobuje jednoduchý pohyb podle vzoru 

 Zachází s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a 

materiály 

Dítě a jeho psychika: 

 Pojmenuje většinu toho, čím je obklopeno 

 Vyjadřuje samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity ve vhodně 

zformulovaných větách 

 Vede rozhovor, formuluje otázky, odpovídá, slovně reaguje 
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 Připravuje se pro život v mnohojazyčné evropské společnosti 

 Vědomě využívá všech smyslů, záměrně pozoruje, postřehuje, všímá si (nového, 

změněného, chybějícího) 

 Zaměřuje se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 

 Vyvine volní úsilí, soustředí se na činnost a její dokončení 

 Naučí se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatuje a vybaví 

 Vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 

výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) 

 Orientuje se v prostoru i v rovině, částečně se orientuje v čase 

 Ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí, se snaží ovládat svoje city a 

přizpůsobuje  jim své chování 

 Přijímá pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovná se s ním, učí se hodnotit 

svoje osobní pokroky (sebehodnocení) 

 Uvědomuje si příjemné a nepříjemné citové prožitky 

 Prožívá a dětským způsobem projevuje, co cítí, snaží se ovládat své afektivní chování 

 Těší se z hezkých a příjemných zážitků, přírodních a kulturních krás i setkávání se 

s uměním 

 Zachytí a vyjádří své prožitky 

Dítě a ten druhý: 

 Přirozeně a bez zábran komunikuje s druhým dítětem 

 Spolupracuje s ostatními 

 Uplatňuje své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učí se 

přijímat a uzavírat kompromisy, řeší konflikt dohodou 

 Chápe, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobní, 

resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené 

Dítě a společnost: 

 Utváří 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 chová 

 Uvědomuje si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učí se odmítat 

společensky nežádoucí chování 

 Začleňuje se do třídy a zařazuje se mezi své vrstevníky, respektuje jejich rozdílné 

vlastnosti, schopnosti a dovednosti 

 Adaptuje se na život ve škole, aktivně zvládá  požadavky plynoucí z prostředí školy 

 Vnímá umělecké a kulturní podněty, hodnotí svoje zážitky 

 Vyjadřuje se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládá 

základní hudební dovednosti vokální i instrumentální 

Dítě a svět: 

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

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

životní praxi 
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 Má povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém 

prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických 

ukázek v okolí dítěte 

 Všímá si změn a dění v nejbližším okolí 

 

 

Konkretizované výstupy: 

 

 Zvládá  nižší překážky, zvládá různé druhy lezení 

 Pohybuje se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu (např. v lese, na 

sněhu, v písku) 

 Přizpůsobuje či provede  jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů 

 Pohybuje se rytmicky, dodržuje  rytmus 

 Doprovází pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických 

činnostech) 

 Zvládá výtvarné činnosti, provádí jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami (např. 

tužkou, pastelem, štětcem, nůžkami) a materiály (např. papírem-překládání, textilem, 

modelovací hmotou) 

 Zachází správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji (např. trianglem, 

bubínkem, chřestidly) 

 Zná většinu slov a výrazů používaných v prostředí dítěte (např. sdělí svoje jméno a 

příjmení, adresu, jména rodičů, sourozenců, kamarádů učitelek, rozumí většině 

pojmenování,  které se týkají dítěti známých předmětů, popř. znát i některé, které se 

týkají vzdálenějšího světa) 

 Má přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokáže osvojená slova aktivně uplatnit v řeči, 

používá větší množství slovních obratů, správně určuje a pojmenovává věci a jevy ve 

svém okolí 

 Používá jednoduchá souvětí, vyjádří myšlenku, nápad, mínění, popíše situaci, událost, 

vyjádří svoje pocity, prožitky 

 Dodržuje pravidla konverzace a společenského kontaktu (např. dokáže naslouchat 

druhým, vyčká, až druhý dokončí myšlenku, sleduje řečníka i obsah, dokáže 

zformulovat otázku, samostatně a smysluplně odpovědí na otázku, umí komentovat 

zážitky a aktivity, posuzovat slyšené) 

 Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim naučit 

 Vnímá jednoduché písně, rýmy, popěvky v cizím jazyce 

 Zaregistruje změny ve svém okolí (všimne si a rozpozná, co se změnilo např. ve třídě, 

na kamarádovi, na obrázku) 

 Rozlišuje zvuky a známé melodie, rozlišuje a napodobuje  rytmus 

 Sluchem rozlišuje slova, slabiky, počáteční slabiky a hlásky ve slovech 

 Dokončí hru (neodbíhá od ní) i rozdělanou činnost 

 Udrží  pozornost i při méně atraktivních činnostech 

 Zapamatuje si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky a 

reprodukuje  je, přijímá jednoduchou dramatickou úlohu 
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 Zapamatuje si pohádku, děj, příběh a převypráví ho 

 Spontánně vypráví zážitky ze svého okolí, z různých vyprávění, či co dítě prožilo 

příjemného i nepříjemného 

 Vyjadřuje fantazijní představy 

 Vypráví příběh s vizuální či akustickou oporou (podle obrázků, s dopomocí otázek 

atd.) 

 Vyjadřuje vlastní jednoduché pohybové představy, rytmický doprovod nebo melodii 

(např. vymýšlí krátké dramatické scénky, naznačí, vyjádří pomocí pantomimy 

konkrétní činnosti, pohybem ztvární slyšenou melodii) 

 Využívá tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí 

 Orientuje  se v časových údajích v rámci dne (např. dopoledne, poledne, odpoledne) 

 Rozlišuje základní časové údaje, uvědomuje si plynutí v čase (např. noc, den, ráno, 

večer, dnes, zítra, včera, dny v týdnu) 

 Reaguje přiměřeně dané situaci (odmítá agresi, přijímá vzor společenského chování, 

umí se podřídit) 

 Přizpůsobuje se společenství, projevuje zájem o spolupráci 

 Odloží splnění osobních přání na pozdější dobu 

 Odhadne, na co stačí, uvědomuje si, co neumí a co se chce naučit (vyhledává 

příležitosti, umí požádat o pomoc) 

 Přijme povinnost, soustředí se na činnost a samostatně ji dokončuje 

 Plní činnosti podle instrukcí 

 Projevuje se citlivě k živým bytostem přírodě i věcem, pomáhá druhým (např. 

kamarádům, mladším, slabším, aj.) 

 Přirozeně projevuje radost z poznaného a zvládnutého (raduje se, že umí píseň, 

básničku, ukazuje obrázek, předvádí taneček, výrobek) 

 Aktivně komunikuje s druhými dětmi bez vážnějších problémů (vypráví, povídá, 

poslouchá, naslouchá druhému) 

 Využívá  neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla, apod.) 

 Obhajuje svoje potřeby, svůj postoj či přání, přijímá také názor druhého, dohodne se 

na kompromisním řešení 

 Všímá si, co si druhý přeje či potřebuje (např. dělí se s druhým dítětem o hračky, 

pomůcky, pamlsky, podělí se s jiným dítětem o činnost, počká, vystřídá se) 

 Rozumí běžným projevům emocí a nálad (např. vnímá, že je jiné dítě smutné, 

zklamané nebo naopak něčím nadšené, že má radost) 

 Uvědomuje si vztah mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi ženou a mužem, 

úcta ke stáří) 

 Spoluvytváří prostředí pohody 

 Dodržuje společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v mateřské 

škole a na veřejnosti 

 Chápe funkci rodiny a jejich členů 

 Navazuje s dětmi vztah, má ve skupině své kamarády, udržuje a rozvíjí s nimi 

přátelství  
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 Je schopné přistoupit na jiný názor, rozumí potřebám druhých, přijímá společné 

návrhy, podřídí se rozhodnutí skupiny a přizpůsobuje se společnému programu 

 Pozorně poslouchá a sleduje se zájmem uměleckou produkci (např. literární, filmovou, 

výtvarnou, dramatickou, hudební) 

 Vyjádří a zhodnotí prožitky (co se líbilo a co ne, co a proč zaujalo, co bylo zajímavé, 

překvapivé, podnětné apod.) 

 V kulturních místech (např. divadle, galerii, muzeu atd.) respektovat dohodnutá 

pravidla a neruší ostatní při vnímání umění 

 Všímá si kulturních památek kolem sebe (pomník, hrad zámek, zajímavá stavby atd.) 

 Vyjadřuje se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje, hudebně 

pohybovou činností  

 Má poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se 

v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či 

vysvětleno (např. poznatky o přírodě živé i neživé, o přírodních jevech a dějích,  

o lidech a jejich životě, o kultuře či technice) 

 Má  poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijímá tradici oslav 

 Ctí oslavy narozenin, svátků, slavností 

 

 

Vzdělávací nabídka – činnosti: 

 

 Zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, 

relaxační cvičení) 

 Činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí 

 Samostatný slovní projev na určité téma 

 Poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů  

 Přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

 Námětové hry a činnosti 

 Hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, 

imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity) 

 Estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, 

pohybové a další) 

 Výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.) 

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

 Společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému 

 Aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, 

vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.) 

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

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

 Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina 

(funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina  

ve světě zvířat) – mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi) 
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 Přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci 

zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.) 

 Receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, 

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

 Aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost 

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

na kulturních akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, využívání 

příležitostí seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky 

běžnými v jeho kulturním prostředí apod.) 

 Sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé 
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PODTÉMA:   „KDO TĚ HLADÍ TEPLOU DLANÍ“ 
Dílčí vzdělávací cíle: 

Dítě a jeho tělo          - rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

Dítě a jeho psychika  - rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu 

             - rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti a pozornosti, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie; 

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

   - získání relativní citové samostatnosti 

Dítě a ten druhý - seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

   - osvojení si elementárních poznatků schopností a dovedností důležitých pro navázání a rozvíjení vztahu dítěte k druhým lidem 

   - posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem 

Dítě a společnost  - poznávání pravidel společného soužití a jejich spoluvytváření v rámci  

přirozeného sociokulturního prostředí 

  - vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

Dítě a svět    -  seznamování se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Půjdem spolu do 

pohádky, za skřítky 

a za zvířátky 

Utři si slzičku, 

pojď si hrát chviličku 

Tatínku, víš, co mám 

nejvíc rád, když si 

jdeš se mnou hrát 

Maminka: Odpovídá na 

otázky, dává pusu z velké 

lásky 

 
Hádej , hádej, hadači, koho 

já mám nejradši 

 

Pomoz v nouzi příteli a 

bude hned veselý 

 

KDO TĚ HLADÍ     

TEPLOU DLANÍ 
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PODTÉMA: „POŘÁD SE TU NĚCO DĚJE“ 
Dílčí vzdělávací cíle: 

Dítě a jeho tělo           - rozvoj a užívání všech smyslů 

Dítě a jeho psychika  - posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) 

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

Dítě a ten druhý - rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních  

Dítě a společnost - rozvoj společenského i estetického vkusu 

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

   - rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

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

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vůbec není náhoda, 

 že je krásná příroda  

Otloukej se proutku 

z vrby,  

už mě v botách nohy 

svrbí 

 
Louka je plná motýlů, 

léto je tady za chvilu 

 

Podzim malíř maluje, 

Pastelkami čaruje 

 
Bez barev a bez palety na 

sklo kreslí krásné květy 

Zvěř má své tajné 

skrýše, 

 člověk musí chodit tiše 

 

Vodníčku, vodníčku, 

co máš v tom rybníčku 

 

POŘÁD SE TU 

NĚCO DĚJE 
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PODTÉMA: „SVĚT SE TOČÍ“ 
Dílčí vzdělávací cíle: 

Dítě a jeho tělo           - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového 

aparátu a tělesných funkcích 

Dítě a jeho psychika  - osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další 

formy sdělení verbální i neverbální 

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

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

   - vytváření základů pro práci s informacemi 

   - získání schopností záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 

Dítě a ten druhý - rozvoj kooperativních dovedností 

Dítě a společnost - rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke   

třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané 

Dítě a svět    - vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a 

neustálých proměnách 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Každý pozor dává, co 

k nám jede zleva, 
zprava 

 

 

Máme doma plno knih, 

podíváme se, 

do nich 

 

Teploměr, 

ten na okénku, ukáže 

nám, 

jak je venku 

 
 

 
Když vyletíš nad  mraky, 

tak uvidíš zázraky 

 

Galoše jsou boty z gumy, 

magnet chytit špendlík umí 

 

 

 

Kominíček komín čistí, 

zahradník zas hrabe listí 

 

SVĚT SE TOČÍ 
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PODTÉMA: „KAŽDÝ MŮŽE CHODIT BOS“ 
Dílčí vzdělávací cíle: 

Dítě a jeho tělo          - uvědomění si vlastního těla  

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

   - vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 

Dítě a jeho psychika  - osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) 

             - rozvoj schopnosti sebeovládání 

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

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

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 

Dítě a svět     - osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření  

zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ten, kdo nosí brýle, 

usmívá se mile 

Na vodě, na louce, na 

stráni, vesele se děti 

prohání 

 

Milý hrochu, zhubni 

trochu 

 

Pozor, pozor, čápi letí, 

všude bude plno dětí 

 

Moje šaty z peříčka, 

profoukla mi zimička 

 

Jo, když si hráli, malí 

Indiáni 

 

KAŽDÝ MŮŽE 

CHODIT BOS 
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PODTÉMA: „ŘEKNE TI TO ZRCADLO“ 
Dílčí vzdělávací cíle: 

Dítě a jeho tělo          - osvojení si poznatků a dovedností důležitých k jeho podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí  

Dítě a jeho psychika  - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních 

(výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního poměru, vyjadřování) 

             - poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, 

sebedůvěry, osobní spokojenosti 

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

Dítě a ten druhý - vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.) 

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

   - vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 

   - vytváření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností 

umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 

Dítě a svět    - poznávání jiných kultur  

   - rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elce pelce kotrmelce, 

čert vyletěl do pekelce 

Vánoce svá kouzla 

otvírají, všichni radost 

v očích mají 

 

 

 
Pletu, pletu pomlázku, 

bez nití a provázku 

 
Vrní, vrní kolovrátek, 

zítra bude velký svátek 

 
Flétna, fagot, fujara, 

nálada je bujará 

 

U naší tetky, na vesnici, 

prali se vrabci o pšenici 

 

ŘEKNE TI TO 

ZRCADLO 
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VI. Evaluační systém 

 

             Vnitřní evaluace na úrovni školy 

 

Zaměření Frekvence Forma zpracování Odpovědnost Poznámka 

Hospitační činnost 
Dle plánů 

hospitací 
Písemná 

Ředitelka školy, 

zástupkyně ředitelky  pro 

MŠ a 1.st.ZŠ 

 

Vzájemné hospitace ve 

třídách 
        Průběžně 

 

Ústní 

 

Všechny učitelky 

 

DVPP Průběžně 

 

Písemná 

 

 

Všichni 

 

Plán DVPP 

Autoevaluace učitelek 1 x ročně 

 

Plán osobního rozvoje a jeho 

zhodnocení 

Všechny učitelky  

Evaluace učitelek Průběžně 

 

Hospitační záznam, rozhovor 

Ředitelka školy, 

zástupkyně ředitelky  pro 

MŠ a 1.st.ZŠ 

 

Reálnost cílů ŠVP Průběžně 
 

Pozorování, hospitace Všichni 
Zápisy z pedagogických 

rad 

Soulad ŠVP a TVP 

s RVP PV 
  Průběžně 

 

Studium materiálů, pozorování, 

hospitace, neformální rozhovory 

Všichni 
Zápisy z pedagogických 

rad 

Kvalita podmínek 

vzdělávání 
Průběžně 

 

Pozorování, fotodokumentace                  Všichni Zápisy z provozních porad 
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Evaluace úrovně školy 

z pohledu zákonných 

zástupců dětí 

 

Průběžně 

 

1x za tři roky 

 

 

 

 

Rozhovory, fotodokumentace, 

webové stránky školy 

Anonymní dotazník pro rodiče 

 

Zaměstnanci školy Zápis z třídních schůzek 

 

 

 

Vnitřní evaluace na úrovni třídy – výchovně vzdělávací proces 
 

Zaměření Frekvence Forma zpracování Odpovědnost Poznámka 
Zhodnocení výchovně 

vzdělávací činnosti a 

informace o dětech 

Denně Ústní 
Učitelky v kmenových 

třídách 
 

Kompetence dětí 

v průběhu 

tematického celku 

Po ukončení 

tematického celku 

 

Písemná 

 

 

Učitelky v kmenových 

třídách 

 

Součást třídní dokumentace 

Záznam BOZ Průběžně 

 

Písemná 

 

Učitelky v kmenových 

třídách 
Záznamy v třídní knize 

Kontrola třídních 

knih 
Měsíčně 

 

                    - 

Ředitelka školy, 

zástupkyně ředitelky  pro 

MŠ a 1.st.ZŠ 

Na začátku měsíce 

Integrace dětí se 

speciálními 

vzdělávacími 

potřebami 

Pololetně 

 

 

Písemná 

Učitelka ve spolupráci 

s asistentkou 

Spolupráce se SPC, IVP a 

jeho zhodnocení 
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Průběh a výsledky 

vzdělávání – 

individuální vývoj 

každého dítěte 

  Průběžně 

 

Písemná, rozhovory s dětmi, 

pozorování, vyhodnocování prací 
Učitelky v kmenových 

třídách 

Od šk.r.2015/16 jsou při 

hodnocení využívány prvky 

oregonské metody 

Charakteristika třídy          1 x ročně 
 

Písemná 
Učitelky v kmenových 

třídách 
Součást třídní dokumentace 
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VII. Přílohy: 

 
1. Environmentální výchova 

 

2. Zdravý životní styl 

 

3. Edukativně stimulační skupiny 

 

4. Spolupráce s partnery 

 

5. Vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami 

 

6. Desatero pro rodiče předškolního věku 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


