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1.1 Název ŠVP 
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MOTIVAČNÍ NÁZEV:  Poznáváme mozaiku života  

1.2 Údaje o škole 

NÁZEV ŠKOLY:  Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vašatova 1438, příspěvková organizace
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Vašatova 1438, Kladno, 27201 

odloučené pracoviště MŠ Plzeňská 3129 Kladno 272 01

KONTAKTY:  

e-mail:  info@zskladnovasatova.cz 

tel: 312 247 200 

ID datové schránky :  kwea6vg  
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web:  http://www.zskladnovasatova.cz/ 

tel: 731 516 155, 312 660 866

REDIZO:  691010099

IČO:  71294465

IZO:  691010099 

STATUTARNÍ ZÁSTUPCE ŠKOLY:  Mgr. Blanka Vondrová

ZPRACOVATELÉ PROGRAMU:   Marcela Frýdlová 
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1.3 Zřizovatel 

NÁZEV ZŘIZOVATELE:   Magistrát města Kladna

ADRESA ZŘIZOVATELE:   

Magistrát města Kladna 

nám. Starosty Pavla 44 

272 01 Kladno

KONTAKTY:   

Telefon:  312 604 111 

1.4 Platnost dokumentu 

PLATNOST DOKUMENTU:  do 9/2023

VERZE ŠVP:  3

ČÍSLO JEDNACÍ:  ZŠMŠ - Va/749/2020

DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ:  27. 8. 2020

DATUM PROJEDNÁNÍ SE ZŘIZOVATELEM:  31. 8. 2020

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

            ředitel školy                                                                                  Razítko školy 

      Mgr. Blanka Vondrová 
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2 Obecná charakteristika školy 
2.1 Velikost školy 

Kapacita školy:   Nejvýše povolený počet dětí je 78

Počet tříd:   3

Počet pracovníků:   12

V případě potřeby a možnosti je stálý počet pracovníků doplňován o další pracovníky (např. chůvy, 

školní asistenty, apod.).   

2.2 Lokalita školy 

Lokalita školy:   

Mateřská škola se nachází v klidné části sídliště Sítná, městské části Kladno - Kročehlavy, u vedlejší 

silnice. V blízkosti MŠ je městský les a park Údolí, což nabízí řadu možností k vycházkám do 

přírody. V dosahu je i velký sportovní areál Sletiště a centrum města s kulturními institucemi - 

např. Městská knihovna Kladno, Divadlo Lampion, Divadélko U Zvonu, Sládečkovo vlastivědné 

muzeum, Kladenský zámek s městskou galerií a zámeckou zahradou, náměstí Starosty Pavla. Okolí 

MŠ umožňuje dětem různorodé aktivity. 

2.3 Charakter a specifika budovy 

Charakter a specifika budovy/budov:   

Objekt mateřské školy tvoří čtyři budovy, které jsou propojeny velkou prosklenou chodbou. 

Chodba je využívána např. ke společnému setkávání s rodiči. V zadní části školy se nachází 

hospodářská budova - sborovna, technické místnosti, kancelář vedoucí kuchyně, prádelna, 

sušárna, zázemí pro kuchařeky a uklízečeky. V ostatních budovách jsou umístěny třídy. Každá třída 

má svou hernu, pracovnu, sklad na lůžkoviny, umývárnu, WC, přípravnou kuchyňku a šatnu, přes 

kterou se vchází do třídy. Vedle třídy mají učitelky šatnu se sociálním vybavením. Mateřská škola 

prošla během posledních let zateplením, výměnou oken a skleněné výplně ve spojovací chodbě. 

Vybavení je průběžně doplňováno tak, aby odpovídalo materiálním, hygienickým a bezpečnostním 

podmínkám, a rozvíjelo estetické cítění dětí. Prostory mateřské školy zdobí práce dětí. 

Budovy mateřské školy obklopuje prostorná zahrada. Umožňuje dětem činnosti a pohybové 

aktivity téměř v průběhu celého roku. Zahrada je plná zeleně, vzrostlých stromů a keřů, které 

dětem poskytují v letním počasí příznivé mikroklima. Zahrada je vybavena 3 pískovištěmi, 

průlezkami, herní sestavou  a dřevěnými domečky. Velkou výhodou jsou venkovní umývárny. Vše 
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odpovídá normám EU. Péči o stav zeleně zajišťuje zřizovatel a mateřská škola se zapojením 

rodičů. 

Dopravní dostupnost školy:   

Mateřská škola je dobře dostupná ze zastávek MHD. Mateřská škola nemá parkoviště, rodiče 

využívají parkování v sídlišti.

Informace z historie školy:   

Dne 1. 6. 1973 byla budova školy předána Průmstavem - učňovským učilištěm Kladno, do užívání 

Městskému úřadu v Kladně pod názvem 24. MŠ Kladno - Sítná, Plzeňská 3129. I když byly při 

předávání zaznamenány technické i provozní nedostatky, otevření školy se uskutečnilo 3. 9. 1973. 

3kola byla architektonickou chloubou své doby.Tuto ukázkovou školu navštěvovaly zahraniční 

delegace. První ředitelkou byla Věra Slabyhoudková. Kapacita 90 dětí byla naplněna, zájem byl 

velký. Patrony školy se staly Doly Kladno a SONP Kladno. Přispívaly na vybavení školy a dětem 

zajišťovaly pobyty v přírodě ve svých rekreačních objektech za výhodné podmínky.  

V roce 1983 vystřídala ve funkci ředitelky Věru Slabyhoudkovou Hana Soukupová, školní rok 

1983/1984, a poté nastupila do funkce Zdeňka Čížková, školní léta 1984-1995. Ve školních letech 

1995 - prosinec 2016 vedla MŠ Mgr. Anna Caithamlová. Za jejího působení přešla škola od 

1.1.2003 do samostatného právního subjektu. Objekt  školy prošel rekonstrukcí střechy, 

plášťového zateplení celé budovy, výměnou oken a prosklených tabulí ve spojovací chodbě, 

modernizací kuchyně, zahrady, výměnou chodníkové dlažby v areálu  MŠ a vybudováním 

bezbariérového přístupu. Modernizací prošly i vnitřní prostory. Třídy a šatny byly vybaveny 

funkčním  moderním nábytkem. Zázemí pro zaměstnance bylo doplněno o uzamykatelné 

skříně. Po zaslouženém odchodu Anny Caithamlové do starobního důchodu, zanikla MŠ Kladno 

Plzeňská splynutím  se základní školou, o kterém rozhodl zřizovatel. Od 1.1. 2017 je mateřská 

škola odloučeným pracovištěm. Nový název organizace je Základní škola a Mateřská škola Kladno, 

Vašatova 1438, příspěvková organizace. Paní ředitelka je Mgr. Blanka Vondrová. Vedoucí 

učitelkou MŠ byla jmenována Marcela Frýdlová. Nadále pokračuje modernizace školy - nové 

úložné skříně ve spojovací chodbě, rekonstrukce povrchu teras, výměna podlahových krytin ve 

třídách a na chodbě. Průběžně probíhá malování místností, úpravy a modernizace interiéru i 

exteriéru školy.  

O mateřskou školu byl a je u rodičů při zápisu velký zájem. 
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3 Podmínky vzdělávání 
3.1 Věcné podmínky 

Vnitřní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy. Třídy jsou přizpůsobeny činnosti dětí. 

Každá třída je rozdělena na dvě části. V jedné jsou stolky a židličky, zde si děti hrají, tvoří a rovněž 

se zde podává jídlo. V druhé části je volný prostor s kobercem pro hru, tvořivou činnost a řízenou 

činnost. Zde děti také odpočívají na molitanových lehátkách. Nejstarší děti si lůžkoviny připravují 

samostatně. Každá třída má svoji šatnu, umývárnu a WC. V průběhu roku si učitelky vytvářejí 

motivační a relaxační koutky. Každá třída je vybavena nábytkem, který odpovídá věku a počtu 

dětí. Společné tělocvičné nářadí a náčiní je uloženo ve spojovací chodbě. Hygienické zařízení 

vyhovuje počtu a věku dětí. Třídy jsou vybaveny hračkami, pomůckami, náčiním a nábytkem. 

Vše odpovídá věku a počtu dětí. Postupně se obměňují a doplňují. Učitelky si pomůcky a hračky 

navzájem půjčují do svých tříd a plně je využívají k daným tématům. Hračky a pomůcky např. na 

cvičení jsou pro děti z převážné části běžně dostupné. Fotografie pomůcek a hraček na nábytku 

napomáhají dětem k tomu, aby věděly, co kam patří. 

Děti se svými výtvory podílejí na výzdobě interiéru tříd, šaten i spojovací chodby. 

Budova školy je obklopena zahradou, která umožňuje rozmanité pohybové aktivity. Všechny 

vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných 

předpisů. 

Je naplánovaná realizace povrchu hřiště na terase třídy A. Za přispění zřizovatele bychom chtěli 

zrealizovat výměnu dlaždic a obkladu v dětských umývárnách, výměnu umyvadel a sprchových 

koutů. Přemýšlíme o  doplnění  přírodních herních prvků na zahradu školy. 

Vzhledem k docházce netříletých dětí do MŠ, bude potřeba zajistit výměnu jedné toaletní mísy 

na WC dětí v každé třídě, protože velikost záchodů neodpovídá fyzionomii některých dětí.  

3.2 Životospráva 

Dětem je nabízena plnohodnotná a vyvážená strava s ohledem na plnění spotřebního koše. Děti 

mají během celého dne, a to i při pobytu na zahradě, k dispozici barel s vodou. Mezi jednotlivými 

podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Dětem jídlo nabízíme, nenutíme je a 

respektujeme přání rodičů s ohledu jejich náboženské vyznání. Dodržujeme zdravotní omezení ve 

stravě dětí. Denní rytmus a řád se liší v jednotlivých třídách podle věkového složení dětí ve třídě. 

Režim dne umožňuje svou organizací reagovat na aktuální situaci, na potřeby a zájem dětí. 
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Každodenní a dostatečný pobyt venku je součástí programu činností. Je přizpůsoben kvalitě 

ovzduší a povětrnostním podmínkám. 

Ve třídě mohou děti využívat dostupné tělocvičné náčiní. Dětem je dopřán dostatečně volný 

pohyb ve třídách i venku při dodržování dohodnutých pravidel bezpečnosti. Spánek a odpočinek je 

individuálně respektován. Děti nejsou ke spánku nuceny. Jsou jim nabízeny klidové aktivity - 

prohlížení knížek, tvořivé činnosti, pracovní listy,... Výchova ke zdravému stylu života je záležitostí 

všech zaměstnanců školy. Učitelky se zapojují do cvičení s dětmi, společně se s nimi stravují, jídlo 

chválí a motivují je, při pobytu venku jsou aktivní. 

Zohledňovat a využívat vhodného počasí po celý rok a směřovat činnosti co nejvíce ven. 

3.3 Psychosociální podmínky 

V naší mateřské škole usilujeme o vytváření pozitivního a podnětného prostředí jak pro děti, tak 

pro zaměstnance. Pedagogičtí pracovníci mají zázemí ve sborovně školy, kde mohou využívat PC a 

barevnou tiskárnu. Nepedagogičtí pracovníci mají zázemí v hospodářském pavilonu. Všichni 

zaměstnanci mají možnost se stravovat a využívat výhody FKSP, které určuje směrnice. Pro děti je 

pocit bezpečí v pravidelném opakování činností a rituálů. Učitelky jsou s dětmi stále na třídách, 

svou přítomností zajišťují dětem pocit jistoty, bezpečí. To napomáhá k vytváření pocitu 

důvěry. Organizační změny probíhají jen v nejnutnějších případech. Při spojování tříd dětem vždy 

vysvětlíme, kam půjdou, která učitelka tam bude. Postupně jsou děti seznamovány s celým 

kolektivem zaměstnanců. Nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na nové 

prostředí, rodiče mohou využít možnost přítomnosti ve třídě. Učitelé i zaměstnanci respektují 

potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Ke všem dětem přistupujeme 

rovnocenně, přiznáváme jim stejná práva, ale vyžadujeme dodržování pravidel a povinností. Při 

nedodržování aktuálně řešíme a rozebíráme, společně hledáme východisko a možnosti 

nápravy. Osvědčily se maňáskové etudy.  

Nastavenými pravidly je dětem dána volnost a osobní svoboda, ale s ohledem na ostatní. 

Společně tvoříme třídní pravidla a dbáme na jejich dodržování. Pravidla jsou znázorněna ve 

srozumitelných piktogramech a umístěna na viditelných místech. Při porušení pravidel jsou děti 

vedeny k sebereflexi. To vytváří ve třídě pozitivní atmosféru, kde jsou všichni rádi. 

Dětem není upírán jejich názor. Pedagog jim naslouchá, komunikuje s nimi rovnocenně, nabízí, 

motivuje. Dává dítěti šanci, aby se mohlo aktivně a samostatně rozhodnout. Činnosti  jsou vázány 

na témata. Volíme taková, aby mu byla blízká, pochopitelná, přiměřená, užitečná a prakticky 

využitelná. 
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V hodnocení dáváme přednost pozitivnímu hodnocení, pochvalám - dítě konkrétně ví, co udělalo 

dobře. Stimulujeme sebevědomí a chuť pracovat samostatně a posouvat se ve svých 

schopnostech a dovednostech. 

Sociální klima je utvářeno na základě vzájemné důvěry, úcty, empatie a spolupráce všech lidí v 

MŠ. Za důležitou je považována profesionálně vedená komunikace s dětmi.  

V mateřské škole je podporována týmová práce. Důraz je kladen na vzájemnou komunikaci. Jsou k 

sobě slušní, tolerantní, ohleduplní, pomáhají si. Zaměstnanci jsou svým chováním pro děti 

vzorem. 

Učitelka během dne pozoruje děti při hrách a činnostech, sleduje vztahy, chování vůči kamarádovi 

a detekuje nezdravé sociální projevy (prevence šikany). 

3.4 Organizace chodu 

Dle předchozí domluvy umožňujeme pozdní příchod dětí. Denním řádem respektujeme pravidla 

psychohygieny. Flexibilně reagujeme na potřeby dětí a aktuální situace. Dbáme na to, aby jsme do 

denního programu zařazovali řízené cvičení nebo pohybové chvilky. Podporujeme i spontánní 

pohyb dětí, k tomu slouží volně přístupné cvičební náčiní. Učitelky mají připravené činnosti na 

průběh celého dne. Pracujeme s vhodnými pomůckami a materiály. Činnosti vedeme, přihlížíme, 

případně usměrňujeme, podporujeme aktivitu dětí.  

Zázemí tříd je přizpůsobeno věkovému složení dětí. Hrací koutky poskytují dětem klid a 

bezpečí pro hru, činnosti i soukromí. 

Adaptační režim je předem projednán s rodiči dítěte. V prvních dnech adaptace je možná 

přítomnost rodiče ve třídě. Doporučujeme postupnou adaptaci, přihlížíme k individuálním 

potřebám. 

Dětem dopřáváme spontánní činnost při ranních a odpoledních hrách. Připravené řízené 

činnosti, pod vedením pedagoga, zařazujeme během celého dne. Činnosti jsou v průběhu dne 

vyvážené. 

Děti mají dostatek prostoru pro spontánní hru, to zajišťuje učitelka tak, že přihlíží k 

individuálnímu příchodu každého dítěte do MŠ. Rozestavěné výsledky své hry a činnosti si mohou 

uložit na parapet. 

Podporujeme vlastní aktivitu dětí, případně motivujeme, povzbuzujeme, učitelky jsou vzorem. 

Experimenty především spojujeme s přírodou. 
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Děti mají možnost se spolupodílet na přípravě a řízení činností a tím se učí poznávat své možnosti 

a možnosti kamarádů. 

Učitelky mají připravené činnosti na průběh celého dne, k tomu vhodné pomůcky a materiály. 

Činnosti vedou, přihlíží, případně usměrňují. 

Formy činností :  hudební, rytmické, pohybové, grafické, výtvarné, dramatické, osobnostní, 

literární, smyslové, lokomoční, praktické, herní, sezónní, manipulační, slovní, 

turistické, pracovní, konstruktivní, názorné. 

Ve třídách jsou dětem k dispozici klidové koutky pro individuální relaxaci. Koutky jsou k dispozici i 

pro ty děti, které se nechtějí zapojit do společných činností. Ochrana soukromí je zachována i při 

používání WC. Záchodky jsou odděleny přepážkou. Činnosti jsou plánované podle potřeb dětí a 

věkového složení dětí ve třídě. Motivace témat je volena tak, aby byla blízká a srozumitelná 

dětem - pohádky, písničky, příběhy, tradice. Reagujeme na aktuální události, zážitky dětí, oslavy 

dětí. Věcné vybavení prostředí je přiměřené a kvalitní. Učitelé využívají pomůcky, které jsou 

průběžně doplňovány podle potřeb k realizaci plánovaných témat. Počty dětí ve třídách jsou 

dodržovány. Děti se spojují při začátku a konci provozu MŠ, aby byla optimálně využitá pracovní 

doba učitelek. Spojování během dne je maximálně omezeno. 

Návrh pro zlepšení podmínek: 

- vytvořit dětem větší místo, kam si budou děti ukládat rozdělanou práci. 

- zvelebit relaxační koutky. 

- vytvořit koutky pro experimentování. 

- doplnění multimediálních pomůcek. 

3.5 Řízení mateřské školy 

Zaměstnanci jsou seznámeni se svými pravomocemi a úkoly. Lékárnu pravidelně kontroluje a 

doplňuje paní Marcela Veverková. Kulturní akce pro děti zajišťuje paní učitelka Jana Adámková. 

Každý měsíc sestavuje plán akcí a uveřejňuje ho na webových stránkách školy. Paní učitelky 

Michaela Nodlová a Daniela Otradovcová chystají projekty z enviromentální výchovy. Paní učitelky 

Miloslava Červená a Lucie Godešová zajišťují účast na výtvarných soutěžích a organizují společná 

setkání s rodiči. Paní učitelka Miloslava Červená vede přehled DVPP a Hrátky s Angličtinou.  

Učitelky si předávají informace průběžně při předávání dětí. Mají své osobní e - maily, na které 

dostávají zprávy o aktuálních změnách a nabídky ke vzdělávání. Ostatní zaměstnanci jsou 

informováni individuálně nebo písemnou formou. Důležité informace mají všichni zaměstnanci 
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vyvěšené na nástěnce ve spojovací chodbě. U zaměstnanců je vítána iniciativa a podněty při 

realizaci akcí mateřské školy. Ředitelka školy reaguje na přístup zaměstnanců k plnění zadaných 

úkolů a aktivnímu přístupu finančním ohodnocením, tím motivuje zaměstnance a podporuje jejich 

vzájemnou spolupráci. 

Spolupráce s rodiči funguje na naší MŠ prostřednictvím klubu rodičů. Se zástupci klubu, zvolených 

na zahajovací schůzce v září, se setkává zástupkyně MŠ na pravidelných schůzkách nebo při řešení 

dotazů a problémů. Rodiče zajišťují akce pro dětí např. návštěvu v jejich zaměstnání, společné 

výlety aj.. 

Učitelky si sestavují třídní plány, na příští školní rok o případném týdnu, s ohledem na věkové 

složení třídy. Během školního roku reagují na individuální potřeby dětí a to v týdenních plánech. V 

plánování využívají zkušenosti a reakce dětí. 

Zástupkyně ředitelky vypracovává ŠVP společně s ostatními členy pedagogického sboru. 

Spolupráce se ZŠ Vašatova 1438 - pomoc při zajišťování akcí pro děti, ukázkové hodiny v 1. třídě. 

Dlouhodobě spolupracujeme s těmito poradenskými zařízeními: 

PPP Kladno Cyrila Boudy  2953 - nabízí poradenství v oblasti speciální pedagogiky a psychologie se 

zaměřením na školství. Zaměřujeme se na děti předškolního, školního a adolescentního věku. 

Poradenství poskytujeme žákům, studentům, školám, rodičům v oblasti osobnostního, sociálního, 

vzdělávacího a profesního vývoje dětí. Rodiče využívají nejvíce poradenství  školní zralosti. 

Středisko ROSA  pomáhá snižovat vlivy, které negativně působí na vývoj dítěte a rodinu. 

Pomáhají rodinám řešit obtíže, které nastaly z důvodů různých hendikepů - zdravotního, 

etnického, sociálního, rodinného. Mají připravené i preventivní program pro rodiny s dětmi od 

narození do 4 let, který napomáhá co nejlepšímu rozvoji a výchově dítěte. 

PPP Step  -  zařízení poradenských a vzdělávacích služeb, které poskytuje psychologické a 

speciálně-pedagogické služby. Součástí je široký tým odborníků. 

Centrum na podporu integrace cizinců Kladno - poradenská činnost cizincům (tlumočnice, pomoc 

při orientaci v zákonech, jazykové kurzy). 

Pro zefektivnění vzdělání je i spolupráce rodičů. V rámci součinnosti rodičů se školou je nutné, aby 

rodiče reagovali na zprávu zaslanou školním e-mailem nebo zveřejněnou na webových stránkách 

školy. 
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3.6 Personální a pedagogické zajištění 

Pedagogičtí pracovníci pracující v MŠ mají plně odbornou kvalifikaci středoškolské vzdělání. 

Pedagogický sbor pracuje na základě dohodnutých pravidel. Spolupracuje a domlouvá se. Vzdělání 

(DVPP) si průběžně učitelé doplňují absolvováním odborných seminářů a kurzů nebo účastí na 

projektech z EU. Plán DVPP je zpracován dle konkrétních nabídek pedagogických center a duálních 

potřeb školy. Vedení školy nám vytváří podmínky a sleduje udržení dalšího profesního růstu 

systematickým vzdělávání všech osob. Pracovní doby i pracovní náplně jsou stanoveny tak, aby 

zajišťovaly předškolní vzdělávání a provoz MŠ. Překrývání učitelů je splněno ve dvou třídách. Ve 

třetí třídě se učitelky překrývají jen v lichém týdnu, vzhledem ke sníženému úvazku zástupkyně 

ředitelky. Pedagogové se chovají profesionálním způsobem. Dodržují společenská pravidla a 

zásady metod pro vzdělávání a výchovu. Specializované služby (logopedie, rehabilitace...) jsou 

zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky - logoped, pracovníci PP poradny, lékaři. 

Navrhuji setkávání učitelek jednou měsíčně z důvodu domluvy na organizaci a řešení aktuálních 

problémů.  

Zlepšení podmínek vzdělávání pedagogů: 

- možnost využít dnů pro sebevzdělávání učitelů. 

- proškolení celého pedagogického sboru ve stejném semináři klíčového tématu nejlépe v jeden 

den na půdě školy. 

3.7 Spoluúčast rodičů 

Učitelé s rodiči komunikují při předávání dětí. Sdělují si navzájem informace o dětech a jejich 

individuální potřeby. V případě problémů se snaží společné najít řešení. Učitelé sledují a 

vyhodnocují konkrétní potřeby jednotlivých dětí. Domlouvá se s rodiči na tom, jaké potřeby dítě 

potřebuje. Rodiče se mohou podílet na dění v MŠ. Nabídnout např. návštěvu svého pracoviště. 

Pomoci při akcích školy - organizace společných akcí, výletů aj. V adaptačním období se mohou 

účastnit dopoledních činností. Rodiče každý měsíc dostávají písemný rozpis akcí. Rodiče jsou 

informováni o prospívání svého dítěte i o jeho pokrocích pravidelně při předávání dítěte. Při 

problémech v chování dítěte se učitelky scházejí s rodiči a domlouvají se o postupu řešení. 

Zaměstnanci dodržují pravidla GDPR. Problémy se řeší na půdě školy a neposkytují nevyžádané 

informace. V případě požádání rodičů o pomoc, nabízí učitel poradenský servis - nabídka poraden 

a možnost zapůjčení si ve škole odbornou literaturu.   

 Dvakrát do roka nabídneme rodičům konzultační schůzku s třídními učitelkami  
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3.8 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

Pravidelné úpravy a modernizace prostředí mateřské školy zabezpečuje podmínky pro vzdělávání 

dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Bezbariérový vstup je zajištěn u třídy C. V MŠ působí 

školní asistent. Průběžně jsou pořizovány technické a didaktické pomůcky na doporučení 

odborníků. V mateřské škole nepůsobí žádný speciální pedagog. Mateřská škola spolupracuje s 

PPP Kladno C. Boudy 2953 Kladno, se soukromou PPP Step s.r.o. Kladno a střediskem ROSA. 

Zákonným zástupcům jsou nabízeny konzultační hodiny s učitelkami jednotlivých tříd. Snížení 

počtu dětí ve třídě z důvodu vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami jsme ještě 

nevyužili. Asistentka pedagoga je zajištěna z EU projektu Šablony 2. Vzdělání dítěte je 

konzultováno s odborníky. Učitelky informují o výsledcích vzdělávání dítěte rodiče. 

 Podmínkou pro zajištění efektivního přístupu je zajištění více asistentů, vybudování 

bezbariérového přístupu na WC a spolupráci s logopedickou poradnou. 

3.9 Podmínky vzdělávání dětí nadaných 

Jednotlivé třídy jsou postupně vybavovány nadstandardním vybavením. Aktuálně se dokupují 

materiály, knihy a didaktické pomůcky podle potřeby dětí. Nadanému dítěti je dán prostor pro 

rozvoj jeho nadání a jeho další rozvoj. Dětem je dána možnost samostatné práce s náročnějším 

zadáním a pomůckami, které ho zajímají. Pedagogové absolvují vzdělávací akce např. v PPP Kladno 

a PPP Step. Naše mateřská škola spolupracuje s PPP Kladno a PPP Step. Jednou ročně přijdou do 

MŠ učitelé se ZUŠ Kladno a z předškolních dětí si vytipují nadané děti v hudební, výtvarné nebo 

dramatické oblasti. Sportovní kluby nabízejí ukázkové hodiny.   

Postupné dokupování nových pomůcek se zaměřením na ITC. 

3.10 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Postupně a průběžné jsou obnovovány a doplňovány hračky, pomůcky, náčiní, materiálu a 

doplňků tak, aby byly bezpečné a podnětné. Ve třídách s věkově homogenním uspořádáním pro 

dvouleté dítě je použito více zavřených, dodatečně zabezpečených skříněk k ukládání hraček a 

pomůcek. Je dodržena větší bezpečnost. Třída i přilehlé prostory jsou upraveny pro dostatečný a 

bezpečný pohyb, hru i relaxaci dětí. V umývárně je k dispozici sprchový kout, který bude 
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přizpůsoben k samostatnému vstupu dítěte do sprchy. Záchody odpovídají požadavkům. V 

případě používání plen, je dodržován daný zákon. Šatny jsou vybaveny dostatečně velkým 

úložným prostorem pro ukládání náhradního oblečení a hygienických pomůcek. Pro děti je 

zajištěn vyhovující režim, který jim umožňuje dostatek času na realizaci činnosti, pravidelnost, 

dostatečný odpočinek a čas na jídlo. Adaptace je v souladu s individuálními potřebami dítěte. Vše 

probíhá ve spolupráci s rodinou, která je důležitou spojnicí mezi dítětem a učitelkou. Dítěti jsou 

nabízeny pomůcky, které v nich budí zájem a tím u něj získáváme důvěru, jistotu a bezpečí. 

Používané formy vzdělání jsou - prožitkové učení, situační učení, spontánní, učení se dětí 

navzájem, při hře. Velmi důležitý je laskavý, individuální, trpělivý a důsledný přístup učitelky. To 

vše podpoří důvěru a pocit bezpečí mezi učitelkou a dítětem. V mateřské škole jsou aktivně 

podněcovány pozitivní vztahy a spolupráce s rodinou při každodenním kontaktu, setkávání se při 

společných akcí na zahradě, při besídkách a tvoření rodiče s dětmi. Rodiče mohou využít nabídky 

pro zapůjčení odborné literatury. 

Plánované úpravy a zlepšování podmínek 

- průběžné doplňování pomůcek a hraček pro danou věkovou skupinu 

- stálá kontrola bezpečnosti  

- rekonstrukce, přizpůsobení sprchových koutů ve všech třídách tak, aby do něho mohlo dítě 

vstupovat samostatně 

- doplnění zahradních prvků pro věkovou skupinu 

- zakoupení stupínků pro snadnější dostupnost při potřebě na WC 
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4 Organizace vzdělávání

Druh provozu školy :  Celodenní

Počet tříd včetně bližší charakteristiky :  

Berušky   - třída středních dětí. Je vybavená kulatými i hranaté stoly a mobilníma židličkama 

přiměřené velikosti. Nábytek je přizpůsoben věkovému složení třídy. Třída má kuchyňský, 

literárně - relaxační, výtvarný a pracovní koutek.Ve třídě jsou zastoupeny činnosti rovnoměrně 

podle potřeb dětív souladu s třídním plánem. Prostor je  dostatečný pro volný pohyb a tvořivost 

dětí- stavby z molitanové stavebnice. V této třídě probíhá přirozené seznamovánídětí s cizím 

jazyke "Hrátky s angličtinou". Důraz se klade na prohlubování spolupráce s rodiči při pořádání 

sezonních pracovních dílniček. Protože jsou v této třídě děti předškolního věku,učitelky 

spolupracují se ZŠ.Třída se využívá při cvičení "Děti na startu" a při Hrátkách s angličtinou. 

Rybičky - třída středních a mladších dětí. Je vybavená kulatými i hranatými stoly a 

mobilníma židličkama. Mobilní nábytek je přizpůsoben věkovému složení třídy. Třída je uspořáda 

do herních koutků, které poskytují dětem dostatek místa vzhledem k jejich věku. Ve třídě jsou 

zastoupeny činnosti rovnoměrně podle potřeb dětív souladu s třídním plánem. Důraz se rovněž 

klade na prohlubování spolupráce s rodiči při  pořádání sezonních dílniček.Třída se využívá při 

cvičení "Děti na startu". 

Sluníčka  -  třída nejstarších dětí. Je vybavena kulatými a hranatými stoly a mobilními židličkami. 

Mobilní nábytek je přizpůsoben věkovému složení třídy. Ta je uspořádána do herních koutků - 

domácnost, doprava a skluzavka s lezeckou stěnou. Dostatek prostoru je uvolněn pro pohybové 

využití dětí. Je rozdělena na koutky pro hru a pracovní činnosti. Ve třídě jsou zastoupeny činnosti 

rovnoměrně podle potřeb dětí v souladu s třídním plánem. Protože jsou v této třídě převážně děti 

předškolního věku, učitelky spolupracují se ZŠ. Důraz se rovněž klade na prohlubování spolupráce 

s rodiči při  pořádání sezonních pracovních dílniček. Třída se využívá při cvičení "Děti na startu"

Pravidla pro zařazování do jednotlivých tříd: 

 Třídy jsou heterogenní. Při zařazování dětí do tříd jsou zohledňována i přání rodičů. Není pravidlo, 

že jsou do stejné třídy zařazeny sourozenci.

Činnosti se souběžným působením dvou učitelů ve třídě: 

Činnosti se souběžným působením dvou učitelů ve třídě  
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- realizace doplňkových programů (práce ve skupinkách); 

- pobyt venku (bezpečnostní hledisko, skupinové činnosti na školní zahradě); 

-  vytváření návyků (stravování, sebeobsluha, pracovní, kulturní); 

-  tvorba a reflexe portfolií dítěte; 

- didakticky zacílené činnosti v menších skupinách či individuálně. 

Konkrétní výčet činností, při kterých je zajištěno souběžné působení dvou učitelů v každé třídě, 

vychází z rozpisu pracovní doby učitelů, toto opatření umožňuje pružně reagovat na řešení 

aktuálních situací. 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy: 

Kritéria pro přijímání dětí:

Do mateřské školy budou přednostně přijímány děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo 

svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě 

cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola"). 

1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj. dosáhnou-li věku 5 let do 31. 8. 2020 a 

děti s odkladem nebo dodatečným odkladem povinné školní docházky.Přednostně budou 

přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, a to s trvalým 

pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má Město Kladno uzavřenou smlouvu 

(Libochovičky, Zájezd, Pletený Újezd a Makotřasy). Tento bod se týká i dětí cizinců, kteří 

doloží oprávnění k pobytu na území ČR a města Kladna. 

2. Děti 4 leté, tj. dosáhnou-li věku 4 let do 31. 8. 2020 - a to s trvalým pobytem ve spádové 

oblasti a v obcích, se kterými má Město Kladno uzavřenou smlouvu. 

3. Děti mladší 4 let, tj. dosáhnou-li po 1. 9. 2020 čtyř let a méně - a to s trvalým bydlištěm ve 

spádové oblasti a v obcích, se kterými má Město Kladno uzavřenou smlouvu 

4. Děti různého věku z nespádové oblasti

Popis pravidel organizace individuálního vzdělávání: 

Pravidla pro zpracování, hodnocení, aktualizaci PLPP a IVP Zpracování PLPP a IVP je povinností 

učitelek dle RVP PV 
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„Vzdělávání dětí se speciálními potřebami, novely školského zákona č. 82/2015 Sb., zejména z § 

16 a z prováděcí vyhlášky č. 27/2016 Sb. Cílem je zajistit pro děti v mateřské škole takové 

podmínky pro jejich vzdělávání, které reflektují možnosti dětí, jejich potřeby ve vztahu k jejich 

aktuálnímu věku; rozvíjejí a podporují výchovu dětí, respektují míru nadání i dopady zdravotního 

stavu do jejich přípravy na školu. Na začátku školního roku, během měsíce září, nebo při nástupu 

nového dítěte během školního roku do MŠ /po adaptaci dítěte cca 3 měsíce/ učitelka vyhodnotí 

potřebu podpůrných opatření na základě pozorování práce a hry dětí. 
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5 Charakteristika vzdělávacího programu 
5.1 Zaměření školy 

Zaměření mateřské školy je všeobecné, s cílem dovést dítě na konci jeho předškolního období k 

tomu, aby v rozsahu svých osobnostních předpokladů a možností získalo věku přiměřenou 

fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí pro jeho další rozvoj .  

Na přirozeném koloběhu střídání ročního období se děti seznamují s charakteristickými znaky 

přírody a společenského dění - tradice, zvyky.  

5.2 Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu 

Chceme pro děti vytvořit podmínky pro získávání kompetencí uplatnitelných v běžném životě a při 

vstupu do základní školy. K dětem přistupujeme individuálně,vstřícně, respektujeme 

jejich potřeby a názory. Společně si vytváříme pravidla pro bezpečnost sama sebe i k druhému - 

prosociální chování, .Učíme dítě vnímat svět, jeho proměny, zákonitosti přírody a společnosti a 

tím v něm  probouzíme touhu poznávat a chtít se učit něčemu novému. Vedeme dítě k 

samostatnosti  a odpovědnodti za své jednání. 

S přihlédnutím k věku dítěte se věnujeme problematice ochrany zdraví, prevenci sociálně-

patologických jevů, ochraně obyvatel za mimořádných okolností, dopravní výchově a sexuální 

výchově. Velkou pozornost klademe na vztahy mezi dětmi (odlišnosti, šikana), podporujeme jejich 

sebevědomí. Podporujeme individuální přístup k dětem dle jejich schopností a potřeb. Škola a její 

zaměstnanci a především pedagogové musí dát možnost, ale také vytvářet prostor pro rozvoj 

 všech dětí, tj. jak talentovaných, tak i integrovaných s různými formami zdravotního postižení a 

zdravotního i sociálního znevýhodnění tak i dětem dvouletým.  Mateřská škola má možnost 

využívat vybavení informačními technologiemi a tím rozvíjet u dětí základy počítačových 

dovedností v souladu s moderními trendy. 

Zaměření mateřské školy je všeobecné s cílem dovést dítě na konci jeho předškolního období k 

tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů a možností získalo věku  přiměřenou fyzickou, 

psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí pro jeho další rozvoj a učení.  

5.3 Metody a formy vzdělávání 

Formy vzdělávání:   

- frontální učení 
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- individuální, skupinové a frontální  učení 

- kooperativní učení 

- prožitkové učení 

- situační učení 

- spontánní sociální učení 

- řešení problémových situací 

- sebehodnocení 

- sebekázeň 

- učení se dětí navzájem 

Metody vzdělávání:   

- hra spontánní, řízená, didaktická - činnosti výtvarné, pohybové, hudební 

- diskuse, promyšlená oblast otázek a odpovědí 

- pozorování, pokusy, poznávání 

- sebereflexe, sebehodnocení, objektivní posuzování svých úspěchů i nezdarů, hledání nové cesty 

k úspěchu 

- aktivity spontánní i řízené pedagogem 

- dramatizace, hraní rolí, inscenace 

-využití literatury, práce s textem 

- využití hudby 

- využití divadla, filmu 

- komunikace  

- pravidla 
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5.4 Zajištění vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí nadaných 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP: 

Před zahájením poskytování podpůrných opatření 1. stupně zpracuje škola PLPP. 

PLPP zahrnuje popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, stanovení cílů podpory a 

způsobu vyhodnocování potřeb dítěte. 

PLPP sestavuje učitelka ve spolupráci s vedoucí učitelkou. PLPP má písemnou podobu. Náležitosti 

PLPP jsou vymezeny v příloze č. 3 Vyhlášky č. 27/2016 Sb. Před zpracováním PLPP spolu 

třídní učiteleky komunikují, domlouvají se sdělují si postřehy, s cílem stanovení např. metod práce 

s dítětem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností.Informují rodiče a vyzvou je 

ke spolupráci rodiče, k jednotnému působení na dítě a seznámení s dokumentem potvrdí 

podpisem. Pokud na škole působí asistentka pedagoga je seznámena s PLPP a pomáhá zajistit 

individuální přístup. 

Hodnocení PLPP: 

Mateřská škola PLPP průběžně vyhodnocuje, a to nejpozději po 3 měsících od zahájení 

poskytování daných podpůrných opatření. Škola dále vyhodnotí, zda došlo k naplnění stanovených 

cílů a v případě, že tomu tak není, doporučí zákonnému zástupci dítěte využití spádového 

poradenského zařízení. 

Do doby zařazení dítěte do 2.- 5. stupně podpůrných opatření poskytuje škola nadále podpůrná 

opatření 1. stupně na základě PLPP. Povinností mateřské školy je seznámit s PLPP zákonného 

zástupce (rodiče), všechny pedagogy a ostatní pracovníky, kteří se na realizaci vzdělávání dítěte se 

speciálními vzdělávacími potřebami podílí. Poté se škola řídí doporučením poradeského zařízení.

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení IVP: 

Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je pro zpracování PLPP výchozím 

dokumentem ŠVP. Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 2. – 5. stupně je ŠVP podkladem 

pro zpracování případného IVP. PLPP zpracovává škola na základě vzdělávacích potřeb dítěte 

samostatně, IVP zpracovává škola už na základě doporučení školského poradenského zařízení, při 

sestavování IVP je důležitá úzká spolupráce s rodiči či zákonnými zástupci. IVP je součástí 

dokumentace dítěte ve školní matrice. 
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Individuální vzdělávací plán je zpracován bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce 

ode dne, kdy škola obdržela doporučení a žádost zákonného zástupce dítěte. Individuální 

vzdělávací plán sestavuje učitelka dítěte ve spolupráci s vedoucí učitelkou a školským 

poradenským zařízením. Vedoucí učitelka zajistí písemný informovaný souhlas zákonného 

zástupce dítěte, bez kterého nemůže být IVP prováděn. Vedoucí učitelka po podpisu IVP 

zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce 

dítěte předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP ředitelce školy. IVP 

má písemnou podobu. Náležitosti IVP jsou vymezeny v příloze č. 2 Vyhlášky č. 27/2016 Sb 

Hodnocení IVP: 

IVP sleduje školské poradenské zařízení a nejméně jedenkrát za rok vyhodnocuje plnění 

vytyčených cílů. Pokud zjistí nedostatky v naplňování cílů, upozorní na situaci vedení školy.

Pravidla pro zapojení další subjektů: 

Dlouhodobě spolupracujeme s těmito poradenskými zařízeními: 

PPP Kladno Cyrila Boudy  2953 - nabízí poradenství v oblasti speciální pedagogiky a psychologie se 

zaměřením na školství. Zaměřujeme se na děti předškolního, školního a adolescentního věku. 

Poradenství poskytujeme žákům, studentům, školám, rodičům v oblasti osobnostního, sociálního, 

vzdělávacího a profesního vývoje dětí. Rodiče využívají nejvíce poradenství  školní zralosti. 

Středisko ROSA  pomáhá snižovat vlivy, které negativně působí na vývoj dítěte a rodinu. 

Pomáhají rodinám řešit obtíže, které nastaly z důvodů různých handicapů - zdravotního, 

etnického, sociálního, rodinného. Mají připravené i preventivní program pro rodiny s dětmi od 

narození do 4 let, který napomáhá co nejlepšímu rozvoji a výchově dítěte. 

PPP Step  -  zařízení poradenských a vzdělávacích služeb, které poskytuje psychologické a 

speciálně-pedagogické služby. Součástí je široký tým odborníků. 

Centrum na podporu integraci cizinců Kladno

Zodpovědné osoby: 

Pedagogičtí pracovníci 

Přehled předmětů speciálně pedagogické péče používaných v naší MŠ: 

-logopedická péče a řečová výchova- - jsou zařazovány v průběhu celého dne. 
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-zdravotní tělesná výchova - je zařazována během dopoledního cvičení a odpoledních činností. 

5.5 Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Ve vzdělávání dětí mladších tří let převládají spontánní činnosti nad řízenými. 

Nejčastěji uplatňujeme individuální nebo skupinovou formu činností. Důraz klademe na volnou 

hru. V plné míře akceptujeme vývojová specifika (individualizace, diferenciace). Při plánování 

vzdělávací nabídky pro děti mladších 3 let vycházíme z jednoduchých principů: 

- jednoduchost, názornost 

- časová nenáročnost 

- známé prostředí a nejbližší okolí 

- smysluplnost a podnětnost 

- dostatek prostoru a času pro volný pohyb a hru dítěte 

Dětem předáváme elementární dovednosti a rozvíjíme ho tak po všech stránkách, učíme ho 

základním hygienickým, společenským a bezpečnostním návykům. Učitelka jim napomáhá a vede 

je k samostatnosti a k sebeobsluze. Využíváme dětské zvídavosti k získání nových poznatků ve 

formě her, písniček, knížek, maňáskových scének. 

Cílem je rovněž prostřednictvím hry a zábavy docílit vytvoření zcela přirozeného prostředí, ve 

kterém se dítě bude cítit dobře, bezpečně a bude moci rozvíjet svou jedinečnou osobnost. Při 

vzdělávání dětí od 2 do 3 let maximálně využíváme metody práce vhodné pro tuto věkovou 

kategorii. 

- situační učení 

- spontánní sociální učení (nápodoba) 

- učení hrou a činnostmi 

Záměr: zajistit pomůcky a didaktický materiál odpovídající normám a požadavkům věkové 

skupiny, zajistit odbornou literaturu a metodický materiál, DVPP, vybavení třídy 

relaxačnimi koutky. 
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6 Vzdělávací obsah 
6.1 Integrované bloky 
6.1.1 1. Barvy podzimu 

Název integrovaného bloku 1. Barvy podzimu
Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Charakteristika integrovaného bloku Děti budou mít prostor na adaptaci. Postupně se mohou seznamovat s novými kamarády a učit se znát 

jejich jména. Průběžně budou mít možnost se seznamovat s prostředím školky, ale i se zaměstnanci. 
Společně s paní učitelkou si vytvoří pravidla bezpečnosti, třídy, základy společenského chování a 
hygienických návyků. V tomto integrovaném bloku budeme dbát na vytvoření příjemného prostředí, 
které je důležité k utváření vzájemných kamarádských vztahů mezi dětmi. Pěkného počasí babího léta 
využijeme  k malebným vycházkám do přírody (místní les a okolí MŠ), kde budeme s dětmi pozorovat 
dozrávající plody. Využijeme nadcházejícího podzimního období, kdy příroda hýří nádhernými barvami 
a při pobytu venku vysvětlíme dětem změny, které v tomto období nastávají. Zaměříme naši pozornost 
na pozorování podzimní  přírody, charakteristický znaků a změn. V praktických činnostech si děti 
upevní dovednosti s drobným nářadím, náčiním při práci na školní zahradě. Povedeme děti k ochraně 
živé i neživé přírody. V tomto období si budeme připomínat dny státnosti a české tradice. Budeme 
podporovat přátelskou atmosféru mezi dětmi, učit děti soucítění, probouzet v nich radost, očekávání, 
lásku k okolí. 

Návrhy dílčích témat pro realizaci Kluci a holka z naší školky
Jak voní a chutná podzim
Tajemství lesa
Foukej, foukej, větříčku
Čas vánoční

   

Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy
si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; 
přirozenou motivací k řešení dalších problémů a 

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

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



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

25

Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy
neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního 
zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat 
pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem 
apod.)
zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat 
se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, 
zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě 
apod.)

pohody prostředí

zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně 
hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o 
osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět 
stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, 
svlékat, obouvat apod.)
adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat 
požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných 
proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, 
podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí 
skupiny, přizpůsobit se společnému programu, 
spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto 
společenství prostředí pohody
zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, 
hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi 
apod.

situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

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

porozumět běžným neverbálním projevům citových 
prožitků a nálad druhých

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

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

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

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

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



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

26

Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy
neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního 
zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat 
pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem 
apod.)
zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat 
se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, 
zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě 
apod.)

pohody prostředí

zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně 
hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o 
osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět 
stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, 
svlékat, obouvat apod.)
prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, 
radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní 
chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, 
tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.)

nápodoby či opakování), náročnější s oporou a 
pomocí dospělého

rozvoj schopnosti sebeovládání

přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a 
vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky
vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně 
poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či 
hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co 
bylo zajímavé, co je zaujalo)

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

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

vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně 
pohybových činností, zvládat základní hudební 
dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, 
zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a 
rozlišovat rytmus)

dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, rozvoj fyzické i psychické zdatnosti zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou 
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poznávat svoje slabé stránky orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí 

(zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé 
náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na 
sněhu, ledu, ve vodě, v písku)

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

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

porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad

respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o 
hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným 
dítětem apod.
spolupracovat s ostatními
bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, 
ponižování apod.

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

seznamování s pravidly chování ve vztahu k 
druhému

dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného 
soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, 
dodržovat herní pravidla
odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být 
aktivní i bez jejich opory
prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, 
radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní 
chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, 
tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.)

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

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

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

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

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

adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat 
požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných 
proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, 
podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí 
skupiny, přizpůsobit se společnému programu, 
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spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto 
společenství prostředí pohody
zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, 
hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi 
apod.
porozumět běžným neverbálním projevům citových 
prožitků a nálad druhých
postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, 
přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti

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

získání schopnosti záměrně řídit svoje 
chování a ovlivňovat vlastní situaci

porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, 
sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o 
pořádek a čistotu, nakládat vhodnýmzpůsobem s 
odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu 
prostředí, chránit příroduv okolí, živé tvory apod.)

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

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 mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i 

společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, 
jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují 
vlastní zdraví i životní prostředí
rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se 
tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých 
neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního 
zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat 
pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem 
apod.)

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

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

zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat 
se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, 
zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě 
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apod.)
zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně 
hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o 
osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět 
stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, 
svlékat, obouvat apod.)
vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit 
se na společném řešení (v jednoduchých situacích 
samostatně, jinak s pomocí)

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

uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla 
chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti 
pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; 
odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež, 
nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), 
chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit 
jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se 
takto chovají)

    

6.1.2 2. Paní zima jede 

Název integrovaného bloku 2. Paní zima jede
Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Charakteristika integrovaného bloku Tento integrovaný blok trvá od ledna do poloviny března

Přiblížíme dětem charakteristické znaky zimního počasí a jeho změny. Budeme rozvíjet a upevňovat 
poznatky o zvířatech, vnímat rozmanitý, pozoruhodný a různorodý svět zvířat v zimě. Osvojovat si 
elementární poznatky o zvířatech a učit se o ně pečovat. Děti se seznámí se zásadami zdravého 
životního stylu.  Z lidových tradic  a svátků si připomeneme  příchod Tří králů a Masopust.

Návrhy dílčích témat pro realizaci Tři králové
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Název integrovaného bloku 2. Paní zima jede
Zvířátka v zimě
Pohádková zima
Chci být zdravý

   

Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy
mít povědomí o širším společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho 
dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí dítěte

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

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

zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i 
jednoduché praktické situace, které se doma a v 
mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a 
bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v 
obchodě, u lékaře apod.)
prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, 
nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně 
zformulovaných větách

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

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

postřehovat, všímat si (nového, změněného, 
chybějícího)
pojmenovat části těla, některé orgány (včetně 
pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle 
a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho 
proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení 
se zdravím, s pohybem a sportem

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

vytváření zdravých životních návyků a postojů 
jako základů zdravého životního stylu

rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat 
se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu 
známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu 
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svou ani druhých
přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým 
dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství
vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu 
vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či 
postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s 
ním, nabídnout mu pomoc apod.)

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

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

uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s 
ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo 
názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a 
uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
pojmenovat části těla, některé orgány (včetně 
pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle 
a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho 
proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení 
se zdravím, s pohybem a sportem

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

vytváření zdravých životních návyků a postojů 
jako základů zdravého životního stylu

rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat 
se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu 
známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu 
svou ani druhých
porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé 
(všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a 
proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě 
počítat), přizpůsobovat se běžně proměnlivým 
okolnostem doma i v mateřské škole

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

rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám 
vnějšího prostředí i jeho změnám

osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, 
které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a 
přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné 
pro další učení a životní praxi

se učí s chutí, pokud se mu dostává uznání a osvojení si některých poznatků a dovedností, domluvit se slovy i gesty, improvizovat
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chápat slovní vtip a humor
naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat 
říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou 
dramatickou úlohu apod.)

ocenění které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o 
psanou podobu jazyka i další formy sdělení 
verbální i neverbální (výtvarné, hudební, 
pohybové, dramatické)

sledovat očima zleva doprava
nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní 
výkony, slovně reagovat

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

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

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

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

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

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

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

vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a 
národností

začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, 
respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a 
dovednosti
dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat 
spravedlivě, hrát fair

má základní dětskou představu o tom, co je v 
souladu se základními lidskými hodnotami a 
normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle 
toho chovat

vytvoření povědomí o mezilidských morálních 
hodnotách

uplatňovat návyky v základních formách 
společenského chování ve styku s dospělými i s 
dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, 
poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý 
domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, 
uposlechnout pokyn apod.)

    

6.1.3 3. Když jaro zaťuká 

Název integrovaného bloku 3. Když jaro zaťuká
Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
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Název integrovaného bloku 3. Když jaro zaťuká
Charakteristika integrovaného bloku Tento integrovaný blok trvá od března do května.

Při pobytu venku budeme s dětmi pozorovat postupné změny v přírodě vlivem oteplování a návrat 
přírody k životu. Děti povedeme k lásce a k aktivní ochraně přírody. Připomeneme si lidové svátky, 
tradice a významné dny. Společně s předškoláky se budeme těšit na zápis do ZŠ. Prostřednictvím her, 
činností a aktivit vnímat rodinu jako důležité společenství lidí.

Návrhy dílčích témat pro realizaci Jaro hledá klíč
Půjdu k zápisu
Aby bylo na zemi milo
Čára, máry pod kočáry
U nás doma

   

Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy
soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si 
souvislostí, experimentuje a užívá při tom 
jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

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

utvořit si základní dětskou představu o pravidlech 
chování a společenských normách, co je v souladu s 
nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících 
situacích se podle této představy chovat (doma, v 
mateřské škole i na veřejnosti)

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

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

mít povědomí o širším společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění 
v rozsahu praktických zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí dítěte
chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, 
staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat 
druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)

osvojení si elementárních poznatků, 
schopností a dovedností důležitých pro 
navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým 
lidem navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do 

péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným 
způsobem, respektovat ho
sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky 
ve slovech

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

rozvoj řečových schopností a jazykových 
dovedností receptivních (vnímání, 
naslouchání, porozumění) i produktivních sledovat a vyprávět příběh, pohádku
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Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy
(výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního 
projevu, vyjadřování)

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

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

chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, 
staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat 
druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)

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

osvojení si věku přiměřených praktických 
dovedností

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

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

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

chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k 
dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich 
osobě, vážit si jejich práce a úsilí

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

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

rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se 
tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých 
neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani 
druhých

rozvoj a užívání všech smyslů vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově 
rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary 
předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, 
chutě, vnímat hmatem apod.)
mít povědomí o některých způsobech ochrany 
osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě 
potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, 
jakým způsobem apod.)

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

uvědomění si vlastního těla

rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se 
tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých 
neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani 
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Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy
druhých
mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o 
významu aktivního pohybu a zdravé výživy

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

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

pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o 
pořádek a čistotu, nakládat vhodnýmzpůsobem s 
odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu 
prostředí, chránit příroduv okolí, živé tvory apod.)

sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky 
ve slovech

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

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

sledovat a vyprávět příběh, pohádku

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

rozvoj a užívání všech smyslů vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově 
rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary 
předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, 
chutě, vnímat hmatem apod.)

rozvoj interaktivních a komunikativních 
dovedností verbálních i neverbálních

navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do 
péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným 
způsobem, respektovat ho

komunikuje v běžných situacích bez zábran a 
ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být 
komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je 
výhodou posilování přirozených poznávacích citů 

(zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
rozvoj komunikativních dovedností (verbálních 
i neverbálních) a kultivovaného projevu

správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči

sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky 
ve slovech

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

rozvoj řečových schopností a jazykových 
dovedností receptivních (vnímání, 
naslouchání, porozumění) i produktivních sledovat a vyprávět příběh, pohádku
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Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy
(výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního 
projevu, vyjadřování)
vytváření základů pro práci s informacemi učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na 

slova, kterým nerozumí)
poznat napsané své jméno
poznat některá písmena a číslice, popř. slova

ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním 
činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o 
učení projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat 

četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon
orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě 
tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v 
blízkém okolí)
pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o 
pořádek a čistotu, nakládat vhodnýmzpůsobem s 
odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu 
prostředí, chránit příroduv okolí, živé tvory apod.)

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

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

uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém 
okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky 
chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v 
případě potřeby obrátit o pomoc)

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

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

chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k 
dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich 
osobě, vážit si jejich práce a úsilí

mít povědomí o některých způsobech ochrany 
osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě 
potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, 
jakým způsobem apod.)

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

uvědomění si vlastního těla

rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se 
tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých 
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Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy
neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani 
druhých
mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o 
významu aktivního pohybu a zdravé výživy

rozvoj společenského i estetického vkusu vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně 
poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či 
hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co 
bylo zajímavé, co je zaujalo)

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

rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a 
pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak svět 
přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o 
existenci různých národů a kultur, různých zemích, o 
planetě Zemi, vesmíru apod.)
mít povědomí o některých způsobech ochrany 
osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě 
potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, 
jakým způsobem apod.)
rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se 
tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých 
neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani 
druhých

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

uvědomění si vlastního těla

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

    

6.1.4 4. Hurá na prázdniny 

Název integrovaného bloku 4. Hurá na prázdniny
Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
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Název integrovaného bloku 4. Hurá na prázdniny
Charakteristika integrovaného bloku Hlavním záměrem činností , které budou realizovány bude rozvoj dětského přátelství, komunikačních 

dovedností a schopností. Připomeneme si základy společenského chování. Děti budou vedeny k 
aktivnímu a samostatnému řešení situací, které souvisí s  ochranou jejich bezpečí. Prostřednictvím 
hudby, tance  budeme navazovat příjemnou atmosféru léta. 

Návrhy dílčích témat pro realizaci Děti z jedné planety
Co už umíme, nasedat a jedeme

   

Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy
koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, 
sladit pohyb s rytmem a hudbou

uplatňuje získanou zkušenost v praktických 
situacích a v dalším učení

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

ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

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

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

zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní 
kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky 
(starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a 
tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své 
osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)

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

poznávání jiných kultur vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a 
pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak 
svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární 
povědomí o existenci různých národů a kultur, 
různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.)

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

rozvoj a kultivace mravního i estetického 
vnímání, cítění a prožívání

chápat základní číselné a matematické pojmy, 
elementární matematické souvislosti a podle 
potřeby je prakticky využívat (porovnávat, 
uspořádávat a třídit soubory předmětů podle 
určitého pravidla, orientovat se v elementárním 
počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu 
první desítky, poznat více, stejně, méně, první, 
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Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy
poslední apod.)

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

chápat základní číselné a matematické pojmy, 
elementární matematické souvislosti a podle 
potřeby je prakticky využívat (porovnávat, 
uspořádávat a třídit soubory předmětů podle 
určitého pravidla, orientovat se v elementárním 
počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu 
první desítky, poznat více, stejně, méně, první, 
poslední apod.)
spolupracovat s ostatnímimá smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k 

úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; 
váží si práce i úsilí druhých

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

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

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

rozvoj kooperativních dovedností navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno 
do péče, překonat stud, komunikovat s ním 
vhodným způsobem, respektovat ho

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

vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a 
národností

zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, 
pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou 
improvizací apod.)

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

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

zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska 
důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti 
předmětů, nacházet společné znaky, podobu a 
rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a 
vzájemné souvislosti mezi nimi)

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

vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a 
národností

spolupracovat s ostatnímije schopno chápat, že lidé se různí, a umí být 
tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

posilování prosociálního chování ve vztahu k 
ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, 
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Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy
dětské herní skupině apod.) přiznávat stejná práva druhým a respektovat je

spolupracovat s ostatnímichápe, 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

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

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

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

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

uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové 
prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i 
strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v 
důvěrném (rodinném) a cizím prostředí

     

6.2 Popis zpracování třídního vzdělávacího programu 

Třídní vzdělávací program zpracovávají učitelky v písemné podobě. V rámci TVP vytváří učitelky podtémata, která vycházejí z daného integrovaného bloku 

ŠVP. Jsou volena tak, aby byla pestrá, rozmanitá a přiměřená věku a vycházejí z individuálních potřeb dětí. Jednotlivá podtémata jsou rozpracována do 

týdenních plánů, s možností pokračovat v delším časovém období dle obsahu tématu (časová realizace témat je v kompetenci učitelek). Učitelky na třídě 

se společně podílejí na vytváření týdenní plánů a na základě týdenní evaluace dle potřeb a zájmů dětí v plánu pokračují. Učitelky vypracovávají týdenní 

plány na daný formulář (možnost v písemné podobě či zpracování na počítači). Podmínkou je včasné zpracování tak, aby byla učitelka MŠ připravena na 

předškolní vzdělávání (plán nahrazuje přípravu), aby měla představu o záměrech, pomůckách, přípravě prostředí, o náplni činnosti. Také, aby mohla 

podle plánu uskutečňovat vzdělávání i nenadále zastupující učitelka. Učitelky zařazují činnosti řízené i spontánní. Vycházejí z práce individuální, skupinové 

i frontální a snaží se o jejich střídání. Při plánování učitelky dle potřeb, volby a zájmu dětí zařazují individuální a skupinové činnosti v průběhu celého dne. 

Součástí plánu je i záznam průběžné evaluace (denní poznámky ve třídní knize, které pak budou sloužit k evaluaci integrovaného bloku). Hlavní nabídka 

může být doplněna: školními dlouhodobými projekty, třídními projekty a doplňujícími programy. Třídní vzdělávací programy vymezují specifika a 

podmínky třídy pro výchovně vzdělávací činnosti. Obsahují pravidla soužití ve třídě, charakteristiku třídy, záměry a cíle, akce třídy, projekty. 
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6.3 Dílčí projekty a programy 

 V MŠ škole je, pro předškolní děti, realizován program na seznamování s cizím jazykem Hrátky s angličtinou pod vedením paní učitelky Miloslavy 

Červené. 

Od  února 2019 se naše MŠ zapojila do celonárodního projektu "Děti na startu", věnovaný dětem ve věku od 4 do 9 let.

Jedná se o děti malé, velké, subtilní či s nadváhou, děti sportovně založené nebo naopak. U všech dětí chceme především probudit radost z pohybu. 

Kurzy jsou vedené odborně vyškolenými cvičiteli - paní učitelkami Miloslavou Červenou, Marcelou Frýdlovou a Michaelou Nodlovou jednou týdně v 

prostorách MŠ. 

Plavecký výcvik zajištuje plavecká školička ELMA. Zábavnou a pestrou formou s mnoha herními prvky se děti seznamují s vlastnostmi vody bez pomůcek 

na těle i s různými nadlehčovacími pomůckami, umožňujícími správný pohyb ve vodě a učí se nejzákladnějším plaveckým dovednostem (správné plavecké 

dýchání, potápění hlavy, otevírání očí pod vodou, sebezáchranné prvky, uvolnění ...). Pokročilejší děti potom navazují dalšími základními dovednostmi 

(vznášením, splýváním, lovením předmětů, skoky a pády do vody, sebezáchrannou polohou ...), plaváním bez nadlehčovacích pomůcek až po nácvik 

správné techniky plaveckých způsobů „prsa",„znak", případně „kraul".

Výuka je zajištěna svědomitými odborníky, připravenými na náročnou práci s malými dětmi a  společným cílem je naučit děti během kurzu co nejvíce 

plaveckým dovednostem, které jsou jednotlivé děti schopny zvládnout při souběžné psychické pohodě. Plaveckého kurzu se jednou v týdnu zúčastňují 

předškolní děti (duben - červen). 

Spolupráce s naučným střediskem ekologické výchovy Kladno – Čabárna, o.p.s., kde využíváme výukové programy (2x ročně). 
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7 Systém evaluace 

Oblast Cíle a kritéria Nástroje Časové 
rozvržení

Zodpovědnost

Koncepce a rámec školy Cíle - otevřenost ke spolupráci s rodiči, 
zřizovatelem, trendům ve společnosti. Jsou 
formulovány s otevřeností k trendům ve 
vzdělávání, společnosti a očekávání zřizovatele. 
Materiály jsou předkládány rodičům s cílem 
získat jejich zpětnou vazbu. Ve výroční zprávě 
jsou zhodnoceny výsledky.

Anketa pro rodiče Anketa pro učitele 
zpětná vazba absolventů Zpětná 
vazba zřizovatele při kontrolním dnu 
Výroční zpráva o činnosti školy

Anketa pro 
rodiče 3 letech 
Anketa pro 
učitele po 3 
letech Zpětná 
vazba 
absolventů 
průběžně 
Zpětná vazba 
zřizovatele při 
kontrolním 
dnu jednou za 
rok Výroční 
zpráva o 
činnosti školy 
jednou za rok 

Vedoucí učitelka

Pedagogické vedení školy Podněcování pedagogického rozvoje v souladu s 
koncepcí školy. Vyhodnocování stavu v 
důležitých oblastech vzdělávání a řízení školy. 
Dodržování všech právních předpisů Dodržování 
všech právních předpisů při řízení. 

Neustálé zlepšování podmínek ke 
vzdělávání - materiálové vybavení 
školy v oblasti vybavení tříd, 
pomůcek. Aktualizace, formální 
zpracování a srozumitelnost ŠVP. 
Sledování změn v legislativu a 
reakce na změny. 

Neustálé 
zlepšování 
podmínek ke 
vzdělávání - 
materiálové 
vybavení školy 
v oblasti 
vybavení tříd, 
pomůcek. 
průběžně 
Aktualizace, 

Vedoucí učitelka
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Oblast Cíle a kritéria Nástroje Časové 
rozvržení

Zodpovědnost

formální 
zpracování a 
srozumitelnost 
ŠVP. jednou 
ročně 
Sledování 
změn v 
legislativu a 
reakce na 
změny. 
průběžně 

Kvalita pedagogického sboru Udržování vysoké úrovně, rozvoj kvality 
pedagogů, týmová spolupráce. Zvyšování 
úrovně vzdělávání pedagogů podle potřeb školy, 
samostudiem i DVPP. 

Vzdělávání pedagogů. Náslechové 
hodiny. 

Průběžně a 
podle potřeby 
školy

Vedení školy

Vzdělávání Vytvářením příležitostí k vyučování v reálných 
situací života. Přizpůsobování vzdělávacích cílů, 
prostředků a metod individuálním schopnostem 
dětí. Využívání informačních technologií a rozvoj 
dovedností potřebných pro budoucí uplatnění.

Exkurze, návštěvy pracovišť, výstavy, 
výlety. Individuální vzdělávací plány. 
Vybavení a schopnost využívání 
informačních technologií.

Exkurze, 
návštěvy 
pracovišť, 
výstavy, 
výlety. 
průběžně 
Individuální 
vzdělávací 
plány. podle 
potřeby 
Vybavení a 
schopnost 
využívání 
informačních 
technologií. 

Všechny učitelky
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Oblast Cíle a kritéria Nástroje Časové 
rozvržení

Zodpovědnost

průběžně 
podle 
finančních 
možností školy

Vzdělávací výsledky Diagnostika dítěte Hospitace Pedagogické 
porady

Diagnostika dítěte spolupráce s PPP 
Kladno, PPP Step (ISOPHI 
pedagogická diagnostika školní 
zralosti -pedagogický test) Hospitace 
- vzájemné hospitace Pedagogické 
porady -

Diagnostika 
dítěte 2x 
ročně 
Hospitace 
průběžná 
Pedagogické 
porady 4x 
ročně

Všechny učitelky

Podpora dětí při vzdělávání 
(rovné příležitosti)

Vytváření rovných příležitostí, rovný přístup k 
dětem cizích národností, vyznání a etnika 
Poskytnout dětem ve všech třídách 
srovnatelnou kvalitu vzdělávání Přijímání úplaty 
pouze dle právních předpisů.

Identifikace individuálních potřeb 
dítěte a zajištění podpůrných 
opatření, aby dosáhlo maximální 
úrovně. Spolupráce pedagogů a 
výměna zkušeností. Dodržování 
právních předpisů při vybírání 
úplaty. 

Identifikace 
individuálních 
potřeb dítěte a 
zajištění 
podpůrných 
opatření, aby 
dosáhlo 
maximální 
úrovně. 
průběžně 
Spolupráce 
pedagogů a 
výměna 
zkušeností. 
průběžně 
Dodržování 
právních 
předpisů při 

Všechny učitelky
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Oblast Cíle a kritéria Nástroje Časové 
rozvržení

Zodpovědnost

vybírání 
úplaty. 
průběžně 
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