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1 Základní identifikační údaje o mateřské škole 

Název školy:  ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KNÍNICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE,  

679 34 KNÍNICE 210 

Telefon:  516 556 144, 515 556 148 

Email:    info@zskninice.cz 

IČ:     62073061 

 

Ředitelka školy:  Mgr. Jitka Vaňková 

 

Zřizovatel školy:  Městys Knínice 

Adresa:   679 34 Knínice 107 

Telefon:  516 465, 774 654 232 

Email:    obec@kninice.cz 

IČ:    00280330 

 

Zpracovatelé:   kolektiv učitelek MŠ v Knínicích 

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2018 

2  Obecná charakteristika školy 

2.1 Charakter budovy, okolí školy 

Naše školka je součástí ZŠ a MŠ Knínice, je umístěna v přístavbě v zadní části budovy Základní školy. 

Nacházíme se v úrodném kraji v údolí Malé Hané v okrajové části Městyse Knínice. Poblíž je železniční 

trať a silnice na trase vedoucí z Boskovic směrem na Jevíčko. V blízkém okolí naší školky protéká potok 
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Semíč, který lemuje krajinu s poli a loukami. Krásnou přírodu dotváří okolní lesy a přírodní rybníky. U 

lesa má naše MŠ a ZŠ k užívání lesní zázemí s maringotkou. 

Vstup do budovy pro děti a rodiče je výtvarně vyzdoben, aby navozoval pocit útulnosti a motivoval 

je ke vstupu do tříd. Technický stav budovy je dobrý a kvalita je stále sledována. Opravy, modernizace 

a technické zhodnocení jsou průběžně realizovány. 

Naše školka svým prostředím a charakterem vzdělávání vytváří pro děti rodinné prostředí. 

Je obklopena zahradou se vzrostlou zelení v klidném prostředí. V zadní části zahrady je přírodní hřiště, 

které umožňuje dětem svou rozmanitostí vnímat přírodu všemi smysly. Nabízí spoustu aktivit, které 

provádíme ve všech ročních obdobích. Součástí je i jezírko a altán sloužící jako přírodní učebna. 

2.2 Velikost a vybavenost školy, třídy 

V mateřské škole jsou tři třídy s celkovou kapacitou 68 dětí. Jsme spojeni se ZŠ a máme jedno 

ředitelství. Jedna učitelka v mateřské škole je jmenovaná vedoucí učitelkou. 

   Třídy BERUŠEK, SLUNÍČEK a ŽABIČEK jsou umístěny v prvním podlaží školky. V přízemí je šatna 

a jídelna s kuchyňkou pro výdej jídla.                                             

Všechny tři třídy slouží jako herna i ložnice. U každé třídy je sklad lehátek. Lehátka se v určitém čase 

připravují do herny, kde je dětem umožněn odpolední odpočinek. Každá třída má své sociální zařízení 

– oddělené WC a koupelnu. Ke cvičení s nářadím využíváme tělocvičnu školy. Vybavení pomůckami 

a hračkami přispívá k rozvoji osobnosti dětí tak, aby každé dítě mohlo uspokojovat své pocity a zájmy. 

V hernách byly vybudovány herní koutky a všechny prostory sloužící dětem při pobytu v mateřské škole 

jsou účelné a esteticky uspořádány a vyzdobeny dětskými výtvarnými pracemi. 

Veškerou výchovně-vzdělávací práci směřujeme k tomu, aby každé dítě bylo přijímáno se zájmem, 

vlídností, laskavě a optimisticky takové, jaké je, aby byla respektována jeho osobnost. 

Pracujeme u souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, nabízíme 

kvalitní standartní i nadstandartní péči o všechny děti (sportovní a kulturní akce, výlety, akce pro rodiče 

a děti, …). Naše děti se také pravidelně účastní vítání občánků, vystupují na různých obecních akcích, 

v sociálních zařízeních a tím také reprezentují školu na veřejnosti. 
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3 Podmínky vzdělávání 

3.1 Věcné podmínky 

Vstup do školky je řešen samostatným vchodem, chodbou se vstupem do šatny a na schodiště, které 

ústí do společného prostoru se vstupy do tříd. Třídy jsou velké, slunné, dobře větratelné. Mají svůj 

osobitý charakter a barevné ladění nábytku a výmalby. Děti mají dostatek prostoru pro tvořivou činnost 

i hru. Nábytek tříd je funkční a v množství, které odpovídá počtu dětí ve třídách. Šatny i třídy jsou 

vybaveny na zakázku vyrobeným nábytkem. Toalety organizačně umožňují zajistit dětem přiměřenou 

intimitu. Ve třídách jsou vytvořeny herní koutky, vybavení je přizpůsobeno věku dětí ve třídách. Většina 

hraček je umístěna v otevřených policích a jsou volně dostupné dětem, které si samy vybírají, s čím si 

budou hrát. Průběžně je prováděna aktuální výzdoba výtvarnými pracemi dětí, potom si je děti odnášejí 

domů. Vybavenost tříd, zahrady a lesního zázemí je každoročně doplňována o nové hračky a pomůcky. 

Lesní zázemí je oplocené. Součástí je dřevěná maringotka se zastřešenou verandou. Maringotka 

je vybavena prostorem pro tvořivou činnost se stolečky a židličkami, kuchyňkou, sociálním zařízením 

s chemickým WC, kamny na tuhá paliva. Elektřinu zajišťujeme pomocí agregátu.  

Školní zahrada je funkčně členěna dle přírodních živlů - oheň, voda, vítr, země. Umožňuje různé druhy 

aktivit a je doplněna přírodními koutky s bylinkami, drobným ovocem, ovocnými stromy. Děti mohou 

pozorovat život v jezírku, hmyzích domečcích nebo např. v ptačích budkách. Součástí je přírodní hřiště 

s průlezkami, vrbový domeček a labyrint. Prostory zahrady, lesního zázemí a pestrá přírody kolem 

vytvářejí prostor pro rozvíjení environmentálních a sportovních aktivit. 

Vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů (týkajících se 

např. čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení, alergizujících či jedovatých rostlin). 

3.1.1 Další záměry ke zkvalitnění v oblasti materiálních podmínek: 

Ve spolupráci se zřizovatelem – další pískoviště na zahradě, termín – do 2021. 

Vybavení pro vzdělání dětí dvouletých, termín – průběžné doplňování do 2021. 

3.2 Životospráva 

Dětem je zajištěna kvalitní strava se zařazením všech prvků zdravé výživy. Je zajištěn stálý pitný režim 

a při delších vycházkách či pobytu v lesním zázemí nosí děti láhev s pitím v batůžku. 
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Připravujeme dětem pestrou nabídku ovoce, zeleniny, mléčných výrobků apod.. Jídelníček 

je sestavován na základě spotřebního koše a dle výživových norem. Je k nahlédnutí rodičům 

na nástěnce a na webových stránkách školy.  

Děti mají pravidelný pobyt venku, hry a vzdělávání probíhají v přírodě za každého počasí (v zimním 

období s ohledem na mráz). V denním programu mají dostatek pohybových aktivit ve třídě, 

v tělocvičně i při pobytu venku.  

Je zajištěna potřeba odpočinku i spánku. V denním programu je respektována individuální potřeba 

aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí (dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidový 

program).  

Předcházíme zraněním a infekcím, učíme děti dodržovat základní hygienické a bezpečnostní návyky, 

přizpůsobit své chování prostředí. Zásady bezpečnosti jsou zdůvodněné a srozumitelné. 

3.2.1 Další záměry na cestě ke kvalitě v oblasti životosprávy: 

Vybavení na stolničení – kultura stolování, termín – do 2020 

3.3 Psychosociální podmínky 

Všichni zaměstnanci školy vytvářejí dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě 

a bezpečně. Zajistit dětem pocit jistoty a bezpečí je to nejdůležitější, co děti potřebují. Svým jednáním 

vytváříme prostředí důvěry a vzájemné spolupráce 

Při zápisu jsou rodiče i děti seznamovány s prostředím školy a třídy. Rodičům nabízíme při úvodní 

schůzce adaptační program, abychom dětem umožnili bezproblémový přechod z rodinného prostředí 

do MŠ. 

Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Systematicky 

sledujeme individuální potřeby všech dětí při vzdělávání, spolupracujeme s odbornými pracovišti. 

Je respektována osobní svoboda a volnost a současně jsou vytvořeny hranice vyplývající z pravidel 

chování a norem, které jsou ve školce stanoveny. Děti se podílí na vytváření pravidel soužití. 

Péče o děti je podporující a počítáme s aktivní účastí dětí při všech činnostech. Snažíme se o nenásilnou 

komunikaci s dětmi, která je jim příjemná a kterou navazujeme vzájemný vztah důvěry a spolupráce. 

Děti zbytečně neorganizujeme, pracujeme formou nabídky a dáváme možnost výběru. Plánování 

činností vychází z potřeb dětí, volíme témata dětem blízká, užitečná a srozumitelná. 
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Vycházíme z přímých zážitků a zkušenosti dětí, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat a 

experimentovat. Podněcujeme radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat a získávat nové zkušenosti. 

U dětí rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a 

podporu.  

3.3.1 Další záměry na cestě ke zkvalitnění v oblasti psychosociálních podmínek: 

Individualizace vzdělávání – pedagogická diagnostika – využívat „Klokanův kufr“, termín – 2018. 

3.4 Organizace 

Denní režim je dle potřeb přizpůsobován měnícím se okolnostem, aktivitám i činnostem dětí. 

Několikrát v týdnu jsou zařazeny zdravotní preventivní pohybové aktivity. Vytváříme podmínky pro 

individuální, skupinové i frontální činnosti. Vyváženě plánujeme nabídku spontánních i řízených aktivit 

a vycházíme z potřeb a zájmu dětí s ohledem na jejich vzdělávací potřeby a možnosti. Třídní vzdělávací 

program umožňuje variabilitu v zařazování témat. 

3.4.1 Další záměry na cestě ke kvalitě v oblasti organizace: 

Podpora a rozvoj přírodovědné gramotnosti, termín - do 2021. 

3.5 Řízení mateřské školy 

Nástrojem řízení jsou všechny vnitřní směrnice, předpisy a řády školy a to zejména: 

• Školní řád (upravuje činnost a pravidla provozu školy ve vztahu k rodičům, dětem i veřejnosti) 

• Provozní řád mateřské školy 

• Předpisy BOZP a PO 

• Pedagogické rady 

Všichni zaměstnanci mají své povinnosti stanoveny v pracovních náplních. Informovanost 

zaměstnanců je prováděna dle potřeby osobně, aktuálně a na provozních a pedagogických poradách. 

Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně je motivuje a podporuje jejich 

vzájemnou spolupráci. Spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy 

a s odborníky poskytujícími odbornou pomoc.  
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Pedagogický sbor pracuje jako tým a spolupracuje na rozhodování o zásadních otázkách školního 

programu. Práce zaměstnanců je hodnocena pozitivně a všichni ví, že jsou tu pro děti.  

Informovanost rodičů je buď osobní komunikací, prostřednictvím nástěnek v chodbě a šatně nebo přes 

web MŠ. 

Kontrolní činnost je průběžná. Evaluační systém se průběžně dotváří a z výsledků práce se vytváří 

závěry pro plánování další výchovné práce. 

Mateřská škola spolupracuje se Základní školou, uskutečňují se vzájemné návštěvy, jsou pořádány 

společné akce,…. Spolupracuje i s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Boskovicích. 

3.5.1 Další záměry na cestě ke kvalitě v oblasti řízení mateřské školy 

Skupinová supervize – profesní rozvoj učitelů, týmová spolupráce, vzájemné užitečné poskytování 

zpětné vazby, termín – 2018-2021. 

3.6 Personální podmínky 

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikovaní a mají předepsanou odbornou i pedagogickou 

způsobilost. O čistotu a pořádek ve školce se starají provozní zaměstnanci. Stravu dětem připravují 

kuchařky v kuchyni ZŠ. V MŠ máme výdejní kuchyňku, kde kuchařka připravuje pouze dopolední 

a odpolední svačiny a vydává obědy.  

Ředitelka školy využívá maximální možné výše úvazků učitelů a přizpůsobuje rozpis přímé pedagogické 

činnosti učitelů tak, aby bylo možné jejich co největší souběžné působení v rámci třídy mateřské školy 

v organizačně náročnějších částech dne. Překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů zajišťuje dle 

možností.  

3.6.1 Další záměry na cestě ke kvalitě v oblasti personálních podmínek 

Rozvíjení efektivních návyků zaměstnanců (Respektovat a být respektován, Covey – 8 návyků), termín – 

2018-2021. 

Aktivní hledání učitele mateřské školy na zkrácený pracovní úvazek, termín – 2019. 
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3.7 Spolupráce s rodiči – spoluúčast rodičů 

Snažíme se respektovat potřeby dětí a být vstřícní k přáním rodičů a potřebám rodiny. Rodiče mají 

možnost vstupovat s dětmi do třídy a případně se zapojit do hry dítěte. Dále mají možnost mluvit 

s učitelkou denně, při příchodu i odchodu dítěte a v případě projednání záležitostí, které vyžadují delší 

čas, si  domlouvají termín společné konzultace. Pedagogové zachovávají diskrétnost ve svěřených 

důvěrných záležitostech týkajících se dítěte a rodiny. Setkávání s rodiči probíhají jak na schůzkách, tak 

i na různých akcích – setkávání na zahradě, v lesním zázemí, při dílničkách, slavnostech… 

Učitelky se s rodiči domlouvají na společných postupech při výchově a vzdělávání tak, aby výchova 

doplňovala výchovu rodinou a aby byl pro dítě zajištěn nenásilný přechod z rodinného prostředí 

do kolektivu dětí. Našim cílem je zajistit návaznost mezi domovem a mateřskou školou tak, aby bylo 

vzdělávání postaveno na individuálních zkušenostech a životních podmínkách každého dítěte. Rodičům 

pomáháme v péči o dítě, nabízíme jim literaturu s tématikou předškolního dítěte (rodičovská knihovna 

v MŠ). 

Rodiče jsou seznámeni se Školním vzdělávacím programem i s ostatními dokumenty MŠ a mají možnost 

konzultace s jeho srozumitelnosti. 

3.7.1 Další záměry na cestě ke kvalitě v oblasti spoluúčasti rodičů: 

Pravidelná aktualizace fotogalerie pro rodiče dětí a webu školy, termín – 2018. 

Rozvíjení dovednosti prezentace ŠVP, TVP, Školního řádu směrem k rodičovské veřejnosti, termín 

– 2018-2021.  

3.8 Spolupráce mateřské školy se základní školou 

Organizujeme setkávání učitelek MŠ a učitelek prvního stupně ZŠ. Sledujeme adaptaci prvňáčků, jsme 

v kontaktu s učitelkou první třídy. Prvňáčky zveme s paní učitelkou na příležitostná setkání v MŠ, 

na některé kulturní akce a společný pobyt na zahradě nebo v lesním zázemí. Děti z nižšího stupně ZŠ 

mohou chodit číst dětem pohádky a příběhy před spaním. 

Budoucí školáčci několikrát do roka navštíví ZŠ a pozorují práci a pokroky svých starších kamarádů. 

Provozujeme také Edukativně-stimulační skupiny za účasti rodičů (v prostorách první třídy ZŠ). 
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3.9 Zařazení mateřské školy do života obce 

Aktivně se zúčastňujeme na některých akcích, které pořádají spolky v Knínicích (Dětský den, posezení 

se seniory, Mikulášská besídka, ochotnické divadlo, pálení čarodějnic…). V rámci dopoledního pobytu 

v MŠ pořádáme masopustní průvod vesnicí. Aktivně se zapojujeme do vítání občánků na obci.  

3.10 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami vytváříme podmínky k rozvoji jejich osobnosti tak, aby 

dosahovaly co největší samostatnosti a maximálního učebního pokroku. Základním přístupem 

je respektující komunikace vytváření pozitivního třídního klimatu pro přijetí a zapojení dítěte 

do kolektivu dětí. Spolupráci s rodiči formou individuálním konzultací považujeme za stěžejní pro 

rozvoj dítěte. Školka má k dispozici diagnosticko-intervenční učební pomůcku Klokanův kufr, které 

je vhodná i pro práci s dětmi se se speciálními vzdělávacími potřebami. 

3.10.1 Další záměry na cestě ke kvalitě v oblasti vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

Postupné vybavení tříd speciálními pomůckami – dle potřeby, termín – 2021. 

3.11 Podmínky pro vzdělávání dětí nadaných 

V naší mateřské škole vytváříme v rámci integrovaných bloků podmínky, které stimulují vzdělávací 

potenciál všech dětí v různých oblastech. S ohledem na individuální možnosti dětí jsou jim v rámci 

pestré nabídky aktivit nabízeny činnosti, které umožňují tento potenciál projevit a co v největší míře 

využít. Nečekáme na potvrzení a identifikaci nadání či mimořádného nadání, podporujeme všechny 

projevy a známky nadání. Dětem, které projevují známky nadání, věnujeme zvýšenou pozornost 

zaměřenou na to, aby e projevy nadání dětí v rozmanitých oblastech činnosti smysluplně uplatnily 

a s ohledem na individuální možnosti dětí dále rozvíjely 

3.11.1 Další záměry na cestě ke kvalitě v oblasti vzdělávání dětí nadaných:  

Rozšiřování nabídky, pomůcek, knih a encyklopedií, termín – do 2020. 
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3.12 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let 

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

a navazuje úzkou spolupráci s rodinou již v okamžiku přijetí dítěte do MŠ, před zahájením školní 

docházky dítěte. Postup adaptace a postupné zvyšování délky pobytu v mateřské škole individuálně 

projednávají a konzultují učitelé e zákonnými zástupci dítěte s cílem zajistit pro dítě i jeho blízké 

odpovídající pocit jistoty a bezpečí, zejména zvládnutí odloučení od rodičů, podpora samostatnosti 

a sebeobslužných dovedností. Dítěti je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu 

bezpečí a jistoty.  

Učitelé reflektují společně s rodiči tato témata: 

• Adaptace – průběh, časování, možné reakce dítěte, pozitivní motivace v rodině 

• Přiměřenost doby pobytu dítěte – možnosti přizpůsobení pracovní doby rodičů, pomoc širší 

rodiny 

• Nemocnost – dítě může být v prvním roce náchylnější k nemocem, s tím by měli rodiče počítat 

a dbát na doléčení každé nemoci (vzájemná solidarita) 

• Stravování – dopřát dítěti poznávat nové chutě 

• Pravidelný režim – důležité pro pocit bezpečí; dítě potřebuje pravidla a řád 

Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a volby dětí. 

Učitelé uplatňují k dítěti laskavě důsledný přístup, přizpůsobují organizaci střídáním nabídky činností, 

zaměřují se na trénování návyků a praktických dovedností, ponechávají co největší prostor pro volné 

hry a pohybové aktivity. 

3.12.1 Další záměry na cestě ke kvalitě v oblasti vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Zajištění podnětných a bezpečných hraček a pomůcek pro dvouleté děti, termín – 2018-2020. 

Na základě evaluace realizovat opatření pro efektivní vzdělávání dětí do tří let, termín – 2021. 
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4 Organizace vzdělávání 

4.1 Vnitřní uspořádání jednotlivých tříd 

V naší mateřské školenou tři věkově smíšené třídy, zpravidla pro děti ve věku od 2,5 do 7 let. Dvě třídy 

jsou naplňovány do počtu 25 dětí. Jedna do 18 dětí. Za děti, které odcházejí do základní školy, jsou 

přijímány děti nové a ty doplňují stávající dětský kolektiv. Do jednotlivých tříd jsou děti zařazovány 

s ohledem na věkovou strukturu tříd a vyvážený poměr chlapců a dívek. Podle možností zohledňujeme 

přání rodičů při výběru třídy. 

Třídy si připravují vlastní třídní vzdělávací program podle pravidel ŠVP PV. Každá třída má vlastní 

pravidla soužití. Ve všech třídách poskytujeme dětem srovnatelnou vzdělávací nabídku.  

Pedagogické pracovnice se ve třídách překrývají podle možností a podmínek naší školy. 

4.1.1 Orientační členění dne 

Provoz MŠ je od 6:15 do 16:00 hod. 

Třída: BERUŠKY A SLUNÍČKA 

6:15-8:00 – scházení dětí v MŠ, předání dítěte pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání 

6:15-8:30 – děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity, řízené 

činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, 

prováděné podle školního vzdělávacího programu 

8:30-9:00 – dopolední svačina 

9:15-11:15 – pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti, volné aktivity a aktivity zaměřené 

na vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, pravidelně podle školního vzdělávacího 

programu s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním 

světem (v případě nepříznivého počasí pokračují činnosti ve třídách MŠ) 

11:30-12:00 – oběd 

12:00 – odchod dětí po obědě domů, hygiena, příprava na odpočinek 

12:15-13.45 – spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi 

s nižší potřebou spánku 

14:00 – odpolední svačina 
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14:20-16:00 – volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především 

na hry, zájmové a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí pobyt na zahradě školy, doba 

určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci 

16:00 – ukončení provozu MŠ 

Třída: ŽABIČKY 

Třída se při dopoledních činnostech dělí na dvě skupinky, které se pravidelně střídají. 

8:00 – svačina skupinky odcházející v 8:30 na pobyt v přírodě, návrat do MŠ 11:45 

9:00 – svačina druhé skupinky  

9:45-11:45 – pobyt druhé skupinky venku (viz. Berušky a Sluníčka) 

12:00 – oběd 

12:30 – odchod dětí domů po obědě, hygiena, příprava na odpočinek (viz. Berušky a Sluníčka) 

12:40-14:10 – odpočinek 

14:15 – odpolední svačina 

14:35-16:00 – (viz. Berušky a Sluníčka) 

4.2 Pravidla pro přijímání dětí 

Děti jsou do mateřské školy přijímány dle Směrnice pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

na základě žádosti zákonného zástupce dítěte. Termín zápisu do mateřské školy stanovuje ředitelka 

školy po dohodě se zřizovatelem. O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení dle 

platných předpisů. 

4.3 Pravidla pro individuální vzdělávání 

Pravidla pro individuální vzdělávání v případě povinného předškolního vzdělávání jsou uvedena 

ve Školním řádu MŠ. Rodiče dětí jsou informováni o oblastech, v nichž se má dítě individuálně 

vzdělávat, tyto oblasti vychází z ŠVP. 
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5 Charakteristika vzdělávacího programu 

5.1 Zaměření školy 

Všichni máme schopnost růstu, možnost rozvíjet se a zvětšovat svůj potenciál, rozvíjet nadání. K tomu 

potřebujeme trpělivost, péči, podporu, povzbuzení, otevřenost, touhu porozumět a důvěru. Chceme 

společně vytvářet prostředí pro učení a pozitivní energii, být chápavější, empatičtější a důslednější.  

Vytvořit dětem vlídné a bezpečné prostředí plné pohody a bohatých zážitků. V celoroční práci vycházet 

z koloběhu střídání ročního období. Využívat krásu a rozmanitost okolní přírody, přírodní zahrady a 

lesního zázemí k výuce a hře dětí. Podporovat přímý kontakt s přírodou, vnímat jí srdcem, mít k ní úctu 

a potřebu ji chránit. Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě, které zkoumá a objevuje svět 

radostnou cestou prožitkového učení. Vést děti nenásilným a laskavým způsobem od věci známé 

k neznámé, od věci jednoduché ke složitější v podnětném a příjemném prostředí plném porozumění a 

vzájemné spolupráce. 

5.2 Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu 

• naplňovat TVP PV 

• rozvíjet celou osobnost dítěte prostřednictvím her, klást důraz na tvořivost a aktivitu dítěte 

• rozvíjet technické schopnosti dětí 

• vytvářet příznivé podmínky pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dětí při jejich pobytu 

v mateřské škole 

• postupně vytvářet podmínky pro zavedení inkluzivního vzdělávání 

• rozvíjet sociální vztahy u dětí ve věkově smíšených třídách 

• podnětnou nabídkou přispívat k individuálnímu rozvoji talentovaných dětí  

• naplňování prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek 

• uplatňování ekologické výchovy 

5.3 Metody a formy vzdělávání 

Východiskem pro efektivní vzdělávání je uspokojování potřeb dítěte předškolního věku a vytváření 

podmínek pro jejich naplnění v každodenní práci.  

 

5.3.1 Základní sociální potřeby 

1. potřeba bezpečí a láky 
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2. potřeba místa 

3. potřeba limitu 

4. potřeba podnětu, péče a výživy 

5. potřeba podpory 

5.3.2 Základní výchovně vzdělávací formy  

Činnosti dětí jsou: 

• hra 

• komunikace 

• práce – tvořivá aktivita s důrazem na vedení k samostatnosti 

• kooperativní hry a činnosti 

• experimentace 

• psychomotorická cvičení 

• výlety 

Veškeré činnosti a aktivity organizujeme tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě, experimentování, 

samostatnosti, komunikaci, hodnocení a sebehodnocení, spolupráci a vytvářely možnosti realizace pro 

všechny typy inteligence.  

Volíme takové organizační formy a metody, které zohledňují vývojové potřeby dětí a aktuální úroveň 

osobního rozvoje dětí ve třídě, zdravou životosprávu, psychohygienu, individuální zvláštnosti 

a individuální tempo dítěte. Učitelky pomáhají organizovat dětem aktivity, ale nevynucují je. 

Podporujeme sebehodnocení a zpětnou vazbu. 

5.3.3 Metody rozvíjející úroveň vzdělávacích cílů: 

ZNALOSTI POROZUMĚNÍ APLIKACE 
ANALÝZA, SYNTÉZA, 

TVORBA 
HODNOCENÍ 

napodobování pokus dramatizace herní projekty 
tvorba 

portfolia 

cvičení exkurze 
didaktická 

hra 
tematické hry portfolio 

 rozhovor diskuze prezentace  
 komunitní kruh pohybová hra samostatná tvorba  

 
myšlenková 

mapa 
výroba společná tvorba  

 pozorování  sportovní hra  
 četba    
 vycházka    
 vysvětlení    

 

5.4 Zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou děti, které k naplnění svých vzdělávacích možností 

potřebují podpůrná opatření. Podpůrná opatření promýšlíme vždy v souladu s nejlepším zájmem 

dítěte, poskytujeme ihned po zjištění potřebné podpory (stupeň 1 – 5). 
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Podpůrná opatření prvního stupně kompenzují mírné obtíže ve vzdělávání dítěte. Učitelka sestavuje 

Plán pedagogické podpory na základě závěrů pedagogické diagnostiky.  

Realizace plánu znamená změnu učitelů v přístupu k dítěti, specifickou nabídku aktivit včetně 

hodnocení. Učitelé společně průběžně vyhodnocují a aktualizují plán v souladu s vývojem pedálních 

vzdělávacích potřeb dítěte. Realizaci plánu učitelé pravidelně na základě epizodních poznámek 

reflektují písemně v pedagogické diagnostice dítěte a dokladují v portfoliu dítěte.  

Vyhodnocení se uskuteční nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření 

poskytovaných na základě PLPP. Třídní učitel vyhodnotí, zda jsou opatření dostačující pro dosažení 

stanovených cílů.  Pokud podpůrná opatření nejsou pro dítě a jeho vzdělávací potřeby dostačující, jsou 

rodiče vyzváni k návštěvě Školního pedagogického zařízení. 

5.5 Zajištění průběhu vzdělávání dětí nadaných a mimořádně nadaných 

Za nadané děti se považují děti, které při adekvátní podpoře vykazují ve srovnání s vrstevníky vysokou 

úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních nebo sociálních 

dovednostech. Mimořádně nadané děti dosahují mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém 

okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, 

uměleckých nebo sociálních dovednostech. 

V případě, že se jedná o velmi výrazné projevy nadání, vyžaduje situace značnou spolupráci s rodiči, 

zpracujeme PLPP. Pokud se u dítěte projeví mimořádné nadání v jedné nebo více oblastech, 

doporučíme rodičům dítěte vyšetření ve školském poradenském zařízení. 

5.5.1 Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu individuálního vzdělávacího plánu 

(dále jen IVP) dítěte 

Východiskem pro zpracování IVP jsou podpůrná opatření druhého až pátého stupně na základě 

doporučení školského poradenského zařízení (dále jen ŠPZ) a informovaný souhlas zákonného zástupce 

dítěte.  

IVP obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto 

plánem, úpravách obsahu vzdělávání dítěte, časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání, úpravách 

metod a forem vzdělávání a hodnocení dítěte včetně jména pracovníka školského poradenského 

zařízení, se kterým škola spolupracuje. 

Termín zpracování IVP je do jednoho měsíce od doporučení ŠPZ, třídní učitel projedná IVP s ředitelkou 

a následně zorganizuje konzultaci se zákonnými zástupci dítěte. 
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Realizaci IVP učitelé pravidelně na základě epizodních poznámek reflektují písemně v pedagogické 

diagnostice dítěte a dokládají v portfoliu dítěte. 

Vyhodnocení se uskuteční nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření 

poskytovaných na základě IVP. Třídní učitel vyhodnotí, zda opatření jsou dostačující pro dosažení 

stanovených cílů. O závěrech informuje ředitelku a zorganizuje konzultaci s rodiči.  

5.6 Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Východiskem pro pedagogické působení je respektování vývojových specifik, individuálních potřeb 

a možností těchto dětí. Pro učení využíváme schopnosti nápodoby, situační učení, prožitky a především 

hry. Aktivity často opakujeme, vytváříme jednoduché a pravidelné rituály. Základem působení je 

poskytování citové a emoční podpory, pocitu bezpečí, pravidelný režim a srozumitelná pravidla. 

Zajišťujeme činnosti pro celkový rozvoj dětí. 

6 Vzdělávací obsah pro školní rok 2018-2021 

6.1 Název programu 

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS 

Náš vzdělávací obsah je strukturovaný přehled učiva v integrovaných blocích, který jasně formuluje 

vzdělávací přínos pro děti a který je východiskem pro přípravu a realizaci třídních integrovaných bloků.  

Integrované bloky na sebe svým obsahem vzájemně navazují, doplňují se a prolínají. Obsah bloků je 

konkretizován na třídní úrovni v třídním vzdělávacím programu. Je rozpracován do dalších tematických 

částí s konkrétní vzdělávací nabídkou v souladu se zájmy a potřebami dětí. Propojujeme potřeby 

konkrétních dětí s požadavky formulovanými v ŠVP.  

Tematické celky v třídním vzdělávacím programu tvoří ucelené části učiva rozvedené do konkrétní 

nabídky činností propojené tématem, které je dětem blízké a srozumitelné.  

Klíčové kompetence slouží i k hodnocení realizovaných integrovaných bloků. Ptáme se: „Vedli námi 

zvolené činnosti v tématu k rozvoji klíčových kompetencí?“. Tematické celky jsou charakterizovány 

v tom smyslu, čím přispívají a pomáhají ke vzdělávacím cílům. Integrované bloky ŠVP vychází z pěti 

vzdělávacích oblastí nazvaných: 

 

1. Dítě a jeho svět 
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2. Dítě a jeho psychika 

3. Dítě a ten druhý  

4. Dítě a společnost 

5. Dítě a svět 

Integrovaný bloky:     

• BAREVNÁ POHÁDKA PŘÍRODY 

• BÍLÝ ZIMNÍ SEN 

• SLUNÍČKO HŘEJE A S BARVAMI SI HRAJE 

• POZNÁVÁME BARVY DÁLEK 

6.2 Integrovaný blok: BAREVNÁ POHÁDKA PŘÍRODY 

6.2.1 Záměry 

Seznámení se s novým prostředím, novými lidmi, režimem MŠ, bezpečné chování ve třídě i při pobytu 

venku, pravidla soužití v kolektivu dětí, adaptace dětí v novém prostředí. Seznámení 

s charakteristickými znaky podzimu, jak se chystá příroda na zimu. Rozvoj pohybových schopností, 

rozvoj a užívání všech smyslů, vytváření všech zdravých návyků. 

6.2.2 Klíčové kompetence 

Sociální a personální – spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá povinnost, dodržuje 

dohodnutá pravidla a přizpůsobuje se jim. 

Sociální a personální – dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech 

se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla 

společenského styku, je schopen respektovat druhé, vyjednávat, přijímat i uzavírat kompromisy. 

Komunikativní – ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své 

myšlenky, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému a vede smysluplný dialog. 

Komunikativní – domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozum jejich významu i funkci. 

Činnostní a občanské – uvědomuje si svá práva i druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni 

lidé mají stejnou hodnotu. 

Činnostní a občanské – ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na 

něm podílí, a že je může ovlivnit. 
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Činnostní a občanské - učí se svoje činnosti a hru plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat. 

Činnostní a občanské – odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit 

cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem. 

Kompetence k učení  - soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje 

a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů. 

Sociální a personální - samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit 

jej. 

Komunikativní – průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci 

s okolím. 

Činnostní a občanské – dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem 

na zdravé a bezpečné prostředí (přírodní a společenské). 

Kompetence k řešení problémů – rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedou k cíli) a řešení, která 

nejsou funkční, dokáže mezi nimi volit. 

6.3 Integrovaný blok: BÍLÝ ZIMNÍ SEN 

6.3.1 Záměry 

Získávání poznatků o počasí a změnách v přírodě během zimního období a o všem co s těmito změnami 

souvisí. Slavíme svátky. Podporujeme sport a zimní radovánky v přírodě. Zkoumáme vlastní tělo, 

rozšiřujeme znalosti z oblasti zdraví a nemoci. Podporujeme u dětí vytváření zdravého životního stylu. 

6.3.2 Klíčové kompetence 

Kompetence k učení – klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem děje, chce 

porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit 

a raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo. 

Kompetence k učení – odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony 

druhých.  

Kompetence k učení – má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, které dítě 

obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu dění v prostředí, ve kterém žije. 

Komunikativní – dokáže se vyjadřovat a sledovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky 

(řečovými a výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.). 



23 
 

Komunikativní – dokáže využít komunikativní a informativní prostředky, se kterými se běžně setkává 

(knížky, encyklopedie…). 

Kompetence k řešení problémů – problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje 

cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, hledá různé možnosti a varianty (má vlastní originální 

nápady), využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost. 

Činnostní a občanské – má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem 

přistupuje odpovědně, váží si práce i úsilí druhých. 

Činnostní a občanské – dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem 

na zdravé a bezpečné prostředí (přírodní a společenské). 

Činnostní a občanské – ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na 

něm podílí, a že je může ovlivnit. 

Činnostní a občanské – zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění. 

Činnostní a občanské – spoluvytváří pravidla společenského soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich 

smyslu a chápe potřebu je zachovávat. 

Sociální a personální – samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit 

ho. 

Sociální a personální – projevuje dětským způsobem citlivost ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, 

rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost. 

Sociální a personální – je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem 

a jedinečnostem. 

6.4 Integrovaný blok: SLUNÍČKO HŘEJE A S BARVAMI SI HRAJE 

6.4.1 Záměry 

Pozorování a seznámení se změnami v přírodě a okolí, probouzející se příroda, vznik nového života. 

Slavíme svátky jara, Den Země. Kdo je moje rodina. Seznamování s místem kde žijeme, vytváření 

pozitivního vztahu k tomuto místu.  

6.4.2 Klíčové kompetence 

Kompetence k učení – učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění. 



24 
 

Kompetence k učení – klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem děje, chce 

porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí. 

Kompetence k učení – odhaduje své sily, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony 

druhých. 

Kompetence k učení -  učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost 

a záměrně si zapamatuje, při zadané práci dokončí, co započalo, dovede postupovat podle instrukcí 

a pokynů je schopno dobrat se k výsledkům.  

Kompetence k učení – má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který děti 

obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije. 

Kompetence k řešení problémů – při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, 

matematických i empirických postupů. 

Kompetence k řešení problémů – 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. 

Kompetence k řešení problémů – nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen 

za úspěch, ale také za snahu. 

Komunikativní – komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými, chápe, 

že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou. 

Komunikativní – dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky. 

Činnostní a občanské – chápe, že zájem o to co se kolem něho děje jsou přínosem, a že naopak 

lhostejnost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky. 

Činnostní a občanské – zajímá se o druhé i o to co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění. 

Činnostní a občanské – má smysl pro povinnost při hře, práci i učení, k úkolům i povinnostem 

přistupuje odpovědně, váží si práce i úsilí druhých. 

Činnostní a občanské – 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. 

Sociální a personální – napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází 

v svém okolí. 
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6.5 Integrovaný blok: POZNÁVÁME BARVY DÁLEK 

6.5.1 Záměry 

Charakteristické znaky léta, cestování, poznávání různých zemí, národů s odlišnou kulturou, uvést děti 

do společenství ostatních lidí, do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i 

duchovních hodnot, do světa kultury a umění, umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské 

pohody ve svém sociálním prostředí. Zkoumáme paletu chutí a vůní přírody. Slavíme svátek dětí. 

6.5.2 Klíčové kompetence 

Kompetence k řešení problémů – řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží 

řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí. 

Kompetence k řešení problémů – všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí rozlišuje řešení, 

která jsou funkční (vedou k cíli a řešení), která funkční nejsou, dokáže mezi nimi volit. 

Kompetence k řešení problémů – zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických 

pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti. 

Komunikativní – ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit. 

Komunikativní – ovládá dovednosti předcházející psaní a čtení. 

Kompetence k učení – má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody, o jejich rozmanitosti 

a proměnách. 

Kompetence k učení – uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení. 

Sociální a personální – chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivitu a násilí 

se nevyplácí, a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou.  

Sociální a personální – chová se při setkávání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně, 

nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout. 

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

Činnostní a občanské – dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky. 

Činnostní a občanské – chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá 

rozhodnutí také odpovídá. 
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7 Evaluační systém 

Jde o proces systematického shromažďování informací a jejich analýzy podle předem daných pravidel, 

jejímž cílem je ověřit a zlepšit kvalitu a efektivnost vzdělávacího procesu a jeho výsledků. Tato činnost 

je povinností ředitelky a pedagogů školy. 

7.1 Techniky evaluace a hodnocení 

• rozhovor 

• diskuse 

• porady 

• pozorování 

• hospitace 

• záznamy o dětech 

• evaluace výchovné práce ve třídách v souladu s RVP  (pololetně) 

• analýza TVP a ŠVP 

• rozbor dokumentace školy 

• různé typy dotazníků 

• hodnotící zprávy 

• hodnocení IVP u dětí OŠD 

7.2 Zdroj informací 

• portfolio dítěte (dětské práce, komentáře pedagoga, popisy situací, přehled o rozvoji dítěte 

a postupu při vzdělávání,…) 

• rodiče 

• pedagogové 

• provozní zaměstnanci 

• zřizovatel 

• spolupracující odborníci 

• fotografie 

• kronika 

• webové stránky 
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7.3 Evaluační kriteria 

Oblasti Kriteria Prostředky Kdy Kdo 

Podmínky 

materiální, 

bezpečnostní, 

organizační, 

pedagogické, 

psychomotorické 

hodnocení stylu, metod a 

forem práce, 

sebehodnocení 

průběžně 

ředitelka, 

vedoucí 

učitelka, 

pedagogové 

ŠVP 

vyhodnocování 

vzdělávacího 

obsahu na úrovni 

tříd (zda vzdělávací 

nabídka vyhovuje, 

co se bude měnit a 

proč) 

ústní a písemné 

vyhodnocování vzdělávací 

práce 

pololetně pedagogové 

Evaluace 

integrovaného 

bloku 

celkový průběh, 

vzdělávací přínos, 

vzhledem k celé 

skupině dětí 

hodnotící arch 

po 

ukončení 

bloku 

pedagogové 

Hodnocení 

a sebehodnocení 

pedagogů 

konfrontace, práce 

s RVP PV, odpověď, 

kterou získá je 

rozhodujícím 

argumentem 

kontrolní a hospitační 

činnost, sebehodnocení 
průběžně 

vedoucí 

učitelka, 

pedagogové 

Hodnocení 

vzdělávacích 

výsledků 

záznamové archy – 

přehled rozvoji 

dítěte, individuální 

pokroky 

neformální pozorování, 

analýza výsledků činností 

dítěte 

půběžně pedagogové 
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8 Závěr 

Pedagogičtí pracovníci se budou nadále vzdělávat dle vlastního vyhodnocení svých slabých stránek, 

případně dle doporučení z hospitací, formou absolvování nabízených seminářů. Získané poznatky 

budou prezentovat na pedagogických poradách.  

Jsou předpoklady, že celý kolektiv zaměstnanců bude svým jednáním, chováním a postoji pro děti 

příkladem a vytvoří prostředí, ve kterém budou děti i rodiče spokojeni. 
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