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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

• Název a sídlo školy: Základní škola a Mateřská škola Tetín, příspěvková organizace, ul. Hradní 66, 266 01 Tetín 

                        

• IČO: 750 33 551 

 

▪ Ředitelka školy:   Mgr. Štencová  Jitka 

 

▪ Zřizovatel:  Obec Tetín, Na Knížecí 2, 266 01 Tetín 

                     tel.: 311 622 316, email: ou@tetin.cz 

 

▪ Platnost dokumentu: od 1.září 2013, aktualizován k 31.8.2014, 31.8.2015 

 

• Název školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání:    „Hrajeme si pro život“ 

▪  Č.j.: 020B/2013 ze dne 30.8.2013 

 

• Mateřská škola 1: ul. Župní 13, 266 01 Tetín (tel.: 733 725 465, 311 622 354) 

 

• Mateřská škola 2: ul. Hradní 66,  266 01 Tetín (tel.: 739 456 439) 

 

• Email: info@materska-skola-tetin.cz 

 

• Webové stránky školy: www.materska-skola-tetin.cz 

 

 

 

 

 

▪ Zástupce ředitele pověřený  

            vedením mateřské školy 1,2: Mgr. Malířová Ladislava 

mailto:ou@tetin.cz
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▪ Učitelky MŠ:               Burden  Fainová Eva 

Malířová Denisa Laura 

Wilhamová Pavla 

Mgr. Štencová Jitka 

 

▪ Asistent pedagoga:   Sládková Andrea 

▪ Školní asistent:   Soudilová Nikola    

 

 

▪ Provozní zaměstnanci:  MŠ 1: Červená Monika 

     (školnice a pracovnice ve výdejně, úklid MŠ 1)  

 

       

MŠ 2:  Senftová Věra – pracovnice ve výdejně Červená Miluška -  úklid MŠ 2) 

                                                              
                                                            Buriánová Jarmila – hospodářka školy 
                        Krtek Stanislav – školník 

 

 

▪ Zpracovatelé ŠVP:     pedagogové mateřské školy 
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2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 
Od roku 2002 je naše mateřská škola v právní subjektivitě společně se základní školou. Jsme mateřská škola, která se nachází v historické 

obci s dlouholetou tradicí a je obklopena krásnou přírodou Českého krasu. Obec se nachází cca 4 km od města Beroun. Od roku 2008 

jsme dvoutřídní mateřská škola. 

 

▪ Mateřská škola 1 se nachází v ul. Župní 13, jedná se o přízemní budovu se základním vybavením. Uvnitř je herna, šatna, toalety, 

umývárna, jídelna, výdejna jídla a další prostory pro technické zázemí. Je zde prostor pro společné pohybové aktivity dětí, včetně hracích 

částí. Součástí mateřské školy je zahrada, která je za budovou, tzn. odkloněna od silnice. Jsou zde k dispozici průlezky, skluzavka, 

pískoviště, dětský domeček, krytý přístřešek se stoly a židlemi.  

V této budově jsou umístěny děti mladší věkové kategorie. Jedná o třídu s celodenní péčí s kapacitou 20 dětí. 

 

▪ Mateřská škola 2 byla otevřena na podzim roku 2008. Jedná o třídu, která se nachází v budově základní školy. Děti zde mají k dispozici 

hernu, šatnu, toalety, umývárnu. Herna slouží zároveň i jako jídelna a místnost pro odpolední odpočinek. Mateřská škola 2 je umístěna 

v klidné části obce v dostatečné vzdálenosti od silnice. Součástí mateřské školy je zahrada.  Je zde k dispozici skluzavka, pískoviště a 

krytý přístřešek. Starší děti v dostatečné míře využívají vycházky po obci a po okolí. 

V této budově jsou místěny děti starší věkové kategorie. Jedná o třídu s celodenní péčí s kapacitou 15 dětí. 

 

 

 

3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 

 

▪ Věcné vybavení: 

 

Věcné vybavení odpovídá finančním a prostorovým možnostem mateřské školy.  

Třídy  jsou vybaveny takovými hračkami a pomůckami, které odpovídají potřebám dětí a pedagogů. Jsou průběžně obnovovány  a 

obměňovány. Hračky jsou uloženy v zorném poli dětí  tak, aby si je mohly samostatně půjčovat a ukládat. Děti se samy svými pracemi 

podílejí na výzdobě interiéru třídy  i budovy. Celkové prostředí je estetické, zdravotně nezávadné a splňuje bezpečnostní podmínky.  

 

Ekonomické podmínky 

 Mzdové náklady jsou kryty dotací ze státního rozpočtu. 
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Většinu provozních nákladů hradí zřizovatel Obec Tetín, na část neinvestičních nákladů přispívají rodiče přijatých dětí. 

Opravy budovy zajišťujeme společně se zřizovatelem. 

Vstupné na kulturní akce dětem hradí rodiče. 

 

 

 

▪ Životospráva: 

Stravování zajišťuje pro děti i zaměstnance mateřské školy firma Školní jídelna Hořovice s.r.o., ul. Komenského 1245, 268 01 Hořovice, 

IČ: 25146564, zastoupená jednatelkou Hedvikou Koželuhovou. Dodavatel v rámci svého podnikání vyrábí pokrmy pro školní stravování 

ve školní jídelně, kterou má pronajatou od města Králův Dvůr, na adrese Králův Dvůr, Jungmannova 292 a je oprávněn zhotovovat pokrmy 

školního stravování i pro jiné školní strávníky. 

Dětem se snažíme poskytovat plnohodnotnou a vyváženou stravu. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie 

přípravy pokrmů a nápojů. 

Pitný režim je zajišťován v průběhu celého dne. Děti samostatně využívají možnost napít se dle potřeby z  připravených nádob, během dne 

jsou pobízeny k doplňování tekutin. Skladba jídelníčku zahrnuje hlavní jídlo s polévkou, dopolední a odpolední svačinu.  Pauza mezi 

jednotlivými jídly není větší než 3 hodiny. Děti nejsou nuceny do jídla. 

Dodržujeme pravidelný a dostatečný pobyt venku, uzpůsobený daným klimatickým podmínkám. 

Děti mají k dispozici dostatek vyvážených řízených i spontánních činností na zahradě  

i v prostorách mateřské školy.  

Děti z MŠ 2 mají možnost využít školní zahradu i v odpoledních hodinách.  

Poznámka:  

V MŠ 1 z  provozních důvodů (nedostatek úvazku pro personál mateřské školy)  

a důvodu bezpečnosti nelze v současné době zajistit odpolední pobyt venku. 

Do týdenního plánu jsou pravidelně zařazovány pohybové aktivity. 

 

 

▪ Psychosociální podmínky:  

 

Před nástupem se zajímáme o zvláštnosti dětí – rodiče pro nás vyplňují dotazník 

o dítěti, abychom mohli dětem co nejvíce usnadnit nástup do mateřské školy. 

Při zahájení docházky umožňujeme dětem adaptaci s rodičem, zkrácený pobyt v mateřské škole. Rodiče informujeme o nejvhodnější době 

a formě adaptace. Respektujeme různou délku adaptačního období u dětí. 



7 

 

 

V mateřské škole jednají všechny učitelky na základě denního rytmu. Tímto usnadňujeme dětem orientaci v čase a navozujeme pocit 

psychické jistoty. 

Učitelky nabízejí dětem aktivity s přihlédnutím k denní únavové křivce. 

Učitelka uplatňuje vůči dětem požadavky, které jsou pro ně věkově, vývojově a individuálně přiměřené. 

V denním programu se snažíme o respektování individuální potřeby aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Dětem, které nemají 

potřebu spánku, jsou nabízeny jiné klidové aktivity nebo náhradní činnosti na lůžku (klidné hry, prohlížení knížek, audio poslech, apod.) 

 

Počty dětí ve třídách nepřekračují limity. V MŠ 1 je maximální počet dětí 20, v MŠ 2 je maximální počet dětí 15. V každé třídě se 

vzdělávají 2 vzdělávací ročníky. V MŠ 2 i děti s odkladem školní docházky. 

Spojování tříd z organizačních důvodů volíme co nejšetrněji k dětem. 

Přijímáme dětské projevy s porozuměním, odlišnosti dětí respektujeme. Dětské problémy bereme vážně, jsme vnímavé k jejich potřebám.  

Zohledňujeme potřeby dětí v herně i při pobytu venku.  

 

Ve třídě budujeme atmosféru důvěry, porozumění, sounáležitosti a psychického bezpečí. Podporujeme dětská přátelství, nenásilně je 

ovlivňujeme prosociálním směrem (důvěra, tolerance, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemná pomoc a podpora). Prosociální podpora vede 

k prevenci šikany u dětí. 

 

V rámci skupiny pozorujeme každé dítě, jeho zvláštnosti, potřeby, talent, potíže a dle potřeby na ně reagujeme. Napomáháme jeho 

adaptaci, pozorujeme osobnostní vlastnosti, zkušenosti, rozvoj a pokrok za určité období.  Snažíme se opírat o silné stránky dítěte tak, aby 

každé dítě mělo možnost být úspěšné.  

 

Děti se specifickými vzdělávacími potřebami 

 

Do mateřské školy můžeme přijmout i děti, které mají znevýhodnění v oblasti tělesné, zdravotní či sociální. 

 

Základními podmínkami pro jejich integraci jsou: 

 

• Na straně dětí – schopnost docházky do dětského kolektivu bez újmy na vliv jejich osobnosti 

• Na straně rodiny – aktivní spolupráce s vedením MŠ a učitelkami, dodávání podkladů od SPC, PPP, lékaře apod., zajištění 

asistenta, dietní stravy, podávání léků apod. 
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• Na straně MŠ – prostory a prostředí, schopnost pedagogů vést integrované dítě, odpovídající personální zajištění – např.: 

pedagogický asistent 

• Na straně vnějších odborníků (SPC, PPP, lékař,…) poskytování informací a metodiky pro práci s integrovaným dítětem, 

spolupráce při vytváření individuálního plánu pro dítě, kontroly, případně zapůjčení pomůcek 

 

 

Nadané a talentované dítě 

 

Tyto děti jsou vzdělávány společně s ostatními. Respektujeme jejich nadání, proto jim cíleně nabízíme náročnější stimulace pro rozvoj 

v talentované oblasti a citlivě korigujeme funkce, které jsou v nesouladu. Vždy se snažíme o intenzivní spolupráci s rodiči tak, aby rozvoj 

dětí nebyl jednostranný ani nestagnoval. 

 

Cílem snažení celého kolektivu pracovníků mateřské školy je radostné dětské prožívání dne a zároveň kvalitní vzdělávání v rámci jejich 

konkrétních možností. 

 

Vzdělávání dětí od dvou do tří let věku od 1.9.2020 

V oblasti věcných podmínek budeme dodržovat vhodnost některých hraček a vybavení v dané třídě. Vzhledem věku a výšce dětí bude  

doplněn sedací nábytek, který zohledňuje menší tělesnou výšku. Na školní zahradě využijeme odpovídající zahradní vybavení. 

V případě potřeby škola zajistí asistenta pedagoga. 

Rodiče mají možnost po zápisu využít adaptačního programu – navštívit MŠ na školní zahradě, ale i ve třídě.  

  

 

 

Zaměříme se na: 

• aktivní posilování pozitivních vztahů, oboustrannou důvěru a spolupráci s rodiči 

• individuální, vstřícný, přístup všech pedagogických i nepedagogických zaměstnanců školy k dětem i rodičům 

• vytvoření a udržení bezpečného prostředí přizpůsobeného požadavkům dětí (nutno zabezpečit i ze strany zřizovatele) 
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• učení základních návyků – sebeobsluha, stravování, hygienické návyky 

• vymezení místa na sezení s odpovídajícími parametry vzhledem k věku dítěte 

• program vzdělávání a podpory zaměřený na rozvoj činností výtvarných, jazykových, hudebních, tělesných 

• používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a klidu dětí 

• vytváření a osvojování srozumitelných pravidel při ukládání hraček a školních potřeb 

• vzdělávací činnosti realizované i v menších skupinkách, podle potřeb dětí 

• vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí 

• podporu samostatnosti   

 

 

 

▪ Požadavky na hygienický režim: 

 

Úklid školy zajišťuje pracovnice v provozu. Na toaletách je k dispozici regulovaná teplá voda, zásobníky s tekutým mýdlem, ručníky pro 

děti a papírové ručníky v zásobnících pro zaměstnance. Výměna prádla a úklid se provádí dle provozního řádu školy. 

Pedagogickým a provozním personálem je zajišťováno pravidelné větrání, při zajištění bezpečnosti dětí. 

V zimním období je mateřské škola vytápěna plynovým topením, v letním období je teplota regulována žaluziemi. Teplota ve třídách je 

sledována nástěnnými teploměry. 

Třídy jsou dostatečně prosvětlené a vzdušné. 
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▪ Řízení mateřské školy  

 

 

 

            Ředitelka základní školy a mateřské školy: Mgr. Štencová Jitka 

 

 

 

Zástupce 

ředitele 

pro 1. stupeň 

 

 

Zástupce 

ředitele 

pro  MŠ 

 
 

 

 

Vedoucí 

vychovatelka 

ŠD 

 

 

 

 

 

 

 

Školník  

MŠ 1 a MŠ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodářka 

školy 

 

 

 

 

 

Účetní externí 

firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učitelky 1. 

stupně 

 

  

 

Učitelky 

MŠ 1 a MŠ 2 

 

 

 

 

Vychovatelky 

ŠD 
 

 

Školnice, 

pracovnice 

ve výdejně, 

uklízečka  

v MŠ 1 

 

Pracovnice 

ve školní 

výdejně 

v ZŠ a MŠ 2 
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▪ Personální zajištění: 

 

Pedagogický sbor mateřské školy tvoří 3 plně kvalifikované učitelky a 2 si doplňují vzdělání. 

Všechny jsou ochotné se dále sebevzdělávat v rámci svých vlastních aktivit a DVPP.   

Ve škole funguje informační systém prostřednictvím zástupkyně ředitele pro mateřskou školu s ředitelkou školy, častými konzultacemi. 

Informace jsou dále předávány učitelkám mateřské školy a provoznímu personálu dle potřeby. 

Společná účast pedagogických pracovníků základní i mateřské školy na pedagogických poradách, dle potřeby i na provozních poradách. 

 

▪ Provozní zaměstnanci: 

 

V MŠ 1 pracuje školnice, která vykonává současně práci uklízečky  

i pracovnice ve výdejně stravy, včetně drobných oprav. 

V MŠ 2 pracuje 1 uklízečka zároveň a 1 pracovnice ve výdejně stravy. 

Školník provádí potřebné práce především v MŠ 2 a složitější práce v MŠ 1. 

 

 

▪ Spolupráce s rodiči 

 

Škola pravidelně informuje rodiče dětí o dění ve škole, a to pomocí školní vývěsky, denního kontaktu, webových stránek školy a po dohodě 

s rodiči i prostřednictvím emailových adres. 

 

• Volný přístup rodičů do mateřské školy po předešlé dohodě se zástupkyní pro mateřskou školu. 

• Informační schůzka v MŠ 1 pro rodiče nových dětí v měsíci červnu před zahájením docházky do mateřské školy. 

• Zahajovací informační schůzky v MŠ 1 a v MŠ 2, další informační schůzky dle potřeby. 

• Den Slabikáře – děti společně s rodiči se aktivně zúčastní výuky na základní škole (listopad). 

• Konzultace pro rodiče o pokrocích jejich dětí dle jejich zájmu. 

• Konzultační schůzky v MŠ 2 pro rodiče dětí, které v následujícím školním roce zahájí docházku v základní škole (listopad - prosinec).  

• Vánoční tvoření v MŠ 2. 

• Vánoční jarmark společně se spolkem „Tetínské maminky“. 

• Vánoční besídka pro rodiče (prosinec). 

• Zahradní slavnost (květen). 

• Drobné sponzorské dary pro mateřskou školu ze strany rodičů 
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▪ Naši partneři 

 

Základní škola v Tetíně  

Obec Tetín 

Velkostatek Tetín s.r.o. 

SDH Tetín  

Spolek Tetínské maminky 

 

 

 

4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

 
▪ Provoz oddělení:  

 
       Mateřská škola 1:   Pondělí až pátek:  7,15 – 16,30 hod.  

         Mateřská škola 2:  Pondělí až pátek:  7,30 – 16,00 hod. 

                            

         Vnitřní uspořádání mateřské školy: Celkový počet dětí v MŠ 1 a MŠ 2:  35 dětí.                                          

 

 

 

                                                        počet tříd                 počet dětí       

MŠ  1 (Župní 13)    1        20                                                  

MŠ  2 (Hradní 66)                               1      15       

 

  

       Děti jsou v mateřské škole zařazeny podle věku. 
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Mateřská škola  1.  „Koťátka“    
 

      

V tomto oddělení jsou umístěny děti mladší věkové kategorie, které se postupně začleňují do dětského kolektivu, popřípadě mají za sebou již 1 

rok v mateřské škole. Snažíme se vytvořit kamarádské prostředí, blízké rodině. Děti se učí vzájemně komunikovat, pracovat individuálně i ve 

skupině. Z těchto požadavků vychází třídní vzdělávací program.  

Program je uzpůsoben menším dětem. Děti jsou motivovány především hrou, písničkami, dramatizací apod. Postupně si přivykají na společná 

pravidla pro soužití v mateřské škole.  

 

 

Mateřská škola 2.     „Motýlci“         

 

 

V tomto oddělení jsou umístěny děti starší věkové skupiny, které docházejí do posledního ročníku mateřské školy a děti, které mají před sebou 

ještě 1 rok docházky v mateřské škole. Z toho také vychází třídní vzdělávací program. Děti mají dostatek prostoru pro hru a zároveň jsou 

postupně motivovány k záměrnému učení.  

    

V obou odděleních se zaměstnanci řídí školním řádem. 
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Časový harmonogram MŠ 1 

• 7,15 – 11,30 

Hry a činnosti dle volby dětí, pohybové aktivity, relaxační chvilky, dopolední přesnídávka, uspokojování pohybových aktivit, upevňování 

hygienických návyků, nabídka výchovně vzdělávací činnosti formou individuálních, skupinových a frontálních činností, upevňování 

návyků sebeobsluhy a samostatnosti.  

Příprava na pobyt venku, pobyt venku, vycházky do okolí a poznávání přírody nebo spontánní a pohybové aktivity na zahradě mateřské 

školy, návrat do herny, hygiena.  

• 11,30 – 12,00 

Podávání oběda, upevňování správných návyků při stolování, samostatnosti a vzájemné pomoci druhému kamarádovi. 

• 12,00 – 14,00 

Sebeobslužné činnosti, odpolední odpočinek, hudební nebo literární chvilka. Nabídka klidné činnosti pro děti s nižší potřebou spánku. 

• 14,00 – 14,30 

Podávání odpolední svačiny, hygiena, podpora samostatnosti. 

• 14,30 – 16,30 

Hry dětí dle vlastního zájmu, opakovací chvilky, rozvoj jemné a hrubé motoriky, individuální činnosti 

 

Časový harmonogram MŠ 2 

• 7,30 – 11,30 

Hry a činnosti dle volby dětí, pohybové aktivity, relaxační chvilky, dopolední přesnídávka, uspokojování pohybových aktivit, upevňování 

hygienických návyků, nabídka výchovně vzdělávací činnosti formou individuálních, skupinových a frontálních činností, upevňování 

návyků sebeobsluhy a samostatnosti.  
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Příprava na pobyt venku, pobyt venku, vycházky do okolí a poznávání přírody nebo spontánní a pohybové aktivity na zahradě mateřské 

školy, návrat do herny, hygiena.  

• 11,15 – 11,45 

Podávání oběda, upevňování správných návyků při stolování, samostatnosti a vzájemné pomoci druhému kamarádovi. 

• 11,45 – 13,30  

Sebeobslužné činnosti, odpolední odpočinek, hudební nebo literární chvilka. Nabídka klidné činnosti pro děti s nižší potřebou spánku. 

• 13,30 – 14,00 aktivity dle záměru pedagoga ve třídě   

 

• 14,00 – 14,30 

Podávání odpolední svačiny, hygiena, podpora samostatnosti. 

14,30 – 16,00 

• Hry dětí dle vlastního zájmu, opakovací chvilky, rozvoj jemné a hrubé motoriky, individuální činnosti 

 

Orientační harmonogram, lze uzpůsobit dle potřeby dětí a chodu mateřské školy. 

 

 

5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO  PROGRAMU 

 

 
Vzdělávací program mateřské školy vychází ze závazného dokumentu – Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP 

PV). 

 

ŠVP jsme se snažili vytvořit dle našich podmínek a možností. Vycházeli jsme z analýzy, absolvovaných školení, návštěv jiných škol, studií literatury 

a na základě vlastních zkušeností. 
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▪ Pojetí předškolního vzdělávání 
✓ usnadňuje svým pojetím přechod dětí z rodinné péče do kolektivu vrstevníků a systematického výchovně vzdělávacího procesu 

✓ je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení potřeb a zájmů každého jedince 

✓ vede děti ke zdárnému vstupu do prvního ročníku základní školy 

 

 

▪ Cíle předškolního vzdělávání 
 

Cílem předškolního vzdělávání je smysluplně obohacovat denní program dítěte v průběhu předškolních let a poskytovat dětem odbornou péči. 

Čas prožitý v mateřské škole, by měl být radostný, plný přiměřených zkušeností a prožitků jako základ pro další životní kroky a vzdělávání. 

Naším cílem je osobnostní rozvoj dítěte, podporování jeho tělesného rozvoje  

a zdraví, osobní spokojenosti a pohody. Pomáhat dítěti v chápání světa a motivovat k dalšímu učení a poznávání. Přibližovat mu normy a 

hodnoty touto společností uznávané.  

 

Na základě dlouhodobého a každodenního styku s dítětem a jeho rodiči má předškolní vzdělávání možnost poskytnout včasnou speciálně 

pedagogickou péči dětem, které to potřebují a tím zlepšovat jejich životní i vzdělávací šance. 

 

Specifické cílové oblasti školního vzdělávání 
 

Proces vzdělávání je pro dítě činností přirozenou, která staví na vnitřní motivaci dítěte. Dítě je sice pedagogem vedeno, ale nemělo by cítit toto 

vedení jako tlak. Mělo by se cítit samostatné a svobodné.  

 

 

Specifické cílové oblasti, zde zmiňujeme především pro rodiče dětí, které docházejí do mateřské školy. Jedná se o oblasti, které jsou u dítěte 

rozvíjeny. 
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✓ Cílové oblasti: 

 

I. oblast   DÍTĚ A JEHO TĚLO  oblast biologická 

Podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, zlepšovat fyzickou zdatnost, rozvoj pohybových i manipulačních dovedností, učit se sebeobsluze a 

vést děti ke zdravému životnímu stylu. 

 

 

II. oblast  DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA oblast psychologická 

Podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost, rozvoj intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, rozvoj emoční stability, citů a 

vůle. Stimulovat rozvoj vzdělávacích dovedností, sebeuplatnění a povzbuzovat dítě v dalším rozvoji, poznání a učení. 

 

 

III. oblast   DÍTĚ A TEN DRUHÝ oblast interpersonální 

Podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému. Kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto 

vztahů. 

 

 

IV. oblast   DÍTĚ A SPOLEČNOST oblast sociálně kulturní 

Uvést dítě do společnosti ostatních lidí, do světa kultury a umění. Přijmout základní všeobecně uznávané, morální a etické hodnoty a podílet se na 

utváření společenských hodnot. 

 

 

V. oblast   DÍTĚ A SVĚT oblast environmentální 

Založit povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na jeho přeměnách a zodpovědný postoj k životnímu prostředí. 
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▪ Filozofie školy 
 

Filosofií vzdělávacího programu je naučit děti vnímat vše kolem nás, umět se radovat z krásné přírody a hezkých mezilidských vztahů. 

Pěstovat v dětech lásku ke své rodině, rodné vlasti, mateřskému jazyku, přírodě a zvířatům. Nabízet možnost seznámit se s cizím jazykem 

prostřednictví her v rámci programu mateřské školy dle individuálních možností každého jedince.  

Smyslem je provázet děti prvními roky jejich života, šťastným pohodovým dětstvím  

a poskytnout jim příjemné prožitky. Zároveň podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho 

osobnostní rozvoj a základy pro další vzdělávání.  

 

 

✓ Výchovně vzdělávací strategie:  

 

- upevňovat vztah k přírodě 

- upevňovat mezilidské vztahy, vytvářet pravidla vzájemného soužití  

- vést děti k odpovědnosti za své jednání  

- hledat cesty k řešení problémů 

- vhodně motivovat vzdělávací nabídku 

 

 

✓ Plánování: 

Pedagog konkretizuje cíle a obsah, navrhuje konkrétní nabídku činností k jejich realizaci v TVP, včetně očekávaných výstupů. Cílem vzdělávání 

je získat dovednosti z oblasti psychické, sociální, tělesné, estetické, pracovní a vědomosti z oblastí poznání a učení.  

 

✓ Pravidla plánování integrovaných bloků v TVP: 

 

- témata vhodná pro danou věkovou skupinu dětí 

- rozmanitá činnost 

- pružně reagovat na podněty a situace 

- plánovat bloky podle orientačního časového plánu  

- vyváženost řízených a spontánních činností 

- dbát na rozvoj osobnosti dítěte 

- prolínání oblastí daných RVP PV 
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- reagovat na vlastní evaluaci integrovaných bloků 

- opírat se o konkretizované očekávané výstupy RVP PV 

 

 

• Formy a metody vzdělávací práce, prostředky plnění cílů 

 

Vzdělávání přizpůsobujeme sociálním a emocionálním potřebám dětí. Respektujeme vývojová specifika, individuální potřeby a možnosti dítěte. 

Každému dítěti je poskytována pomoc a podpora při řešení problémů. Vzdělávací působení pedagoga vychází z  pozorování jedince a respektování 

jeho potřeb a zájmů. Dítě tak může dosahovat optimálních pokroků vzhledem k jeho možnostem. 

Pro realizaci vzdělávání využíváme zejména 

 

1. Školní klima, které tvoří příznivá atmosféra, estetické prostředí, citlivý a vnímavý přístup dospělých k dětem. V atmosféře rovnosti, důvěry, 

porozumění a spolupráce se děti cítí bezpečně a příjemně. Jsou aktivní a mají chuť ke vzdělávacím činnostem. 

2. Spolupráce s rodinou, která je stavěna na spolupráci, na důvěře, spolurozhodování, na vzájemné podpoře a odpovědnosti. 

3. Funkční metody a formy práce 

• Prožitkové učení, kdy je dítě vnitřně motivováno, naladěno a citově situaci prožívá 

• Situační učení, dítě se učí poznatkům a dovednostem v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe si je zapamatuje 

• Vlastní spontánní aktivity, učení pomocí hry nebo činností 

• Nápodoba 

• Pokusy a experimenty s materiály 

• Hromadné a skupinové vedení včetně frontální práce 

• Individualizovaný přístup dle stylů učení, momentálních schopností, potřeb a zájmu 

• Individuální přístup 

 

Snažíme se, aby spontánní a řízené činnosti v mateřské škole byly během dne vyvážené. 

Vzdělávání je založeno i na principu nabídky a individuální volby. Uplatňujeme integrovaný přístup na základě integrovaných bloků, které nabízejí 

dítěti vzdělávací obsah. Dítě získává skutečné činnostní výstupy – kompetence. Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, činností 

a občanské (úplné znění klíčových kompetencí uvádí RVP PV). 
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6. VZDĚLÁCÍ OBSAH 

 
Výchova a vzdělávání dětí v mateřské škole se uskutečňuje  ve třech základních rovinách: 

 

Průběžné vzdělávání a výchova, kdy jsou děti každodenně ovlivňovány působením prostředí i lidí, usměrňováním jsou vedeny k nápodobě 

pozitivních vzorů chování. Na průběžné vzdělávání a výchovu navazuje program: Jak budeme jednat v naší koťátkové třídě,  Den s motýlky 

(k dispozici na jednotlivých třídách mateřské školy.) 

 

Integrované bloky a tematické celky (případně podtémata), obsahují činnosti cílené, připravované a pedagogicky směřované, s konkrétními 

vzdělávacími záměry. Děti vnímají okolní skutečnost v přirozených souvislostech, což nejlépe odpovídá mentalitě, vzdělávacím potřebám a 

možnostem dětí předškolního věku 

Specifické vzdělávací projekty:  

 

Projekt  „Setkání s Duhou“ v MŠ 1 

Projekt: „Logohrátky“ v MŠ 1 

Projekt: „Opakování, evaluační záměry, přání dětí“ v MŠ 1 

Projekt: „Čarujeme s pokusy“ v MŠ 1 

 

 

Projekt: „Příprava předškoláků“ v MŠ 2 

Projekt: „Angličtinka s Evou“ v MŠ 2 

 

 

V rámci přípravy vzdělávací nabídky v rámci třídních vzdělávacích programů porovnávají pedagogové očekávané výstupy školního vzdělávacího 

programu s konkretizovanými očekávanými výstupy RVP PV. 
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Tradice MŠ, slavnosti a mimořádné dny 

 

Vytváříme hodnotové a vztahové zázemí dětí. V rámci známých a společně udržovaných tradic se dětem daří prohlubovat vrstevnické vztahy, 

kamarádství. Vnímají svoji individualitu, ale i sounáležitost se skupinou a mateřskou školou. 

 

Slavnostní zahájení a ukončení školního roku 

Třídní oslavy svátků a narozenin dětí 

Výstavy výtvarných prací dětí v prostředí mateřské školy 

Vycházky do blízkého okolí 

Exkurze dle dostupnosti 

Divadlo v MŠ, MŠ 2 zájezd do divadla 

Halloween v MŠ 

Akce v MŠ  

Den Slabikáře – návštěva ve škole (děti a rodiče se zúčastní aktivně výuky na základní škole) 

Vánoční jarmark společně se spolkem „Tetínské maminky“ 

Vánoční zvyky a tradice 

Vánoční besídky pro rodiče a veřejnost 

Karneval v MŠ 

Škola v přírodě společně se ZŠ dle zájmu rodičů 

Tvořivé odpoledne s rodiči 

Vítání jara u rybníka 

Velikonoční zvyky a tradice 

Děti pečou pro radost v MŠ 2 

Třídní výlety, pěší i s dopravou 

Oslava Dne dětí 

Rozloučení s předškoláky 
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„ŠKOLIČKA MALÝCH KOŤÁTEK“ 

 

Vzdělávací nabídka MŠ 1 oddělení „Koťátka“ 

 

 

 

INTEGROVANÝ BLOK:  KDE A  S KÝM  ŽIJI 

 

Orientační časový plán: 1 měsíc 

                   

Tematické celky:               VÍTÁME SE PO PRÁZDNINÁCH 

                  TŘÍDA PLNÁ KAMARÁDŮ 

                  MOJE RODINA – KDE BYDLÍM 

   TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE 

  

Charakteristika IB 

 

Vzpomínání na prázdniny, přivítání dětí, společné utváření pravidel v naší školce. Seznamování se se jmény a značkami dětí.  

Posilování vzájemných vztahů mezi dětmi, volná adaptace dětí na prostředí mateřské školy. Seznamování se s prostorem mateřské školy (šatna, 

herna, jídelna, koupelna, zahrada…). 

Upevňování hygienických návyků.  

Povídání o tom, co budeme spolu dělat celý rok, které činnosti máme rádi, co se nám líbí a co bychom si přáli.  

Proč chodí děti do školky?  

Vyhledávání rozdílů mezi prostředím mateřské školy a rodinou, upevňování smluvených pravidel.  
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Podporujeme kladný vztah k rodině a k domovu.  

Vycházky do okolí s určením a bližším pozorováním místa bydliště.  

Uvědomění si kde bydlím – obec, město, domov, vlast.  

Seznámení s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, včetně pracovních pomůcek a nástrojů.  

 

Záměry IB 

 

▪ Vytvořit si pozitivní vztah k mateřské škole. 

▪ Orientovat se v prostoru, každodenním provozu MŠ a v činnostech jednotlivých zaměstnanců. 

▪ Přijmout společenské normy osobní hygieny. 

▪ Své chování přizpůsobovat sociálnímu prostředí, uvědomovat si různé sociální role. 

▪ Umět se představit.  

▪ Záměrně naslouchat.  

▪ Uznávat práva druhých. 

▪ Všímat si věcí, lidí a dějů kolem sebe, sdělovat čeho si všimlo. 

▪ Uvědomit si kam patřím, kdo patří ke mně, jak si pomáháme. Vnímat důležitost sounáležitosti a pospolitosti tohoto společenství a jeho 

nezastupitelnost v životě jednotlivce. 

▪ Získat povědomí o různých druzích zaměstnaní, řemesel a povolání. 
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Nabídka obsahu činností pro daný IB 

 

Společné hry a aktivity usnadňující vzájemné seznámení a adaptaci na nové prostředí 

a kamarády. 

Pozorování a napodobování dospělých.  

Námětové hry.  

Pozorování dětí při hraní, naslouchání příběhům a pohádkám.  

Spontánní pohybové aktivity, relaxační cvičení.  

Každodenní provádění pravidelně se opakujících úkonů hygieny, stolování a sebeobsluhy. 

Nácvik konkrétních dovedností.  

Využívání průlezek a zdolávání překážek.  

Smyslové hry.   

Rozhovory mezi dětmi.  

Přizpůsobujeme své chování - respektujeme sjednaná pravidla. 

Řešení vzniklých konfliktů podle dohodnutých pravidel.  

Pravidelné vykonávání určité povinnosti (např. uklízení hraček, sebeobsluha, …).  

Vyprávění zážitků.  

Kooperativní hry.  

Řešení modelových situací (např. na rodiče, nikdo si se mnou nechce hrát…).  

Hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí. 

Seznamování s životem na vesnici a ve městě.  

Formou hry poznat různá zaměstnání, řemesla, povolání.  
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Výtvarné činnosti a pracovní činnosti. 

Využití hudebních činností a hudebně pohybových činností pro upevnění vztahů mezi dětmi. 

Konstruktivní hry.  

Zařazujeme i jiné aktivity dle záměru jednotlivých pedagogů k danému tématu. 

 

Očekávané výstupy IB 

 

• Zná své jméno a příjmení, reaguje na různé podoby svého jména. 

• Své chování dovede přizpůsobit sociálnímu prostředí, ve kterém se pohybuje (dětská skupina, rozhovor s dospělým…). 

• Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich podpory. 

• Navazuje kontakt s dospělým, kterému je svěřeno do péče, komunikuje vhodným způsobem. 

• Pozoruje okolí a hovoří o změnách. Klade otázky, když něco neví a dožaduje se odpovědi. 

• Aktivně vyhledává a vyžaduje příležitosti k pohybu. 

• Chápe důvod osobní hygieny, vzhledem k sobě samému a ostatním. 

• Zvládá komunikaci s ostatními. 

• Nebojí se přiznat chybu - umí odpustit, umí se omluvit. 

• Dovede ustoupit a slevit ze svých požadavků (nevynucuje si hračku jiného, obsazené místo, pořadí…). 

• Chápe jednoduché rodinné vztahy a úlohu jednotlivých členů. 
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INTEGROVANÝ BLOK:  OSLAVY A SVÁTKY 

 

Orientační časový plán: 2 měsíce  

        

Tematické celky: STRAŠIDELNÁ ŠKOLKA 

          MIKULÁŠSKÉ ČAROVÁNÍ 

          TĚŠÍME SE NA VÁNOCE 

           KOUZLO VÁNOC 

   VE ŠKOLCE JE KARNEVAL 

   VÍTÁME JARO, VELIKONOCE 

   POPŘEJEME MAMINKÁM 

 

Charakteristika IB 

 

Seznamování dětí se zvyky a tradicemi.  

Upevnění radostného prožívání různých svátku a oslav v roce v činnostech výtvarných, pracovních, hudebních, jazykových i pohybových.   

 

Společná výzdoba prostor mateřské školy u příležitosti svátků a oslav.  

Podporování kreativních aktivit dětí.  

Posilování citových vazeb k rodině i k mateřské škole. 

 

Záměry IB 

 

▪ Umožnit dětem poznat tradice a zvyky. 

• Posilovat u dětí citový vztah ke svým blízkým. 

• Rozvíjet u dětí dovednosti výtvarné, hudební, jazykové, dramatické a pohybové. 
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• Umožnit dětem utvářet příjemné školní prostředí. 

• Rozvíjet kulturní společenské postoje.  

 

Nabídka obsahu činností pro daný IB 

 

Seznamujeme děti se zvyky a tradicemi naší země. 

Předčítání literárních textů, sledování divadelních pohádek a příběhů. 

Pohyb s hudbou, zpěv a rytmizace. 

Rozvíjíme jazykové dovednosti – hry s básněmi, říkadly, písněmi.  

Výtvarné a pracovní činnosti.  

Seznamujeme děti postupně během školního roku s tradicemi a zvyky. 

Připravujeme vystoupení pro rodiče a veřejnost. 

Zařazujeme i jiné aktivity dle záměru jednotlivých pedagogů k danému tématu. 

 

Očekávané výstupy IB 

 

▪ Vnímat tradice a zvyky v průběhu celého roku. 

▪ Využít vlastní tvořivost při přípravě výrobků k různým oslavám a svátkům. 

▪ Aktivně a radostně prožívat slavnostní události. 

▪ Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného. 

▪ Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči. 

▪ Naučit se nazpaměť krátký text, úmyslně si ho zapamatovat a vybavit. 
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▪ Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky. 

▪ Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení. 

▪ Dokázat vyprávět své vlastní zážitky a přání, vést smysluplný rozhovor. 

▪ Využívat oční kontakt při komunikaci s ostatními. 

▪ Postupně se orientovat v základní neverbální komunikaci. 

 

 

INTEGROVANÝ BLOK: CO SE DĚJE KOLEM NÁS 
 
Orientační časový plán: 4 měsíce  

 

Témata: 

  KOČIČÍ HRÁTKY – CO DĚLÁME CELÝ DEN 

  BAREVNÝ PODZIM 

PODZIMNÍ ZAHRADA 

VĚTRNÁ HONIČKA 

ZIMNÍ SVĚT 

ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ 

PŘÍRODA SE PROBOUZÍ 

DOMÁCÍ ZVÍŘATA 

ZA ZVÍŘATY KOLEM SVĚTA 

MOSTY, SVĚT A VZDÁLENOSTI 

HURÁ NA PRÁZDNINY 
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Charakteristika IB 

 

Charakterizování různého ročního období ve spojení s činnostmi, které v tomto období provádíme.  

Podpora dětské zvídavosti jako přirozenosti v tomto období.  

Výtvarné, pracovní a manipulační činnosti s rozličným materiálem. 

Získávání matematických představ pomocí věcí, které nás obklopují. 

Pokusy a experimentování.   

Rozvoj odpovídajících motorických schopností ve složitějším terénu (voda, bláto, sníh, led…) 

Upevňování bezpečného pohybu a pravidel při pohybových činnostech.  

Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti.  

Pokusy a experimentování.  

Rozvoj pozorovacích schopností při vycházkách do přírody. 

Mít základní pojem o možnostech ochrany životního prostředí a jejího významu.  

Základy dopravní výchovy. 

Seznámení se vzdálenějšími místy planety Země. 

Význam ochrany životního prostředí. 

 

Záměry IB 

 

▪ Aktivizovat děti k zájmu o vše kolem nich. Rozvíjet všechny smysly. 

▪ Umět se zorientovat v průběhu celého dne, dokázat pojmenovat části dne. 

▪ Zapojovat děti do lokomočních a nelokomočních činností v herně, na zahradě i při pobytu mimo mateřskou školu. 

▪ Rozvoj komunikativních a řečových dovedností. Upevňovat správnou výslovnost  a výraznost řeči. 
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▪ 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. 

▪ Zdokonalovat koordinaci hrubé a jemné motoriky. 

▪ Všímat si změn počasí v přímé souvislosti s roční dobou. 

▪ Rozvíjet pozorovací schopnosti při přímém pozorování v přírodě. 

▪ Dokázat pojmenovat základní zvířata a jejich mláďata. 

▪ Chtít spolupracovat ve skupině a se skupinou. 

▪ Pochopit bezpečný pohyb po chodníku a po silnici, na přechodu apod. 

▪ Vnímat své nejbližší okolí, orientovat se podle známých budov. 

▪ Upevňovat správné chování v přírodě. Uvědomovat si, že člověk svojí činnosti může toto prostředí chránit a spoluvytvářet, ale také ničit. 

Vytvářet základy ekologického smýšlení. 

▪ Získat povědomí o vzdálenějších místech naší planety. 

 

 

Nabídka činností pro daný IB 

 

Lokomoční pohybové činnosti, nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné další činnosti (sezónní činnosti, hry 

s míčem, apod.). 

Činnosti zaměřené k seznamování s elementárními číselnými a matematickými pojmy (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary). 
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Manipulační činnosti se zástupnými předměty pro pochopení základní číselné řady, matematických souvislostí. Porovnávat, uspořádat a třídit 

předměty podle určitého pravidla, orientovat se v počtu do cca šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, 

první, poslední apod. 

Nabídka činností pro chápání prostorových pojmů (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi, apod.), elementární 

časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat i 

v čase. 

Konstrukční hry. 

Námětové hry. 

Bezpečné chování v jednoduché dopravní situaci (semafor, pásy v automobilu, helma na kolo, apod.).  

Hry zaměřené na ochranu životního prostředí (barevné rozlišení kontejnerů na odpady – třídění). 

Pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů  (les, louka, rybník, apod.). 

Vyhledávání podobností a rozdílů na planetě Zemi vzhledem k místu místa kde žijeme. 

Sezonní činnosti a hry, pokusy a experimenty: 

Podzim:  

Pracovní činnosti s přírodním materiálem k rozvoji fantazie a tvořivosti. 

Venkovní činnosti: hry s listím, blátem,…  

Sběr a lisování listů.  

Pokus: pozorování cévního systému listu a jeho významu,… 

Zima:  

Venkovní činnosti: bobování, klouzání, koulování, stavby ze sněhu, hra se sněhem… 

Pokus: s vypařováním vody, s ledem, barevný led,… 
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Jaro: 

Venkovní činnosti: pěstitelské činnosti na zahradě mateřské školy (zasazení hrášku a následná péče ze strany dětí). 

Pokus: barvení květu přes cévní soustavu rostliny a její význam pro rostlinu, klíčení semene hrášku a řeřichy, zakládání herbáře – postup práce 

řešením problému. 

Léto: Činnosti: Práce s mapou, lupou. Orientace v nejbližším okolí. Výlety po okolí, školní výlet. 

Pokus: Pozorování žížal a mravenců, hmyzí hotel. 

 

Zařazujeme i jiné aktivity dle záměru jednotlivých pedagogů k danému tématu. 

 

Očekávané výstupy IB 

 

• Ví, kde a čím může svým chováním ohrozit zdraví nebo svou bezpečnost i druhých (např. při klouzání ze svahu, skákání ze schodů, 

přebíhání přes silnici, zacházení s nůžkami…). 

• Zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí. 

• Dokáže popsat jednoduchou situaci. 

• Rozlišuje některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.), porozumění jejich významu a 

funkce. 

• Přibližování časových pojmů: ráno, poledne, odpoledne, večer ve spojení s činnostmi, které v tuto dobu provádíme.  

• Dokáže se orientovat v číselné řadě alespoň do šesti, chápe prostorové pojmy, elementární časové pojmy, orientuje se v prostoru i 

v rovině, částečně se orientuje v čase. 

• Dokáže ovládat hrubou a jemnou motoriky přiměřeně k svému věku. 
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• Všímá si změn a dění v nejbližším okolí. 

• Chápe, že změny jsou přirozenou součástí přírody. 

• Pozná a pojmenuje většinu toho, co ho obklopuje. 

• Má povědomí o významu ochrany životního prostředí pro člověka a jakým způsobem může pomáhat naplňovat tento význam. 

• Vědomě napodobí jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobí jej podle pokynu. 

• Vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů (chuť, čich, hmat, zrak, sluch). 

• Spolupracuje s ostatními. 

• Zvládá zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, 

výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami. 

• Dokáže se slovně vyjadřovat a prezentovat tak svá přání a své představy. 

• Je schopno používat i neverbální komunikaci. 

 

 

INTEGROVANÝ BLOK:  POZNÁVÁM SÁM SEBE 
 
Orientační časový plán:  1 měsíc 

 

 

Tematické celky  MOJE TĚLO 

    CO NÁM ŠKODÍ A CO PROSPÍVÁ 

    KDO SE STARÁ O NEMOCNÉ 
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    JAK SE OBLÉKÁME 

Charakteristika bloku 

 

Seznamování s významem cvičení pro naše zdraví, jako základ zdravých životních návyků. 

Rozvíjení fyzické a psychické zdatnosti dětí.  

Utváření nových poznatků o těle a zdraví. 

Umožnění volné reakce dětí na dění v mateřské škole – vyjádření pocitů a dojmů. 

Význam režimu dne pro naše zdraví. 

Základní profese ve zdravotnictví. 

Základy první pomoci. 

Úloha vitamínů pro naše zdraví a kde je najdeme. 

Podpora dětské zvídavosti jako přirozenosti v tomto období. 

Vnímání změn počasí vzhledem k oblékání pro různá roční období. 

 

Záměry IB 

 

▪ Rozvíjet a posilovat fyzickou a psychickou zdatnost dítěte. 

▪ Rozvíjet uvědomování vlastního těla. 

▪ Posilovat u dětí zdravé životní návyky, zdokonalovat osobní hygienu u dětí. 

▪ Zaujímat pozitivní postoj k pohybu a sportování. 

▪ Seznamovat děti s významem správného oblékání pro upevňování zdraví. 

▪ Mít povědomí o proměně těla nemocí, úrazem. 

▪ Chápat souvislosti mezi příčinou a následkem při ochraně zdraví. 
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▪ Umět rozdělit potraviny na ty, které zdraví prospívají a ty, které neprospívají našemu zdraví. 

▪ Podporovat u dětí rozvoj a užívání všech smyslů. 

▪ Seznámit se s profesí lékaře a zdravotní sestry, prostory zdravotní péče. 

▪ Pomoci dětem uvědomit si změny, kterými procházejí lidé v průběhu života. 

▪ Dokázat vyjádřit své pocity, nálady. 

▪ Vést děti k dodržování správných postupů při manipulaci s předměty. 

 

Nabídka obsahu činností IB 

 

Seznamujeme děti s tělem prostřednictvím her, knih, výtvarných činností. 

Námětová hra „Na lékaře“, jednoduché základy první pomoci. 

Účast při ošetření drobných úrazů v mateřské škole.  

Námětové hry „Na vaření“, „Na obchod“, (zdravé a nezdravé jídlo) 

Zařazujeme pohybové aktivity napomáhající k správnému držení těla, relaxační a dechová cvičení. 

 

Upevňujeme pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, apod. 

 

Seznamujeme dětí s nebezpečím při navazování kontaktu s neznámými lidmi. 

 

Mluvíme s dětmi o zdravém životním stylu. 

 

Význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka. 

Určujeme základní chutě, poznáváme známá jídla podle vůně a chutě…(smyslové hry). 

Vyhledávání souvislostí mezi výživou a zdravím (Co se stane, když…). 

Rozeznáváme různé druhy potravin.  
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Seznamujeme děti s bezpečnostními pravidly: elektrické zásuvky, okna, dveře, chemické prostředky, nůžky, nože, uklouznutí na mokré podlaze,.. 

Vyhledávání opaků ve výrazu tváře při citovém prožitku každého z nás (veselý x smutný, uplakaný x usměvavý, …) 

Zařazujeme i jiné aktivity dle záměru jednotlivých pedagogů k danému tématu. 

 

Očekávané výstupy IB 

 
• Probudit zájem o péči o své zdraví. 

• Znát některé části svého těla a jejich funkce. 

• Dokázat rozlišovat potraviny na zdravé a nezdravé. 

✓ Získat návyky pro každodenní pohyb – cvičení, dodržovat základní hygienické návyky. 

✓ Snažit se ošetřit drobná poranění se spoluúčastí dospělé osoby. 

✓ Ovládnout sebeobslužné činnosti, základní pracovní úkony (postarat se o své hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat 

jednoduché úklidové práce). 

✓ Samostatně dodržovat pitný režim a návyky při stolování. 

✓ Dokázat rozlišit pojmy – zdraví a nemoc. 

✓ Dokáže se slovně vyjadřovat a prezentovat tak svá přání a své představy. 

✓ Rozpozná, když je někdo smutný, veselý, má strach 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. 
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INTEGROVANÝ BLOK:  SVĚT POHÁDEK A FANTAZIE 

 

Orientační časový plán: 1 měsíc 

 

 

Tematické celky  KOHO ZNÁME Z VEČERNÍČKŮ 

    CO NAJDEME V KNÍŽKÁCH 

    KOUZELNÉ DVEŘE DO SVĚTA SNĚNÍ 

   

Charakteristika bloku 

 

Seznamování s knihou, dětským časopisem a dětskou encyklopedií. 

Rozvíjení představivosti dětí a jejich vyjadřování.  

Upevňování správné výslovnosti.  

Utváření pozitivního vztahu ke knize a umění. 

  

Záměr IB 

 

▪ Vést děti k rozlišování dobra a zla. 

▪ Pomoci dětem vytvářet základy pro práci s informacemi.  

▪ Rozvíjet u dětí bohatou slovní zásobu. 

▪ Vést děti k osvojování si elementárních poznatků o kultuře.   

▪ Pomoci dětem dokázat vyvodit důsledky z různých situací. 

▪ Rozvíjet u dětí svět fantazie. 

▪ Vést děti k osvojování dovedností, které předcházejí čtení a psaní. 
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Nabídka obsahu činností  pro daný IB 

 

Seznamujeme děti s dětskými knihami, s oblíbenými knižními představiteli, ilustracemi. 

Dramatizujeme pohádkové příběhy. 

Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky. Reprodukce jednoduchého textu. 

Hry a činnosti zaměřené na cvičení paměti. 

Komunikace dítěte s dítětem a dospělým (vyřizovaní vzkazů,…) 

Vyprávění pohádek podle obrázku, dokončování příběhu. 

Děti vypráví svůj příběh ostatním dětem. 

Prohlížení a „čtení“ knížek. 

Čtení bajek – ponaučení, vysvětlení. Jednoduché bajky. 

Zpětná vazba ke čtenému textu, představení, výstavě… apod. doplňující otázky pro zjištění pochopení textu, apod. 

Diskuze nad tématem. 

Navštěvujeme představení pro děti. 

Učíme se osvojovat základní společenská pravidla. 

Zařazujeme další aktivity dle záměru jednotlivých pedagogů k danému tématu. 

 

Očekávané výstupy IB 

 

• Navodit kladný vztah k literatuře a umění. 

• Vědět, že kniha je zdrojem informací. 

• Uplatnit svou fantazii a představivost ve výtvarných a dramatických činnostech. 
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• Umět zacházet s knihou. 

• Získat touhu po čtení. 

• Dokázat vyjádřit svoje zážitky. 

• Dokázat se po určitou dobu soustředit na čtený projev nebo představení. 

 

 

Projekt: „SETKÁNÍ S DUHOU“ 

 

Do vzdělávacího obsahu se prolíná projekt: „SETKÁNÍ S DUHOU“.  

Bude zařazován dle potřeby pedagogů. 

Charakteristika projektu 

 

Projekt zaměřený na práci s barvami a symboly. Děti si prostřednictvím her a úkolů upevňují znalost základních, případně doplňkových barev. 

 

Záměr pedagoga 

 

✓ Seznámit se se základní barevnou škálou 

✓ Získat povědomí o doplňkové barevné škále 

✓ Dokázat propojit věci, které nás obklopují s vhodnou barevnou kombinací 

✓ Zdokonalit pracovní a manipulační dovednosti 

✓ Dokázat se naučit zpaměti krátké texty 

✓ Zapojit do práce v kolektivu svých vrstevníků 
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Nabídka obsahu činností pro daný projekt: 

 

Výtvarné, pracovní a manipulační činnosti. 

Pohybové hry. 

Prosociální hra. 

Zařazujeme i jiné aktivity dle záměru jednotlivých pedagogů k danému tématu. 

 

Očekávané výstupy projektu 

 

• Rozlišovat a pojmenovat základní barvy, případně doplňkové barvy 

• Naučit se nazpaměť krátké texty, píseň 

• Mít přiměřené manipulační činnosti 

• Kooperovat s ostatními dětmi 

• Cítit vzájemnou sounáležitost 

 

 

Projekt: „OPAKOVÁNÍ, EVALUAČNÍ ZÁMĚRY, PŘÁNÍ DĚTÍ“ 

 

Do vzdělávacího obsahu se prolíná projekt: „OPAKOVÁNÍ, EVALUAČNÍ ZÁMĚRY, PŘÁNÍ“.  

 

Časový plán: dle záměru pedagoga  

 

Charakteristika projektu 

 

Opakování tematických celků.  
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Záměr projektu 

 

✓ Upevňovat získané dovednosti a postoje z tematických celků prostřednictvím dalších činností. 

✓ Získávat informace pro diagnostiku dítěte v mateřské škole. 

✓ Zapojit děti do přípravy činností v mateřské škole. 

 

Nabídka činností projektu 

Efektivní komunikace s dítětem. 

Individuální činnosti s dítětem. 

Společné hry dle přání dětí. 

 

Očekávané výstupy projektu 

• Dokázat komunikovat s dospělým i vrstevníky, vhodně prosadit svůj názor. 

• Respektovat řád, pravidla a ostatní lidi okolo sebe. 

• Učit se nést odpovědnost za svoje chování, umět přijmout svou chybu, umět se za ní omluvit. 

• Zvládnout aktivně se zapojit do dění v mateřské škole. 

 

 

Projekt: „LOGOHRÁTKY“ 

 

Do vzdělávacího obsahu se prolíná projekt: „LOGOHRÁTKY“.  

 

 

Časový plán: dle záměru pedagoga – cca 1x týdně 
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Charakteristika projektu 

 

Logopedická prevence pro rozvoj správných mechanismů vývoje řeči formou kolektivní logopedické péče. Provádí proškolený pedagog 

s kurzem „Logopedický asistent „ podle platných forem rozvoje této oblasti. Program je pevně zakotven v týdenním programu – každý čtvrtek 

dopoledne jako hlavní zaměstnání dětí. 

 

Záměry projektu 

 

✓ Rozvíjet sluchové a rytmicko – pohybové dovednosti pomocí  říkadel a písniček 

✓ Podporovat sluchovou paměť a rozeznávání zvuků 

✓ Upevňovat  směrovou  orientaci pomocí her 

✓ Rozvíjet správné dýchání a kapacitu dechu pro řeč 

✓ Rozvíjet oromotoriku  pro artikulaci 

✓ Nácvik izolované artikulace nejčastěji problematických hlásek hravou formou 

✓ Rozvíjet slovní zásobu ve vztahu k tématům integrovaných bloků v jednotlivých týdnech 

✓ Zdokonalovat grafomotorické dovednosti 

 

 

Nabízené činnosti 

 

Začátek a konec aktivity má svou rituální formu – práce s padákem a říkadlo na uvítanou „ Dobrý den….“ 

Píseň s rytmováním na tělo pro zapamatování jmen vrstevníků „ Jak se jmenuješ ….“ 

Nácvik rytmu  - vyťukávání na dřevěné kostky nebo Orffovy nástroje (pomalu x rychle, nahlas x potichu) 

Rytmicko – pohybové aktivity s říkadly a písničkami 
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Rozpoznávání zvuků (druh zvuku, výšku x hloubku) a melodií – hudební nástroje, zvukové knihy, zpěv 

Analýza slova – rytmování slabik, určování počtu slabik, určení náslovné hlásky. 

Dechová cvičení – foukání (do peříčka, do brčka), nádech nosem x výdech ústy, relaxační techniky v leže, typy výdechu – prudký, mělký, teplé 

dýchání, studené foukání….) 

Oromotorické cvičení podle obrázkových karet pro prevenci správné artikulace 

Izolovaný nácvik problematických hlásek – imitace zvuků (hrajeme si na mašinku ššš, na včelky zzzz , zavoláme na kočičku či – čí, zpíváme si 

melodii jenom na lala ….) 

Grafomotorické cvičení s pracovními listy u stolečku nebo velká plocha papíru na podlaze – uvolňování ramenního kloubu a šíjového svalstva 

tématicky spojeno s říkadlem nebo písničkou (krátká aktivita na 5 – 10 min) 

 

Očekávané výstupy projektu 

 

• Podporovat správný  fonologicko – fonematický vývoj  artikulace u dětí 

• Prevence odchylek v rozvoji řeči 

• Podporovat paměť a pozornost dětí 

• Rozvoj slovní zásoby a vyjadřování 

 

Projekt: ČARUJEME S POKUSY 

 

Do vzdělávacího obsahu se prolíná projekt: „ČARUJEME S POKUSY“.  

 

Časový plán: dle záměrů pedagoga – zařazení v průběhu roku 
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Upozornění: 

Před realizací pokusu v mateřské škole je nutné, aby si jej nejprve pedagog dopředu naplánoval a vyzkoušel. Důvodem je důkladné seznámení se 

s celým postupem pokusu a problematikou týkající se pokusu, předcházení možným problémům, které mohou během pokusu nastat, předcházení 

nebezpečným situacím a v neposlední řadě i vyhodnocení obtížnosti pokusu a jeho vhodnosti pro danou dětskou skupinu. 

 

Charakteristika projektu: 

Pokusy zaměřené na předškolní věk dětí. Seznamování dětí s vlastnostmi okolního světa.  

 

Záměry projektu: 

 

✓ Umožnit dětem získat širší pohled na svět, který je obklopuje 

✓ Objevovat existenci neviditelných látek 

✓ Osvojit si praktické dovednosti přiměřené věku 

✓ Rozvíjet kooperační dovednosti u dětí 

✓ Zapojovat smysly a uvědomovat si jejich význam 

✓ Posilovat přirozené poznávací aktivity u dětí 

 

Nabízené činnosti 

 

V rámci projektu čerpá pedagog činnosti z dostupné literatury a internetových zdrojů např.: www.rvp.cz, sekce předškolní vzdělávání. 

Z větší části jsou pokusy zaměřené na environmentální výchovu, kde se poté dělí na biologické, fyzikální a chemické pokusy dle výběru 

pedagoga. 

http://www.rvp.cz/
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Zdroj: Gálová, K.: Využití pokusu u předškolních dětí v environmentální výchově, bakalářská práce, České Budějovice 2010. 

Blakeyová, N.: Hokusy pokusy. Tricykle Press, Berkeley, 1996. 

Další dostupné materiály ze seminářů, knih pro děti, učitele apod. 

 

Očekávané výstupy projektu 

 

• Seznámit se s látkami, které nás obklopují, ale nejsou hmatatelné 

• Zajímavou formou přiblížit vlastnosti látek v našem okolí 

• Probudit v dětech zájem o experimentování 

• Získávat od dětí podněty pro k prozkoumávání dosažitelných materiálů. 
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„ROK SPOKOJENÉHO MOTÝLKA“ 

 

Vzdělávací nabídka MŠ 2 oddělení „Motýlci“ 

Září: „Vítáme se po prázdninách“  

IB Podzim 

• Třída plná kamarádů 

• Je nám hezky ve školce 

• Moje rodina 

• Opakování, evaluační záměry, přání dětí apod. 

Charakteristika bloku: 

Přivítání po prázdninách v nové třídě s novými kamarády a učitelkami . Posilování vzájemných vztahů mezi dětmi i dospělými. Volná adaptace 

na prostředí v MŠ. Utváření vlastních pravidel společného soužití v MŠ. Posilování citových pout dětí ke svému okolí a k rodině. Charakteristika 

postavení každého člena v rodině. Povídání si o tom, co jsme hezkého zažili o prázdninách, co nás čeká celý rok ve školce, společná práce a 

zážitky. 

Záměry bloku: 

• seznámit děti s prostředím mateřské školy a okolím a vytvářet k němu pozitivní vztahy 

• rozvíjet řečové, jazykové a komunikativní schopnosti a dovednosti dítěte 
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• spoluvytvářet pravidla společného soužití v MŠ 

• posilovat prosociální chování dětí k rodině a ostatním dětem 

• rozvíjet u dětí poznávací schopnosti 

Nabídka obsahu činností pro daný IB: 

Zajímavé, zábavné hry a aktivity usnadňující seznámení se s novými učitelkami, kamarády a prostředím předškolní třídy. 

Společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového 

materiálu (Prázdninové krabičky), podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.) 

Vytvoření společných pravidel, která se formou her, obrázků, smyslových vjemů a připomínáním ve všech činnostech učíme respektovat. 

(pravidelné povinnosti, vzájemný respekt...) 

Spontánní i řízené pohybové aktivity, tanec, jóga, relaxační techniky. 

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

Poznávání lidí, se kterými se denně stýkám, okolí, prostředí ve kterém žiji. (moje rodina, moje obec) 

Zpěv, poslech hudby, vnímání hudby s fantazií, hraní na Orffovy nástroje, poznávání not, tónů, sluchová diferenciace. 

Experimentování, výtvarné a pracovní činnosti, konstruktivní a námětové hry. 

Četba - básničky, pohádky, příběhy, hádanky, poslech s porozuměním. 

Pozorování chování dětí v novém prostředí, atmosféra třídy, navazování vztahu učitel/dítě/rodič. 

Činnosti podle přání dětí. 
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Zařazujeme další aktivity dle záměrů jednotlivých pedagogů (AJ, předškolní příprava). 

 

Očekávané výstupy: 

Dokázat se bezpečně orientovat v prostorách mateřské školy a okolí. 

Zvládat jednoduchou samoobsluhu a hygienu ve třídě. 

Spolupracovat s ostatními dětmi ve třídě a respektovat vlastní pravidla třídy. 

Uvědomit si významnou roli rodiny a domova v našem životě. 

Vím, jak se jmenuji, kde bydlím, znám svojí adresu, kdy jsem se narodil/a, jméno mých rodičů, sourozenců a prarodičů a víc. 

Dodržovat pravidla společného soužití v mateřské škole. 

 

Říjen: „ Podzim čaruje“  

• Barevný podzim 

• Dary z naší zahrádky 

• Dračí říše 

• Halloween a strašidýlka 

• Opakování, evaluační záměry, přání dětí apod. 
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Charakteristika bloku: 

Utváření správných životních postojů k přírodě a k životnímu prostředí. Prohlubování vztahu k přírodě, vnímání změn ročních období v 

zahradách, v lese, na louce, polích a u řeky. Osvojování si charakteristických znaků podzimu- uzrávání plodů, barvy listí, opadávání listí, zoraná 

pole, mlhy, deště, chlad.  

Návštěva říše fantazie a seznámení s draky. Povídání o pohádkových dracích, proč si je lidé vybájili, čtení a vyprávění příběhů z dračích knih a 

známých pohádek o dracích a princeznách. 

Halloweenské veselení ve školce. 

 

Záměry bloku: 

- vytvářet u dětí zdravé životní postoje a návyky 

- posílit povědomí o zdravém stravování, poznávání všemi vjemy-ovoce, zelenina 

- vytvářet elementární povědomí o přírodě a jejích proměnách (podzim) 

- podpořit vnímavost dětí v souvislosti se změnami v přírodě a rozvíjet kladný  

- postoj k životnímu prostředí 

- pomáhat dětem rozvíjet fantazii a tvořivost 

-spolupráce s rodiči - příprava kostýmů a pohoštění 
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Nabídka obsahu činností pro daný IB: 

Pozorování dětí ve hře, sledování dodržování společných pravidel, která se formou her, obrázků, smyslových vjemů a připomínáním ve všech 

činnostech stále učíme respektovat. (pravidelné povinnosti, vzájemný respekt...) 

Společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů podle obrazového materiálu, podle vlastní 

fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.) 

Artikulární, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy  

Společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace. 

Spontánní i řízené pohybové aktivity, tanec, jóga, relaxační techniky. 

Didaktické a psychomotorické hry, vyprávění, rozhovor, komunikace  

Poznávání okolí, vnímání změn v přírodě-vycházky, sběr přírodnin, artefiletika. 

Zpěv, poslech hudby, vnímání hudby s fantazií, hraní na Orffovy nástroje, poznávání not, tónů, sluchová diferenciace. 

Experimentování, výtvarné a pracovní činnosti, konstruktivní a námětové hry. 

Četba- básničky, pohádky, příběhy, hádanky, poslech s porozuměním. 

Činnosti podle přání dětí. 

Zařazujeme další aktivity dle záměrů jednotlivých pedagogů (AJ, předškolní příprava). 

Očekávané výstupy: 

Uvědomovat si, že vše kolem nás má svůj řád, neustále se mění a vyvíjí, že člověk je součástí přírody a může svojí činností toto prostředí 

ovlivňovat – zlepšovat nebo poškozovat. 
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Listopad: „Podzimní oslavy a svátky“  

• Co nám říká kalendář 

• Halloween a strašidýlka 

• Sv. Martin na bílém koni 

• Opakování, evaluační záměry, přání dětí apod. 

 

Charakteristika bloku: 

Jak se slaví Halloween ve světě, co se děje v rodinách na Dušičkový den. Děti se tvořivým způsobem seznamují s odlišným pojetím oslav 

různých svátků v různých zemích a kulturách. Učíme se toleranci a respektu k odlišnostem kolem nás.  

Roční období, měsíce a dny v týdnu, učíme se je rozlišovat, pojmenovat v pořadí a zařadit do běžného života. 

Legenda o rytíři sv. Martinovi, kdo je to rytíř a jaké má vlastnosti (vyzdvižení odvahy, soucitu s bližními, všímavosti k ostatním) Tradice 

martinských posvícení, rohlíčků a lampionků) 

Pokud počasí dovolí -vnímání další proměny v přírodě – první sníh (Martin na bílém koni). 

Záměry bloku 

-uvědomit si čas, dny v týdnu, roční období a jednotlivé měsíce 

-umožnit dětem poznat odlišnosti světa 
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-pomoci uvolňovat strach z neznámého pomocí artefiletiky 

-příprava na tetínský lampionový průvod a přehlídku dýňových strašidýlek 

-seznámit děti s různými svátky a oslavami v různých zemích a kulturách 

-proč chodíme na hřbitov, proč lidé přicházejí na svět a umírají 

-uvědomit si čas, dny v týdnu, roční období a jednotlivé měsíce 

-rozvíjení citlivosti k okolí, vnímání kladných mužských vzorů v podobě dávného rytíře 

 

Nabídka obsahu činností pro daný IB: 

Pozorování dětí ve hře, sledování dodržování společných pravidel, která se formou her, obrázků, smyslových vjemů a připomínáním ve všech 

činnostech stále učíme respektovat. (pravidelné povinnosti, vzájemný respekt...) 

Zpěv, poslech hudby, vnímání hudby s fantazií, hraní na Orffovy nástroje, poznávání not, tónů, sluchová diferenciace. 

Výtvarné a pracovní činnosti, konstruktivní a námětové hry. 

Četba- básničky, pohádky, příběhy, hádanky, poslech s porozuměním. 

Činnosti podle přání dětí. 

Zařazujeme další aktivity dle záměrů jednotlivých pedagogů (AJ, předškolní příprava). 
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Očekávané výstupy 

Zapojovat se do diskuse a nestydět se za kulturní a národnostní odlišnosti. Naučit se respektovat druhé a životní odlišnosti a tradice svých 

spolužáků, kamarádů, sousedů a učitelů. 

Vnímat běh života podle ročních období, měsíců a dnů v týdnů. Poznat co je víkend, pracovní den, svátek, prázdniny, oslava atd. Umět 

vyjmenovat dny v týdnu v řadě za sebou a jednotlivá roční období. Prohlubovat u dětí sociální cítění, kladné vlastnosti ve vztazích k okolí. 

 

Prosinec: „Vánoce přicházejí“ 

IB ZIMA 

• Mikulášská nadílka 

• Vánoce přicházejí 

• Zvířátka v zimě 

• Opakování, evaluační záměry, přání dětí apod. 

 

 

Charakteristika bloku: 

Seznamování dětí se zvyky a tradicemi. Upevnění radostného prožívání různých svátku a oslav v roce. Společné připravování výzdoby třídy  u 

příležitosti svátků a oslav. Podporování kreativních aktivit dětí. Posilování citových vazeb k rodině i k mateřské škole. 
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Záměry bloku: 

- umožnit dětem poznat tradice a zvyky 

- posilovat u dětí citový vztah ke svým blízkým 

- rozvíjet u dětí estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické 

- umožnit dětem utvářet příjemné školní prostředí 

- rozvíjet kulturní společenské postoje  

 

Očekávané výstupy: 

Získat kladný vztah ke všemu živému kolem nás, k rostlinám, k živočichům. Vnímat tradice a zvyky v průběhu celého roku. 

Využít vlastní tvořivosti při výzdobě třídy, obdarovávání nejbližších příbuzných, k různým oslavám a svátkům. 

Aktivně a radostně prožívat slavnostní události. 

Dokázat vyprávět své vlastní zážitky a přání, vést smysluplný rozhovor. 

Umět si představit, že v jiných zemích se slaví Vánoce jinak, jindy než u nás a nebo se neslaví vůbec díky odlišné kultuře, víře. 

Nabídka obsahu činností pro daný IB:,  

Pozorování dětí ve hře, sledování dodržování společných pravidel, která se formou her, obrázků, smyslových vjemů a připomínáním ve všech 

činnostech stále učíme respektovat. (pravidelné povinnosti, vzájemný respekt...) 
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Mikulášská nadílka, nácvik na besídku, besídka pro rodiče ve třídě, zdobení stromku, výroba dárků a přáníček, vánoční nadílka. 

Poslech a zpěv koled. 

Společné vystoupení u stromku před OÚ a zpěv koled. 

Četba, vyprávění a poslech příběhů s etickým a multikulturním obsahem. 

 

Leden: „Paní Zima je tu“  

• Vánoce odcházejí 

• Zimní radovánky a sporty 

• Jak se v zimě oblékáme 

• Zdraví, moje tělo 

• Opakování, evaluační záměry, přání dětí apod. 

 

Charakteristika bloku:  

Ukončení Vánočního času Třemi králi, seznámení s tradicemi našich předků, zpěv, Tříkrálová sbírka pořádána v obci Tetín ve spolupráci se 

školou. 
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Seznamování s charakteristickými znaky zimy. Zimní a sezónní hry a činnosti ( bobování, stavby sněhuláků, hry se sněhem). Radost ze zimního 

sportování. Hravou formou trénujeme samostatnost při zimním oblékání. Objevování přírodních jevů a souvislostí s pomocí pokusů s vodou a 

chladem, s vodou a teplem – zamrzání, tání a vypařování.  

 

Záměry bloku: 

-seznámení s tradicemi našich předků, obnovení tradic v obci 

- vytvářet elementární povědomí o přírodě a jejích proměnách (zima) 

-seznamovat děti s významem správného oblékání v zimě 

-prevence nemocí ve školce -dodržování správné hygieny, ohleduplnost 

-podporování dětské zvídavosti prostřednictvím pokusů se sněhem a ledem 

-rozvíjet hrubou i jemnou motoriku 

-podporovat fyzickou a psychickou zdatnost 

-rozvíjet u dětí touhu po učení (zápis do 1. třídy) 

 

Očekávané výstupy: 

Zná souvislosti voda - led 

Chápe význam správného oblékání vzhledem k počasí  



57 

 

Navodit kladný vztah k literatuře a umění. 

Vědět, že kniha je zdrojem informací. 

Uplatnit svou fantazii a představivost ve výtvarných a dramatických činnostech. 

Umět zacházet s knihou. 

Získat touhu po čtení. 

Dokázat se po určitou dobu soustředit na čtený projev nebo představení. 

 

Nabídka obsahu činností pro daný IB 

Pozorování dětí ve hře, sledování dodržování společných pravidel, která se formou her, obrázků, smyslových vjemů a připomínáním ve všech 

činnostech stále učíme respektovat. (pravidelné povinnosti, vzájemný respekt...) 

Didaktické a psychomotorické hry, vyprávění, rozhovor, komunikace  

Poznávání lidí, se kterými se denně stýkám, okolí, prostředí ve kterém žiji. (moje rodina, moje obec) 

Zpěv, poslech hudby, vnímání hudby s fantazií, hraní na Orffovy nástroje, poznávání not, tónů, sluchová diferenciace. 

Výtvarné a pracovní činnosti, konstruktivní a námětové hry. 

Četba- básničky, pohádky, příběhy, hádanky, poslech s porozuměním. 

Činnosti podle přání dětí. 

Zařazujeme další aktivity dle záměrů jednotlivých pedagogů (AJ, předškolní příprava). 
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Únor: „ Bez práce nejsou koláče“  

 

• Povolání 

• Masopust ve školce 

• Kniha je můj kamarád 

• Opakování, evaluační záměry, přání dětí apod. 

Charakteristika bloku:  

Seznamování s prací dospělých, významem a užitkem všech povolání. Vyprávíme si o povolání a práci rodičů a prarodičů. Představujeme si jaké 

povolání, práci bychom v budoucnu chtěli dělat a jak toho dosáhnout. Hrajeme si, zpíváme si, předvádíme si, povídáme si s odborníky a 

zkoušíme na vlastní kůži, jaké je to být učitelem, hasičem, policistou, pekařem, číšníkem, kuchařkou, uklízečkou, lékařem a zdravotní sestřičkou 

atd. Pracovní činnosti související s praktickými povoláními. 

Povídáme si, proč dospělí lidé nejenom pracují, ale také se rádi baví (práce vs. zábava, koníčky, dovolená). Vysvětlujeme si, že lenost se 

nevyplácí, ale odpočinek a relaxace jsou nutnost a životní potřeba lidí. 

Seznamování s pohádkovými příběhy. Společné prohlížení a vyprávění o oblíbených knížkách z domova. Rozvíjení představivosti dětí a jejich 

vyjadřování. Upevňování a rozvoj řečových dovedností, rytmizace slov na slabiky, správné výslovnosti, plynulého vyprávění příběhu s dějovou 

linií. Utváření pozitivního vztahu ke knize a umění. 
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Záměry bloku: 

• pomoci dětem vytvářet kladný vztah k práci 

• vést děti k osvojování si poznatků o lidské práci 

• rozvíjet u dětí tvořivost  

• rozvíjet hrubou i jemnou motoriku 

• rozvíjet kladný vztah ke knížkám a příběhům 

• vést děti k rozlišování dobra a zla 

• pomoci dětem vytvářet základy pro práci s informacemi  

• rozvíjet u dětí bohatou slovní zásobu 

• vytváření vlastních ilustrací k přečteným příběhům  

• vést děti k osvojování dovedností, které předcházejí čtení a psaní 

• rozvíjet u dětí touhu po učení 

Nabídka obsahu činností pro daný IB: 

Karneval ve školce-společný karneval se soutěžemi, líčením obličejů, přehlídkou masek, sladkou odměnou, hry s balónky a bláznivou 

diskotékou. 

Poznávání lidí a jejich profesí, se kterými se denně stýkám (moje rodina, moje obec). Hrajeme si na různé profese doopravdy-pekaři, příprava 

těsta na vatikánský chléb přátelství - míchání, mazání forem, pečení, na uklízečky - uklízíme po sobě, na kuchaře -  připravujeme si svačinky, na 

zdravotní sestry a lékaře, na prodavače, na řidiče a stavaře atd.) 

Spontánní i řízené pohybové aktivity venku a ve třídě, tanec, jóga, relaxační techniky, vycházky, bobování. 



60 

 

Didaktické a psychomotorické hry, vyprávění, rozhovor, komunikace.  

Poznávání lidí a jejich profesí, se kterými se denně stýkám (moje rodina, moje obec) 

Zpěv, poslech hudby, vnímání hudby s fantazií, hraní na Orffovy nástroje, poznávání not, tónů, sluchová diferenciace. 

Experimentování, výtvarné a pracovní činnosti, konstruktivní a námětové hry. 

Četba- básničky, pohádky, příběhy, hádanky, poslech s porozuměním. 

Činnosti podle přání dětí. 

Zařazujeme další aktivity dle záměrů jednotlivých pedagogů (AJ, předškolní příprava). 

 

Očekávané výstupy: 

Znát některá povolání a dokázat je vyjmenovat. Mít kladný vztah k práci. Vědět, jak dosáhnout k vykonávání určitého povolání. Mít povědomí o 

důležitosti některých profesí pro život. Znát základní informace o práci rodičů a prarodičů, umět posat jejich profese a uvědomit si přínos práce 

pro rodinu(uspokojení z vykonané práce, finance, vztahy atd.) Naučit se vnímat okolí a co se kolem nás děje. Mít radost z učení hrou.  

Březen: ,,Potrava pro duši“ 

IB JARO 

• Kniha je můj kamarád 

• Divadlo a kultura 

• Etiketa 
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• Když jaro zat'uká 

• Opakování, evaluační záměry, přání dětí apod. 

 

Charakteristika bloku: 

Utváření pozitivního vztahu ke knize a umění. Seznamování s pohádkovými příběhy. Pravidelná četba z oblíbených dětských knih, návštěva 

divadla, hraní divadla v MŠ s loutkami a maňásky. Rozvíjení představivosti dětí poslechem a jejich vyjadřování rozhovory na dané téma. 

Upevňování správné výslovnosti. Pochopení významu etikety ve společnosti. Seznamování se s charakteristickými znaky jara. 

 

Záměry bloku: 

- vést děti k rozlišování dobra a zla 

- pomoci dětem vytvářet základy pro práci s informacemi  

- rozvíjet u dětí bohatou slovní zásobu 

- vést děti k osvojování si elementárních poznatků o kultuře  

- rozvíjet u dětí svět fantazie 

- vést děti k osvojování dovedností, které předcházejí čtení a psaní 

- nácvik základních prvků etikety stolování, cestování, návštěva divadla, každodenní styk s občany obce atd. 

- posilovat v dětech vnímavost vůči přírodě, sledování přirozeného střídání ročních období 
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Očekávané výstupy: 

Navodit kladný vztah k literatuře a umění. 

Vědět, že kniha je zdrojem informací. 

Uplatnit svou fantazii a představivost ve výtvarných a dramatických činnostech. 

Umět vyprávět jednoduchý příběh, pohádku ve správné posloupnosti. 

Umět zacházet s knihou. 

Získat touhu po čtení. 

Dokázat se po určitou dobu soustředit na čtený projev nebo představení. 

 

Nabídka obsahu činností pro daný IB: 

Prohlížíme a čteme si úryvky z oblíbených knížek, které si děti donesly z domova. 

Vyprávíme si, hrajeme si divadlo, chronologicky skládáme obrázkové příběhy, posloucháme a sledujeme pohádky na CD a DVD. 

Návštěva divadla. 

Aktivity přibližující dítěti vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce), mravní hodnoty (dobro, zlo, upřímnost, pravda, 

spravedlnost, otevřenost) 

Hry zaměřené k poznání a rozlišování různých společenských rolí ( dítě, dospělý, rodič, učitelka-tykání vs. vykání) 
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Didaktické a psychomotorické hry, vyprávění, rozhovor, komunikace  

Poznávání lidí, se kterými se denně stýkám, okolí, prostředí ve kterém žiji. (moje rodina, moje obec) 

Zpěv, poslech hudby, vnímání hudby s fantazií, hraní na Orffovy nástroje, poznávání not, tónů, sluchová diferenciace. 

Výtvarné a pracovní činnosti, konstruktivní a námětové hry. 

Četba- básničky, pohádky, příběhy, hádanky, poslech s porozuměním. 

Činnosti podle přání dětí. 

Zařazujeme další aktivity dle záměrů jednotlivých pedagogů (AJ, předškolní příprava). 

 

Duben: ,,Vítání jara“ 

• Když jaro zat'uká 

• Velikonoční pomlázka 

• Chráníme planetu Zemi 

• Opakování, evaluační záměry, přání dětí apod. 

 

Charakteristika bloku:  

- umožnit dětem poznat tradice a zvyky Velikonoc 

- posilovat výtvarné a estetické cítění 
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- naučit se jednoduché básničky a básničky 

- posílit v dětech pocit zodpovědnosti za planetu Zemi 

- posílit vztahy rodiče a školka – společné tvoření 

Utváření správných životních postojů k přírodě a k životnímu prostředí. Mít zažité základní ekologické chování (třídění odpadu, ochrana šetření 

vody, neplýtvat energiemi atd.)Vnímáme změny v přírodě, radujeme se z příchodu jara. Seznamování dětí s Velikonočními zvyky a tradicemi. 

Podporování kreativních aktivit dětí- barvení vajec, výroba velikonoční výzdoby domů i do třídy. Společná práce s rodiči a dětmi. Posilování 

vztahů školka a rodiče. Velikonoční tradice ve světě a u nás. 

Záměry bloku: 

- vytvářet elementární povědomí o přírodě a jejích proměnách (jaro) 

- učit děti chránit přírodu a utvářet u nich ekologické cítění 

- učit ekologicky motivované hry tzv. ekohry 

- vést děti k pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, 

- poznávání ekosystémů (les, louka, rybník, řeka apod.) 

- umožnit dětem poznat tradice a zvyky 

 

Nabídka obsahu činností pro daný IB: 

Velikonoční tvoření s rodiči, pečení, zdobení a zvyky. 
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Pozorování jarní přírody. 

Vytvoření fyto a bio koutků (sledování růstu rostlin ze semínek, hmyzu a vývoj pulců atd.) 

Artefiletika v přírodě - mandaly, hnízdečka a domečky z přírodnin. 

Spontánní i řízené pohybové aktivity na hřišti, ve třídě -míčové hry, PH, tanec, jóga, relaxační techniky. 

Projekt planeta Země-jak bychom mohli ochránit naší modrou planetu od nepříznivých vlivů člověka. 

Didaktické a psychomotorické hry, vyprávění, rozhovor, komunikace  

Poznávání lidí, se kterými se denně stýkám, okolí, prostředí ve kterém žiji. (moje rodina, moje obec) 

Zpěv, poslech hudby, vnímání hudby s fantazií, hraní na Orffovy nástroje, poznávání not, tónů, sluchová diferenciace. 

Výtvarné a pracovní činnosti, konstruktivní a námětové hry. 

Četba- básničky, pohádky, příběhy, hádanky, poslech s porozuměním. 

Činnosti podle přání dětí. 

Zařazujeme další aktivity dle záměrů jednotlivých pedagogů (AJ, předškolní příprava). 

 

Očekávané výstupy: 

Radostně a aktivně prožívat velikonoční svátky. 

Navodit kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí. 



66 

 

Vědět, jak roztřídit odpadky dle daných pravidel (barvy kontejnerů). 

Znát charakteristické znaky jara. 

 

Květen: ,,Měsíc květů” 

• Maminka má svátek 

• Rozkvetlé stromy a louka 

• Brouci a motýli 

• Opakování, evaluační záměry, přání dětí apod. 

 

Charakteristika bloku: 

Připravit vystoupení na „Zahradní slavnost“ pro maminky a pro rodinné příslušníky. 

Posílit schopnost vyjadřování a zapamatování si jednoduchých textů básní a písní. 

 Uvědomit si, jak je pro nás rodina a rodičovská láska důležitá.  

Ocenit odvahu dětí vystoupit na veřejnosti spolu se školáky. 

Poznávání různých druhů zvířat a jejich podmínek pro život. Pozorování zvířat ve volné přírodě i ve třídě (pulci, housenky, motýli, pavouci, 

šneci, mravenci, ruměnice atd.) 
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Záměry bloku: 

- vést děti k tomu, aby si vážily jedinečnosti rodiny 

- vést děti k tomu, viděly péči a práci svých rodičů 

- vést děti k citlivosti ve vztahu k živým bytostem 

- podporovat u dětí radost z objevovaného 

- pomoci dětem poznávat svět zvířat a rostlin a jeho řád 

 

Nabídka obsahu činností pro daný IB: 

Nácvik programu na zahradní slavnost-pásmo básniček a tanečků. 

Zahradní slavnost-vystoupení dětí MŠ a ZŠ, předání pozorností maminkám s babičkám ke Dni matek, společné tvoření a posezení s rodiči. 

Školkový výlet - dle zájmu dětí a rodičů. 

Spontánní i řízené pohybové aktivity, tanec, jóga, relaxační techniky. 

Didaktické a psychomotorické hry, vyprávění, rozhovor, komunikace.  

Poznávání lidí, se kterými se denně stýkám, okolí, prostředí ve kterém žiji (moje rodina, moje obec). 

Zpěv, poslech hudby, vnímání hudby s fantazií, hraní na Orffovy nástroje, poznávání not, tónů, sluchová diferenciace. 

Experimentování, péče o ZOO a FYTO koutek, sledování života hmyzu pod lupou (životní cyklus hmyzu, rostlin) 
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Výtvarné a pracovní činnosti, konstruktivní a námětové hry. 

Četba, básničky, pohádky, příběhy, hádanky, poslech s porozuměním. 

Činnosti podle přání dětí. 

Zařazujeme další aktivity dle záměrů jednotlivých pedagogů (Aj, předškolní příprava) 

 

Očekávané výstupy: 

Uvědomit si důležitost rodiny a školy a jejich propojení v životě 

Mít povědomí o vlivu člověka na životní prostředí. 

Umět se vcítit do druhého, pochopení druhých lidí, jednat nesobecky. 

Umět rozeznat domácí a volně žijící zvířata a mláďata.  

Mít kladný vztah ke zvířatům a podle toho se k nim chovat. 

 

Červen: ,,Žiji na planetě Zemi“ 

IB Léto 

• Historie planety, trilobiti a dinosauři  

• Kontinenty, lidé a zvyky 

• Loučení s předškoláky 
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• Opakování, evaluační záměry, přání dětí apod. 

 

Charakteristika bloku: 

Utváření povědomí o planetě Zemi. Seznamování se s historií planety Země. Hledání rozdílů a souvislostí mezi minulostí a moderní dobou. 

Evoluční vývoj rostlin a živočichů. Pozůstatky dávné doby (kosti, trilobiti, otisky v kamenech). Seznámení se s vědeckými a encyklopedickými 

poznatky. Návštěva muzea Beroun a Tetín. Utváření povědomí o různých kontinentech a jejich obyvatelích. Historie a současnost. 

 

Záměry bloku: 

podporovat u dětí touhu po poznání 

rozvíjet dětskou fantazii 

rozvíjet u dětí multikulturní vztahy k dětem i k dospělým lidem z celého světa 

pomoci dětem orientovat se v okolí a v mapě světa. 

Nabídka obsahu činností pro daný IB: 

Den dětí-soutěže a hry se ZŠ. 

Návštěva berounského muzea. 

Den dětí. 



70 

 

Četba- básničky, pohádky, příběhy, hádanky, poslech s porozuměním. Aktivní využití literatury -listování v encyklopediích, shlédnutí 

edukačních filmů s tématikou týkající se historie planety Země. 

Formou her -poznávání základních druhů dinosaurů podle modelů donesených dinosaurů z domova dětmi, učitelkami. 

Hledání zkamenělin v okolí Tetína. 

Spaní ve školce-pyžamová párty. 

Spontánní i řízené pohybové aktivity, tanec, jóga, relaxační techniky. 

Didaktické a psychomotorické hry, vyprávění, rozhovor, komunikace  

Poznávání lidí se kterými se denně stýkám, okolí, prostředí ve kterém žiji. (moje rodina, moje obec) 

Zpěv, poslech hudby, vnímání hudby s fantazií, hraní na Orffovy nástroje, poznávání not, tónů, sluchová diferenciace. 

Experimentování, výtvarné a pracovní činnosti, konstruktivní a námětové hry. 

Četba- básničky, pohádky, příběhy, hádanky, poslech s porozuměním. 

Činnosti podle přání dětí. 

Zařazujeme další aktivity dle záměrů jednotlivých pedagogů (AJ, předškolní příprava). 

 

Očekávané výstupy: 

Mít povědomí o planetě Zemi. Poznat jednotlivé kontinenty. Mít povědomí o historii naší planety a lidstva. Získat povědomí o existenci národů a 

kultur různých zemí. Jsme každý jiný a jedinečný. Poznat zvyky a život lidí na různých kontinentech, v různých zemích. Seznámit se s jinými 
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kulturami, jídlem, zvyky, uměním a jejich tradicemi. Vědět kde se pěstují základní plodiny (rýže, kakaové boby, kávové boby, čaj atd.) a jak se k 

nám dostaly. Vědět v jakých podmínkách žijí a pracují lidé v bohatých a v chudých zemích a co si mohou nemohou dovolit. Orientovat se v okolí 

svého bydliště. 

 

Červenec a srpen: ,,Prázdninová školka“ 

• Malí cestovatelé 

• Opakování, evaluační záměry, přání dětí apod. 

 

Charakteristika bloku 

Hravou formou přiblížit dětem význam vody pro život člověka a všech živých organismů. 

Připomenout, že voda přináší i radost ze sportování a koupání, zároveň je to velmi silný přírodní živel. Důležitost čisté pitné vody – jakou vodu 

můžeme pít a proč? Proč je důležité umět plavat. Kdo žije ve vodě v rybníku, řece a kdo v moři? Vyzkoušíme si různé hry s vodu a jejími 

vlastnostmi – které předměty plavou a které se potápí? Výroba lodiček, jejich posádek. 

 

Záměry bloku 

-Rozvíjet u dětí citlivý přístup k životnímu prostředí a živočichům spojeným s vodou 

-Podporovat aktivity související s vodními sporty 
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-Podporovat zájem o empirické poznávání na základě vlastních zkušeností 

-Rozvíjet rozumný respekt k přírodním živlům a nebezpečí v přírodě 

 

Očekávané výstupy: 

Mít povědomí o koloběhu vody na Zemi 

Vědět, co je menší (rybník), větší (moře) a ještě větší(oceán) 

Umět pojmenovat některé sladkovodní živočichy a některé mořské. 

Vlastními pokusy zjistit, které materiály plavou a které ne 

Vážit si vody a života v ní. 

 

Nabídka obsahu činností pro daný IB: 

Pozorování dětí ve hře, sledování dodržování společných pravidel, která se formou her, obrázků, smyslových vjemů a připomínáním ve všech 

činnostech stále učíme respektovat. (pravidelné povinnosti, vzájemný respekt...) 

Spontánní i řízené pohybové aktivity, tanec, jóga, relaxační techniky. 

Didaktické a psychomotorické hry, vyprávění, rozhovor, komunikace  

Přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, pokusy, sledování lupou. 
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Poznávání lidí, se kterými se denně stýkám, okolí, prostředí ve kterém žiji. (moje rodina, moje obec) 

Zpěv, poslech hudby, vnímání hudby s fantazií, hraní na Orffovy nástroje, poznávání not, tónů, sluchová diferenciace. 

Experimentování, výtvarné a pracovní činnosti, konstruktivní a námětové hry. 

Četba- básničky, pohádky, příběhy, hádanky, poslech s porozuměním. 

Činnosti podle přání dětí. 

Zařazujeme další aktivity dle záměrů jednotlivých pedagogů 

 

 

 

PROJEKT: MULTIKULTURNÍ  PROGRAM 

 
Do vzdělávacího obsahu se prolíná projekt: „MULTIKULTURNÍ PROGRAM“.  

 

 

Charakteristika projektu 

 

Multikulturní výchova je v našem předškolním zařízení velmi potřebná. 

Sídlíme a pracujeme v malé obci, kde na rozdíl od měst nemají děti tak častý kontakt s lidmi jiných národností, jiné barvy pleti, zvláštností jsou i 

jiná náboženství či odlišná forma stravování (vegetariánství, dieta). Ale lišit se může i nějak postižené dítě integrované do běžné MŠ (vozíčkář, 

dítě po obrně, alergik, dítě s naslouchadly, brýlemi, dítě s defektem na kůži-popálenina, atopický exém, lupénka, dítě s poruchou autistického 

spektra, s ADHD atd.). 
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V naší školce a škole působí učitelky z bilingvních rodin, učí zde paní učitelky, které mají zkušenosti se znevýhodněnými dětmi, ve školce a v ZŠ 

pracují (pracovaly) s dětmi odlišných kultur. 

 

Děti nemají předsudky, neuvědomují si rozdíly, proto je s touto výchovou vhodné začít co nejdříve. Vychováváme tím děti k toleranci, k respektu 

člověka takového jaký je. Neodsuzujeme, snažíme se poznávat blíže život a zvyky.  Každodenní kontakt s někým, nebo něčím jiným, dětem i 

učitelkám pomáhá být tolerantnější. Tím, že vychováváme děti od útlého věku, působíme i na rodiče. Děti otevírají oči svým rodičům. 

Každý rodič bez rozdílu, chce, aby se jeho dítě cítilo v předškolním zařízení dobře, proto je spolupráce s rodiči velmi potřebná. 

Multikulturu zařazujeme do programu během celého roku v ranních kruzích, nebo v projektech, které navazují na roční plán ,,Rok spokojeného 

motýlka''. 

 

Nabídka činností IB: 

 

IB -PODZIM 

 

Září: ,,Vítáme se po prázdninách'' 

 

Byli jsme na prázdninách--Prázdninová krabička.  

Máme suvenýry, řekneme o nich dětem, paní učitelce.  

Slyšeli jsme jinou řeč, možná umíme nějaká slovíčka. 

Ochutnali jsme nová jídla. Viděli jsme zajímavá místa- moře, hory, města.... 

Povídáme si o našich kamarádech, příbuzných z jiných zemí. 

Přijeli příbuzní z jiné země, byli na dovolené,  mám příbuzné, kteří žijí nebo pracují v jiné zemi.  

Mluvím jiným nebo druhým jazykem, moji rodiče, prarodiče, paní učitelka. 
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Máme v rodině cizince. 

Začínáme s angličtinkou. 

 

 

Říjen, listopad::  ,,Halloween a strašidýlka'' 

 

Jak se slaví Halloween v různých zemích? Halloween a dušičkové tradice v ČR. 

Oslava Halloween předškoláci se školáky. 

Výtvarná činnost, halloweenská výzdoba třídy, halloweenské přání, výroba sladkostí, dlabání dýně. 

Aj ,,Trick or terat'' nursery rhyme (halloweenská koleda) 

 

                                                  IB - ZIMA 

            

Listopad,prosinec, leden:  ,,Vánoce přicházejí'' 

 

Slaví děti po celém světě Vánoce? Mají jako my Češi Ježíška? 

 Je všude na světě na Vánoce zima, sníh, nebo někde u protinožců mají léto? Kdo jsou protinožci? 

 Dostávají všechny děti k Vánocům dárky? Kdo je to Santa? Na tyto a další otázky si odpovíme formou her, tvořením, poslechem zahraničních 

koled, shlédnutím dětského filmu, pohádky, četba z knih od zahraničních autorů. 

Vítáme Nový rok. Jak se slaví příchod nového roku v jiných zemích? Slaví se v každé zemi příchod nového roku právě 31.12.? 

 

                                                            IB - JARO       

       

   

Únor,Březen: ,,Potrava pro duši'' 
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Čteme světové pohádky. 

Etiketa, staří, nemocní a postižení lidé kolem nás.  

Jaké to je být takový - přiblížení formou her, nácviku chování, jednání. Seznámení s pojmy nevidomý, nedoslýchavý, tělesně postižený, duševně 

postižený atd. Jak tyto lidi poznám?  

Co je to respektování? 

Máme kamaráda, příbuzného, známého, který má nějaké postižení, nemoc? 

Jak se k těmto lidem chováme? Jak pomáháme?                                                  

 

Duben: ,,Vítání jara'' 

 

Jak se ve světě slaví Velikonoce? Slaví se i jiné svátky na oslavu jara? Ukázky tradic velikonočních zvyků z UK, Německa a Česka.  

Jak slaví jaro Japonci? Píseň o Sakuře. Japonský den. 

  

 

Květen: ,,Měsíc květů'' 

 

Den matek. Jsou všechny maminky na celém světě šťastné?  

Jsou stejně hodné jako ty naše České? Vypadají, mluví a milují své děti stejně (barva pleti, jazyky, bydlení, oblečení, péče)? 

Ukázky obrázků a povídání o  životě maminek s dětmi z různých zemí.  

                 

Červen, červenec, srpen: ,,Žiji na planetě Zemi'' 

 

Kontinenty, státy, lidé a zvyky. 

Těšíme se na prázdniny, kam pojedeme o prázdninách na dovolenou.  
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Do jaké země, bychom se chtěli podívat? Cestování s mapou.  

Cestománie - cestování s mapou. Přiblížíme si jednu zemi z každého kontinentu. 

Přehlídka kostýmů, ochutnávky jídel a pití, tradiční zvyky, cizí slovíčka a pozdravy (slovensky, rusky, anglicky, svahilsky, japonsky). 

Povídání o dětech z 5. kontinentů Evropa, Asie, Amerika, Afrika, Austrálie. Rozdíl barvy pleti, nápadné znaky, podmínky k životu, tradice. 

Přijeli příbuzní z jiné země, byli jsme na dovolené, mám příbuzné, kteří žijí, pracují v jiné zemi.  

Mluvím jiným nebo druhým jazykem, moji rodiče, prarodiče, paní učitelka, kamarád. 

Máme v rodině cizince. 

 

Očekávané výstupy projektu: 

Vědět, že lidé jsou z různých kontinentů, zemí, kultur, apod. 

Chápat rozdílnost dětí s různým zdravotním znevýhodněním a je schopné je tolerovat. 

Získat znalosti o planetě Zemi. 

Naučit se základy cizího jazyka a pochopit výhody znalosti cizího jazyka pro praktický život. 

Seznámit s novými chutěmi, vůněmi z jiných zemí prostřednictvím ochutnávek jídel, vnímání různých vůni z exotického koření a olejů. 

Seznámit se s tradičním odíváním z vybraných zemí a krajů. 

Umožnit dětem přímý kontakt s cizincem. 

Vyzkoušet si výtvarné styly různých národů. 

 

 

PROJEKT:  ANGLIČTINKA  S  EVOU  
 

Do vzdělávacího obsahu se prolíná projekt: „ANGLIČTINKA S EVOU“.  
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Charakteristika a cíle integrovaného bloku:  

 

Záměrem je seznámit děti s cizím jazykem, zdůraznit jim výhody znalosti cizích jazyků (např. aby se jednou mohly domluvit i za hranicemi naší 

země).  

 

Záměr projektu: 

 

Děti se záměrně soustředí na činnosti v cizím jazyce, cvičí paměť, pracují s Wattsenglish WOW! žlutým setem, který obsahuje učebnici s 

trhacími pracovními listy, DVD a CD s video materiálem a písničkami. Hlavní postavičky Steve a Meggie mohou děti vnímat, jak audiovizuálně, 

tak v reálu máňásek Meggie. Velmi důležitý prvek ve výuce je vliv pedagoga muže postava Steva. Ve školství převládají ženy a proto děti 

mužský prvek v angličtince velmi vítají. Vnímají a dovídají se nové věci a přemýšlí o nich. Děti se hravě naučí nová slova a porovnávají je s 

jiným jazykem, učí se je přirozeně používat v krátkých frázích (genetická Aj). 

 

Věková skupina: 4 - 6 let předškoláci  

 

Děti si uvědomí rozdíly mezi mateřským a anglickým jazykem, porovnávají názvy věcí v češtině v angličtině. Mnohdy najdou v obou jazycích 

podobnost. 

  Nejde mi o perfektní zvládnutí jazyka mluvenou formou. Snažíme se děti pouze seznámit s cizím jazykem. Na tyto základy pak (v optimálním 

případě) navazuje výuka v ZŠ nebo v jiných kurzech AJ.  

  Talentované děti rychle porozumí a budou i mluvit v jednoduchých frázích, ostatní děti porozumí pokynům a je jen na nich do jaké míry nový 

jazyk vstřebají a reprodukují. Každé dítě má nárok na své osobní tempo. Je to stejné jako s mateřským jazykem. Upovídané, extrovertní děti 

budou zvládat vše rychleji než děti introvertní, děti s řečovou vadou, děti, které mají nižší intelekt či menší slovní zásobu (později začaly i 

mluvit) v mateřském jazyce. Nespornou výhodou je, že se děti seznámí s angličtinou prostřednictvím své učitelky, která žije v bilingvní rodině 

(denně mluví česky a anglicky), tj. osoby, která není pro ně cizí, velmi dobře je zná, před kterou nemají zábrany. 
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  V hodině paní učitelka mluví převážně anglicky- classroom language, děti poznají, že začala hodina, ve které se bude mluvit anglicky tím, že s 

nimi bude maňásek Meggie, který odbourává zábrany. Děti k Meggie mluví, mohou si jí půjčit a pomazlí se s ní atd. Je to kamarádka, která 

povzbuzuje, nekritizuje, děti před ní nemají ostych. 

  Při hodinách je využívám i další materiál a metodiku, který se mi během mé letité ped. činnosti osvědčil- karty, knihy, didaktické pomůcky, 

padák, míčky, maňásky-hračky, CD s originální hudbou, You-tube, sladkosti, razítka, plácačky, fóliovaný výukový materiál, art, IT, video, 

cvičíme jógu, tancujeme a pracujeme s míčky (posilování oslabených partií těla, PL orientace, orientace v prostoru, postřeh) atd. Děti jsou 

vedeny i k multikulturní vnímavosti (oslavy a svátky u nás a ve světě). 

  Lekce je vedena tak, aby hodina měla spád a nebyla v ní nuda (icebreakers, brainstorming, drill s pohybem). Mohu potvrdit, že se děti se na 

angličtinku opravdu těší a užívají si jí :-). 

 

Očekávané výstupy projektu: 

Seznámit dítě s cizím jazykem tak, aby porozumělo jednoduchým frázím z běžného života (classroom language). 

Spojit výuku jazyka s příjemnými vjemy - hudba, chuť, barvy, zábava... 

Hravou formou motivovat dítě k radostnému přístupu ke studiu jazyka. 

Vysvětlit dítěti důležitost jazyků do budoucna. 

Odstranit zábrany v komunikaci v cizím jazyce.                                               
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7. EVALUAČNÍ SYSTÉM 
 

 

HODNOCENÍ 

 

Průběžné hodnocení ve třídách 

Hodnocení a vyhodnocování je nedílnou součástí všech našich činností. V každém okamžiku učitelka vnímá situaci mezi dětmi, 

bezpečnost prostředí, podnětnost hraček a pomůcek, aktivitu, zájem, výsledky dětského snažení, atd. Vnímá, posuzuje, vyhodnocuje. 

Pokud je zapotřebí něco upravit, tak citlivě a s rozmyslem zasahuje a koriguje. Během dne provádí tuto činnost mnohokrát, je to běžná 

součást pedagogické práce. 

 

Hodnocení dětí 

Hodnocení ve smyslu sledování posunu vývoje jednotlivých dětí provádíme téměř denně. Všímáme si dítěte a jeho nových zájmů, 

dovedností, jak se zdokonaluje a zpřesňuje jeho hra i práce, jak zvládá úrovně náročnosti úkolů, jak probíhá vývoj jeho vztahů 

s vrstevníky, jak je sociálně zdatnější a tvořivější, atd. 

 

 

EVALUACE 

 

Připravená evaluace slouží k porovnání zjištěného s normou kvality.  Pro mateřskou školu jsou těmito normami stavební a hygienické 

předpisy, zákony z oblasti ekonomiky, stravování a bezpečnosti, školský zákon a navazující vyhlášky, RVP PV a z něj vycházející náš 

ŠVP, TVP, metodiky, pedagogické zásady apod. 

Smyslem tohoto zjišťování je nalézt shodu nebo odchylku, a tak co nejobjektivněji zjistit, v které oblasti se nám daří, co lze považovat za 

kvalitní a úspěšnou práci, a kde se naopak skrývají rezervy, rizika nebo dokonce ohrožení. Nedílným krokem je pak plán kroků do 
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budoucna, kterým sami sebe zavazujeme a směrujeme k budoucí nápravě a rozvoji. Abychom mohli posoudit, zda došlo k posunu, 

evaluaci v určitých intervalech opakujeme. 

 

Nástroje hodnocení a evaluace, které nejčastěji používáme: 

 

Pozorování a opakované pozorování 

Rozhovory 

Zamyšlení, autoevaluce 

Analýza (rozbor prací dětí, portfólia, písemných materiálů, případně SWOT) 

Dotazníky 

Sada evaluačních tabulek (příloha ŠVP) 
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