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222   OOOBBBEEECCCNNNÁÁÁ   CCCHHHAAARRRAAAKKKTTTEEERRRIIISSSTTTIIIKKKAAA   ŠŠŠKKKOOOLLLYYY      

Mateřská škola byla 1. 1. 2001 sloučena se základní školou. Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, školský zákon a vyhláškou č.14/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o školském vzdělávání. 

Příspěvková organizace dále zajišťuje školní stravování podle ustanovení vyhlášky č.107/2005 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, o školním stravování a stravování vlastních zaměstnanců podle ustanovení vyhlášky č. 84/2005 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, o závodním stravování.  

Statutárním zástupcem školy je Mgr. Ivana Rosová, jmenovaná ÚMČ Praha – Slivenec. Jednopatrová mateřská škola se 

nachází ve středu obce v areálu základní školy. Budova mateřské školy je nově postavena a používána od 1. 9. 2013. 

Školním atriem je propojena se všemi pavilony základní školy. Od října 2017 je v provozu nová tělocvična, kterou pravi-

delně využívá i mateřská škola.  

O všem, co se děje v naší mateřské škole v průběhu školního roku, informují učitelky prostřednictvím nástěnek ve tří-

dách, v místním časopisu Mramor a na internetových stránkách školy. 

 

333   PPPOOODDDMMMÍÍÍNNNKKKYYY   VVVZZZDDDĚĚĚLLLÁÁÁVVVÁÁÁNNNÍÍÍ   

Vhodné podmínky příznivě ovlivňují i podmiňují kvalitu poskytovaného vzdělávání. Chceme mít na paměti, že jedině 

spokojené dítě je schopné se vzdělávat, přijímat nové informace. Proto chceme, aby škola byla příjemným prostředím, ve 

kterém budou děti rády trávit chvíle odloučení od rodičů a budou v ní šťastné. 

3.1 Věcné podmínky 

 Každá ze čtyř tříd v mateřské škole má k dispozici dvě místnosti. Jedna slouží jako herna a jídelna. Zde je prostor 
členěn do zón, ve kterých jsou umístěny hračky pro jednotlivé typy her a činností. Druhá část slouží pro odpočinek 
dětí a zároveň je využívána ke cvičení dětí jako tělocvična. Součástí třídy je také sklad lůžkovin, ve kterém jsou 
umístěna lehátka a lůžkoviny pro každé dítě. Lůžkoviny jsou umístěny v regálech označených značkou dítěte tak, aby 
nedocházelo k jejich záměně.  

 Ke každé třídě náleží šatna dětí, hygienické zařízení, kde počet toalet a umývadel odpovídá vyhlášce č. 410/2005 Sb., 
dále přípravná kuchyňka, zázemí pro učitelky a sklad čistých lůžkovin. 

 Všechny třídy jsou vybaveny vhodným dětským nábytkem, který je přizpůsoben antropometrickým požadavkům, 
odpovídá počtu dětí ve třídě a je bezpečný. Výška stolků a židliček odpovídá vyhlášce č. 410/2005 Sb.  

 Dvě třídy, vždy jedna na patře, jsou vybaveny interaktivním televizorem. 

 Ve vybavení tříd je dostatek hraček a pomůcek pro dívky i chlapce, v mateřské škole je dostatek hraček a pomůcek 
pro všechny věkové skupiny dětí. Všechny hračky mají atestaci. Hračky ve třídách jsou pravidelně v průběhu roku 
doplňovány a obměňovány. 

 Veškeré hračky, pomůcky, materiály, hry jsou ve třídách umístěny v otevřených policích tak, aby si je děti mohly brát 
samy a po skončení hry je průběžně uklízet na určené místo. 

 Veškeré zařízení v mateřské škole je účelné a vše slouží dětem. 

 Děti si svými výtvarnými výtvory zdobí třídu, šatnu i celou budovu. Výtvory dětí jsou obměňovány v souladu 
s tématem tak, aby na první pohled byl vidět obsah probíraného tématu.  

 Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která byla v roce 2014 nově vybudována. Celý venkovní 
areál je v přírodním stylu, převažuje dřevo. Jsou zde houpačky, houpačka „hnízdo“, klouzačky, pískoviště, doskočiště 
s přírodními kmeny, velké zahradní truhlíky coby vyvýšené záhony pro pěstování zeleniny, smyslový chodník, 
lanové prolézačky, zahradní domek i altán. Školní zahrada je zcela vyhovující pro pobyt dětí a plně uspokojí jejich 
potřebu pohybu. Herní prvky jsou průběžně opravovány a doplňovány. Přiměřeně vzrostlé stromy tvoří stinná 
zákoutí potřebná pro pobyt dětí v letních měsících.  

 Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. 
Osvětlení a vytápění vyhovuje hygienické normě a je pravidelně kontrolováno. Úklid všech vnitřních prostorů je 
prováděn každodenně, pečlivě, podle stanoveného úklidového plánu. 
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 V posledním roce byla do vstupní chodby nainstalována velká nástěnka, která slouží k prezentaci dětských prací. 
Zároveň byly nainstalovány dřevěné grafomotorické dekorace a tím byla zvýšena estetičnost těchto prostorů.  

 Od října 2017 využívá mateřská škola pravidelně novou tělocvičnu. 

 

ZÁMĚRY: 

Preventivně předcházíme problémům pomocí neustálé údržby budovy. 

Dovybavit školní zahradu venkovním WC. 

Dle hygienických norem nově vymalovat. 

3.2 Životospráva 

 Stravování dětí v mateřské škole se řídí platnými zákony a vyhláškami, závislými na cenách potravin. Jídla jsou 
připravována ve školní kuchyni základní školy a do mateřské školy jsou dovážena kuchařkami v přepravných 
kontejnerech. 

 Dětem je poskytována plnohodnotná, výživná a pestrá strava. Je zachována vhodná skladba jídelníčku. Je dodržována 
zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Děti mají k dispozici v každé třídě přísun tekutin – voda, čaj. Děti se 
při pití samostatně obsluhují a chodí se napít během celého dne. Učitelky připomínají důležitost pití. V letních 
měsících se při pobytu na zahradě používá pítko. 

 Každý den je na jídelníčku ovoce nebo syrová, čerstvá zelenina a vedoucí školní jídelny sleduje skladbu jídelníčku 
a vyhodnocuje spotřební koš, tak aby byly děti vedeny k budování zdravých stravovacích návyků.  

 Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány 3 hodinové intervaly. Děti k jídlu pozitivně motivujeme, nikdy je však 
nenutíme. Tolerujeme individualitu dítěte. Děti mají na jídlo tolik času, kolik potřebují. Děti se učí samostatnosti, 
chodí si pro druhé jídlo, samy si odnáší použité nádobí. Děti stolují v klidné pohodové atmosféře, mluví spolu při jídle 
tiše. Učitelka jde dětem příkladem v konzumaci jídel a pitném režimu. 

 Je dodržován pravidelný denní rytmus, který je ale natolik pružný, aby umožňoval přizpůsobit se změnám, které 
v průběhu dne mohou nastat.  

 Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku – 2 hod. (podle klimatických podmínek), v letních měsících usilujeme 
o přesunutí dopolední i odpolední aktivita na školní zahradu.  

 Zahrada mateřské školy poskytuje mnoho příležitostí k různorodému spontánnímu pohybu (dostatek nových herních 
prvků)., chybí však herní prvek pro lezení do výšek. 

 V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Dětem, 
které nespí, je nabízen klidový program. Donucovat děti ke spánku na lůžku je nepřípustné. U předškolních dětí jsou 
v době po obědě nabízeny individuální odpočinkové činnosti.  

 Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují dětem přirozený vzor, učitelka nabízí 
a motivuje děti, aby ochutnaly jídlo, které nemají rády, ale je pro ně zdravé.  

 

ZÁMĚRY: 

Do jídelníčku budou ještě více zařazovány nové, zdravé, pro děti neznámé potraviny (cizrna, kuskus…) tak, aby docháze-

lo u dětí k rozvoji zdravých stravovacích návyků. 

 

3.3 Psychosociální podmínky 

 Naším cílem je aby se děti i dospělí v prostředí mateřské školy cítili dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Děti do 
mateřské školy by měly přicházet rády, škola by měla být pro ně příjemným prostředím. Učitelky kolem sebe šíří 
atmosféru pohody, veselí a dobré nálady tak, aby ve škole byla klidná a příznivá atmosféra.  

 Dbáme na profesionalitu přístupu zaměstnanců k plnění pracovních povinností. 

 Dbáme na to, aby děti viděly pouze zdvořilé a milé jednání mezi ředitelkou, vedoucí učitelkou, učitelkami, rodiči 
i ostatními pracovníky. Dospělí si budou vzájemně pomáhat, snažit se být pro děti vzorem prosociálního chování. 
Dospělí mezi sebou respektují pravidla komunikace a naslouchání a mají možnost otevřeně se vyjadřovat k práci své, 
jiných zaměstnanců i k práci ředitelky. Nutná je vzájemná spolupráce pedagogů. 
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 K pocitu příznivé atmosféry přispívají společné akce učitelek, dětí a rodičů, které pořádáme několikrát do roka 
(besídky, výtvarné dílničky, oslava čarodějnic, loučení s předškoláky, vítání léta…).  

 Snažíme se každému dítěti poskytovat tolik času na adaptaci v mateřské škole, kolik vyžaduje a při adaptaci 
spolupracujeme s rodiči. Vytvořením individuálního adaptačního programu s rodiči umožníme dítěti lehký vstup do 
mateřské školy.  

 Pokud to při počtu 28 dětí ve třídě lze, přistupujeme ke každému dítěti individuálně podle jeho potřeb. Každému 
dítěti se snažíme věnovat tolik času, kolik potřebuje, učitelka dává možnost dokončit činnost, dohrát si hru, respektuje 
osobní tempo dětí. Děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem a chvatem. Dbáme na uspokojení 
všech potřeb dětí.  

 Učitelka vůči dětem uplatňuje požadavky, které jsou pro ně věkově, vývojově a individuálně přiměřené, dítě které je 
pomalejší má možnost dokončit činnost ve svém vlastním tempu (využíváme zejména dobu zdvojených služeb 
učitelek).  

 Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Jakékoli projevy 
nerovností, podceňování a zesměšňování jsou v mateřské škole nepřípustné. Všechny učitelky oslovují každé dítě 
křestním jménem a učitelka přijímá dítě takové, jaké je. Škola věnuje patřičnou pozornost osobnostnímu rozvoji dětí 
a dbá na to, aby žádné dítě nebylo z kolektivu vyčleňováno. 

 Děti ve třídách se podílejí na tvorbě pravidel soužití a tato dohodnutá pravidla přijímají, mají je vyvěšeny na 
viditelném místě tak, aby se s nimi mohli seznámit i rodiče dětí (přivítat se a rozloučit se, oznámit odchod ze třídy, 
dodržovat hygienu, pomáhat ostatním, rozdělit se, neubližovat si, konflikty řešit pusou a ne rukama, po domluvě 
dokončit nedodělanou činnost, uklidit si hračky…). 

 Do aktivit děti nenutíme a necháváme jim prostor pro svobodné vyjádření. Podporujeme dětskou individualitu 
a samostatnost dítěte. Jakékoliv manipulování s dětmi je vyloučeno. Všechny učitelky se snaží, aby pedagogický 
způsob, kterým jsou děti vedeny, byl podporující, sympatizující, projevuje se přímou, vstřícnou a naslouchající 
komunikací pedagoga s dětmi. Pravidelně zařazujeme komunitní kruhy, aby děti měly možnost se vyjádřit 
k problému, učí se pravidla naslouchání. 

 Vzdělávací nabídka ve všech třídách odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života, k tomu jsou 
přizpůsobena všechna témata během školního roku. Vycházejí z třídních vzdělávacích programů, které jsou tvořeny 
v návaznosti na ŠVP. Jednotlivá témata jsou dětem blízká, snadno pochopitelná a užitečná. 

 Učitelky se vyhýbají veškerým negativním slovním komentářům a podporují děti v samostatných pokusech, 
projevech a výkonech a přiměřeně na ně reaguje pozitivním oceněním. Děti se pouští bez obav do nových činností, 
říkají bez obav, že něco nechtějí dělat.  

 Snažíme se o navázání vzájemné důvěry, ohleduplnosti a podpory mezi dospělým a dítětem. Děti se obrací bez obav 
k dospělému se žádostí o pomoc. 

 Ve všech třídách panuje neformální kamarádský vztah. Učitelka se směje s dětmi, dovede si udělat legraci i ze sebe, 
dodržuje dané sliby i bez obav se přiznává k neznalosti, omylu nebo chybě.  

 Učitelka si všímá vztahů dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem – prevence šikany a jiných 
sociálně patologických jevů u dětí. 

 

ZÁMĚRY: 

V dalším období bychom rády nově zapsané děti zapojily do adaptačního programu již v měsíci květnu a červnu tak, aby 

jim byl usnadněn v září vstup do mateřské školy. 

Budeme se snažit důsledně dodržovat ve všech třídách poměr a vyváženost mezi spontánní a řízenou aktivitou.  

U předškolních dětí je zkrácena doba odpočinku, děti tak mají delší čas dokončit si nedodělanou činnost z předchozího 

období, učitelky mohou v této době pracovat s menší skupinou dětí na náročnějších činnostech – zaměřit se zejména na 

děti s OŠD. Mají možnost přistupovat k dětem individuálně a tak získávat informace o výsledcích vzdělání každého dítě-

te. 

3.3.1 Vzdělávání dětí od dvou do tří let věku 

 Naše mateřská škola zatím problematiku dvouletých dětí neřešila. Pokud bude potřeba umístění dvouletých dětí, 
škola zajistí asistenta pedagoga, školního asistenta nebo chůvu.  

 Vzhledem věku a výšce dětí by musel být přizpůsoben nábytek, umývárny a i vybavení tříd.  
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3.3.2 Vzdělávání dětí nadaných 

 Podporovat každé dítě v jeho jedinečnosti, umožnit celkový rozvoj všech oblastí, vyhnout se jednostrannosti, umožnit 
dítěti volnost výběru, zaměření.  

 Podpora tvořivosti dětí a jejich talentů zejména v oblasti tvořivé dramatiky, kterou mají děti možnost na naší škole 
realizovat pod vedením svých učitelek. 

3.3.3 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

 IVP pro dítě se speciálními vzdělávacími potřebami  

 Přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření  

 Spolupráce se zákonnými zástupci dítěte, s odborníky a školským poradenským zařízením  

 Snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy  

 Realizace všech podpůrných opatření při vzdělávání dětí  

3.3.4 Povinné školní vzdělávání od 1. 9. 2017 

 Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole (MŠ) podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný 
zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ nebo jinou formu vzdělávání.  

 Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje prováděcí předpis MŠ. Povinnost 
docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin na základních a středních školách, děti však mají právo 
vzdělávat se i v tomto období. Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád MŠ. 
Učitel je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody 
nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy učitele MŠ.  

 Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání:  

 Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.  
 Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a 

školského zákona.   
 Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a 

školského zákona.  

 Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit 
tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost 
předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních 
kompenzačních pomůcek. 

 Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení 
učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání 
nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ. Ředitel MŠ zákonnému 
zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat. MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných 
výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví 
školní řád MŠ. Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítě u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí 
účast dítě u ověření ani v náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po 
ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. 
Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek.  

 Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000 Kč), pokud:  

- nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce, 
- nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, 
- zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte. 

 Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení pořadí pro přijetí dítěte do 
mateřské školy, je třeba řediteli mateřské školy doložit tak, aby je mohl mít za prokázané.  

 V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy ředitel mateřské školy. 
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3.4 Organizace chodu MŠ 

 Denní řád je podrobně popsán ve školním řádu MŠ a vyvěšen na webových stránkách školy 
https://www.skolaslivenec.cz/materska-skola/dokumenty/    

 Je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti a potřeby dětí. Do denního programu jsou 
pravidelně zařazovány spontánní hry, řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity a individuální, skupinové 
i frontální činnosti. 

 Do každodenního programu jsou zařazovány různé pohybové aktivity přiměřené věku dětí, jedná se zejména 
o využívání různých balančních pomůcek na cvičení, které škola vlastní. 

 Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány z vlastní aktivity se zapojovat do organizace 
činností, a učitelka respektuje jejich osobní psychomotorické tempo. Učitelka se plně věnuje dětem po celou dobu své 
služby.  

 Učitelky dbají, aby poměr mezi spontánní hrou a řízenou činností byl vyvážený a aby se tyto činnosti prováděly 
převážně souběžně. Učitelky dávají dětem možnost dokončit své činnosti, dohrát si hru.  

 Jednotlivé služby učitelek jsou plánovány tak, aby docházelo k překrývání služeb učitelek a byla tak zajištěna možnost 
častého zařazování skupinových činností dětí. 

 Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, k realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální 
podmínky (včasná příprava pomůcek a jejich dostatečné množství). Učitelky vycházejí při plánování činností na 
třídách z potřeb a zájmů dětí, vedou si záznamy o vývoji dětí, vycházejí z pozorování dětí. Učitelky se na svojí práci 
cíleně každodenně připravují. 

 Provoz mateřské školy od pondělí do pátku je od 7:00hod. do 17:00hod.  

 Děti se scházejí od 7:00hod. do 8:30hod. Dítě lze dovést i později, ale po dohodě s učitelkou.  

 Zákonní zástupci jsou povinni děti přivádět až do třídy, osobně je předat učitelce. Od této chvíle zodpovídá za dítě 
MŠ. 

 Jestli-že rodič ví, že přijde s dítětem později např. z důvodu návštěvy lékaře, logopeda apod., dohodne se s učitelkou 
(orientačně), kdy asi dítě přijde do MŠ. 

 V případě potřeby si rodiče mohou dítě vyzvednout  kdykoliv během dne, ale opět po dohodě s učitelkou.  

 Do MŠ docházejí děti zdravé. Jeví-li dítě známky nemoci nebo existuje-li podezření, že je dítě nemocné, má učitelka 
právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, ale také v zájmu onoho nemocného dítěte, vyžádat si od rodičů 
potvrzení dětského lékaře o tom, že dítě je zdravé a smí do kolektivu.  

 Zjistí-li během dne učitelka u dítěte příznaky nemoci (např. teplotu, zvracení, bolesti břicha), separuje dítě od 
ostatních a ihned vyrozumí zákonné zástupce. Rodiče si dítě v co nejkratší době z MŠ vyzvednou a zajistí vyšetření 
u lékaře. 

 Vyzvedávat děti z MŠ smí pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi zplnomocněné písemným pověřením.  Pověřené 
osoby jsou v případě požádání povinny doložit svou totožnost a zplnomocnění k vyzvednutí dítěte. Bez písemného 
pověření nevydá učitelka dítě nikomu jinému, pouze rodiči. 

 Vzhledem k překročení hranice počtu dětí na třídě dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., je počet dětí na třídu stanoven 
výjimkou zřizovatele školy na 28 dětí. 

 Mimořádní akce, divadla a výlety, zpravidla organizujeme v rámci dopoledních činností. Nadstandardní aktivity jsou 
organizovány v odpoledních hodinách. 

 

ZÁMĚRY: 

Za příznivých klimatických podmínek prodlužovat pobyt venku a část vzdělávacích aktivit přenést do přírody. 

https://www.skolaslivenec.cz/materska-skola/dokumenty/
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3.5 Řízení mateřské školy 

V čele školy jako právního subjektu stojí ředitelka, která zodpovídá za plnění úkolů organizace, zpracování ŠVP ve 
spolupráci s ostatními pedagogy. Za organizační chod mateřské školy zodpovídá vedoucí učitelka, která je podřízena 
ředitelce školy. 

 

 Organizační řád, náplně práce, směrnice MŠMT vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy. 

 Mateřská škola má vytvořen funkční informační systém jak uvnitř školy, tak i navenek (webové stránky, zápisy 
z porad) 

 Mateřská škola se člení na úsek pedagogický, provozní a úsek školní jídelny. Všichni zaměstnanci znají své 
povinnosti, pravomoci a úkoly – jejich kompetence jsou obsaženy v pracovních náplních. 

 Velký důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, respektování profesní odlišnosti a vytváření prostředí 
důvěry, otevřenosti a přátelství. Všichni zaměstnanci se vzájemně tolerují, důvěřují si a mají porozumění jeden pro 
druhého.  

 Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční, pedagogové se v průběhu roku pravidelně setkávají 
na pedagogických poradách, vyhodnocují svojí práci a vzájemně ji konzultují. Názory všech pracovníků jsou 
respektovány a konzultovány. 

 Během školního roku se konají ve spolupráci s rodiči akce pro děti, na nichž se podílejí všichni zaměstnanci školy. 
Všechny učitelky spolupracují a snaží se ke spolupráci přivést i rodiče. 

 Vedoucí učitelka vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu. 

 Velký důraz je dáván na evaluační činnosti, které jsou smysluplné a užitečné a z jejich výsledků jsou vyvozovány 
závěry pro další práci. Vedoucí učitelka vytváří kontrolní a hodnotící systém, který poskytuje konkrétní informace 
o plnění koncepčních záměrů a plánů školy. 

 Učitelky projednávají v dostatečném časovém předstihu s rodiči případnou nezralost dítěte ke školní docházce 
a nabízejí rodičům odbornou pomoc a konzultaci s odborníky (PPP).  

 

ZÁMĚRY: 

Zdokonalit řídící činnost. 

Zvyšovat aktivní podíl pedagogických pracovnic na řízení a vlastním hodnocení školy a zlepšování práce školy 
přispěním všech zaměstnanců. 

Vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich odstranění.  

Vnímat týmovou práci jako nezbytnou podmínku pro naplnění cílů RVP PV 

Vést všechny pracovníky k uvědomění si myšlenky, že o tom, jak se bude dítě v mateřské škole cítit, rozhodují vztahy 
všech, kteří se na jejich vzdělávání podílejí 

 

3.6 Personální a pedagogické zajištění 

 Počet pedagogických pracovníků a dalších pracovnic vychází z počtu zapsaných dětí, délky provozní doby, počtu tříd 
a z normativu stanoveného MŠMT.  

 Provoz MŠ zajišťuje 9 kvalifikovaných učitelek. Provozní zaměstnanci jsou tři, jeden na poloviční úvazek. Do 
personálního počtu nejsou zahrnuty kuchařky ze školní jídelny, které zajišťují stravování v mateřské škole. 

 Kolektiv pedagogických i správních zaměstnanců je stabilní, pedagogický sbor funguje na základě jasně vymezených 
pravidel společně vytvořených, vycházejících z vnitřních předpisů, dokumentů a plánů. Denní práce učitelek vychází 
z cílů ŠVP, TVP, vedou záznamy o vzdělávacích pokrocích dětí, provádí evaluaci, hodnocení. Organizují společné 
akce a doplňkové programy. 

 Ředitelka a vedoucí učitelka veškeré informace vyplývající ze změn předpisů, zákonů, vyhlášek a směrnic předává 
zaměstnancům ihned nebo je informuje o změnách na pedagogických poradách. 

 Pedagogové jednají a pracují v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy 
a vzdělání předškolní výchovy.  
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 Služby pedagogů jsou tvořeny tak, aby byla zajištěna bezpečnost dětí. Učitelky zodpovídají za práci ve třídě, přípravu 
akcí pro děti a organizační záležitosti. 

 Všichni pedagogové se pravidelně sebevzdělávají, čtou odborné publikace a odborné časopisy (Informatorium), každá 
učitelka se během roku účastní odborného semináře na základě promyšleného plánu. Informace a poznatky ze 
semináře předávají učitelky ostatním pedagogům na pedagogických poradách. 

 Všechny učitelky vytvářejí na třídách TVP, které vycházejí ze ŠVP  a jsou v souladu s RVP PV. 

 

ZÁMĚRY: 

Více se zaměřit na samostudium odborné literatury, která je v mateřské škole v dostatečném množství a vytvářet k tomu 

vhodné podmínky. 

Zvyšování kvalifikace pedagogů na specializovaných seminářích v rámci plánů DVPP, zejména v oblasti logopedie 

a speciální pedagogiky. 

Vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich odstranění.  

 

3.7 Spoluúčast rodičů 

 Vztah mezi pedagogy a rodiči je velmi otevřený, vstřícný, založený na respektu, důvěře a spolupráci. 

 Rodiče jsou pravidelně informováni o dění v mateřské škole prostřednictvím třídních schůzek, informačních nástěnek, 
individuálních konzultací s pedagogy a webových stránek. 

 Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých společných akcí (besídky, výtvarné 
dílničky, společné výlety, brigády při údržbě školní zahrady…). Informace o těchto akcích jsou sděleny v časovém 
předstihu písemně na nástěnkách ve třídách, a také na webových stránkách. 

 V rámci adaptačního programu mají rodiče umožněn volný vstup do tříd a zapojení se do programu – po předchozí 
domluvě s učitelkou.  

 Na začátku školního roku jsou rodiče na zahajovací schůzce informováni nejen o všeobecných provozních 
záležitostech, ale na jednotlivých třídách jsou seznámeni s obsahem třídního vzdělávacího programu.  

 Učitelky na požádání informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. 
Domlouvají se také s rodiči na vzájemném postupu při výchově a vzdělání dítěte. Nezasahují však do života rodiny, 
vyvarují se horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. S rodiči jednají ohleduplně, taktně a diskrétně, protože vědí, 
že pracují s důvěrnými informacemi.  

 

ZÁMĚR: 

Více zapojovat rodiče do organizace různých akcí školy, například tím, že zajistí pro děti různý materiál (papír…) na 

výrobu výtvarných prací při vánočních či velikonočních výtvarných dílnách.  

Spolupráce s rodiči na získávání různých exkurzí či výletů vhodných pro děti, děti se díky tomu seznámí s různými typy 

práce dospělých (zaměstnání).  
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444   OOOrrrgggaaannniiizzzaaaccceee   aaa   fffooorrrmmmyyy   vvvzzzddděěělllááávvvááánnnííí   

Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a směrnicí ředitelky školy, která nastavuje kritéria pro 
přijímání dětí.  Do mateřské školy jsou přijímány děti smyslově, duševně a tělesně zdravé. Děti zdravotně postižené 
v současné době do naší mateřské školy nedocházejí. Zařazení dítěte probíhá formou zápisu vždy v květnu 
předcházejícího školního roku. O termínu zápisu bývá veřejnost informována prostřednictvím místního časopisu 
Mramor, plakátů, webu.  O přijetí dítěte do školy rozhoduje ředitelka školy podle §34 zákona č. 561/2004 Sb. (školský 
zákon), podle kapacity školy a o svém rozhodnutí písemně informuje zákonné zástupce. Rozhodnout o přijetí může 
ředitelka na zkušební dobu tří měsíců, není-li při zápisu do mateřské školy zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno 
přizpůsobit se podmínkám mateřské školy.  

Počet tříd a počet dětí v mateřské škole nesmí překročit stanovený limit uvedený v rozhodnutí o zařazení do sítě škol.  

Děti v naší mateřské škole jsou zařazeny do čtyř částečně věkově heterogenních tříd. V první třídě Delfínků jsou děti 
přibližně ve věku 2,5  - 3,5 roku, ve druhé třídě Klokánků jsou děti ve věku 3 – 7 let, ve třetí třídě Lvíčat 3,5 – 4,5 roku a ve 
čtvrté třídě Krokodýlů jsou děti ve věku 5 – 7 let. 

V jedné třídě je maximálně 28 dětí. Vzhledem k možné integraci, která je součástí našeho programu, je tento počet vysoký 
a učitelkám neumožňuje pracovat s dětmi ve skupinách tak efektivně, jak by si samy přály. 

 

555   CCChhhaaarrraaakkkttteeerrriiissstttiiikkkaaa   vvvzzzddděěělllááávvvaaacccíííhhhooo   ppprrrooogggrrraaammmuuu   

Vzdělávací program mateřské školy vychází z RVP PV a byl vytvořen s ohledem na možnosti, podmínky, zkušenosti 
a potřeby naší mateřské školy a je v souladu s obecně platnými právními předpisy. Opíráme se o soudobé poznatky 
pedagogiky předškolního věku a vývojové psychologie. Vycházíme z modelu osobnostně orientované pedagogiky, 
individuálního přístupu a prožitkového učení.  

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které jsou v mateřské škole realizovány. Jsou založeny na 
přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit, řízených činností v menších či větších skupinách nebo 
individuálně, vycházejí z dětské volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat.  Při hře mají děti možnost vybrat si podle 
vlastní vůle hru i hračku, která jim nejvíce vyhovuje. Hračky jsou uloženy tak, aby na ně děti dosáhly a mohly si je půjčit 
a po hře opět uložit. Hry dětí jsou individuální, skupinové nebo kolektivní.  

Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které učitelka s dětmi naplňuje konkrétní vzdělávací cíle 
formou záměrného i spontánního učení.  

Každé dítě má právo vzdělávat se v rozsahu svých individuálních potřeb. 

Náš výchovně vzdělávací program vychází zejména z potřeb dětí, z jejich přirozené touhy po aktivní činnosti. Je zaměřen 
na harmonický rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku se zdůrazněním na pohybový rozvoj a výchovu ke zdravému 
životnímu stylu. 

MŠ nabízí řadu nadstandardních aktivit, kterých se děti zúčastňují převážně v odpoledních hodinách. Rodiče při výběru 
přihlížejí zejména na zájmy svých dětí. Na výběr mají např.: 

- angličtina – děti se seznamují zábavnou formou se základy cizího jazyka 

- keramika – děti se seznamují se základními postupy při vytváření ozdobných i užitkových předmětů (nádoba, 
figura, šperk a další dekorativní předměty) a naučí se rozmanitým způsobům jejich zdobení, práce s keramickou 
hlínou rozvíjí prostorové vnímání a jemnou motoriku 

 

Cíl vzdělávacího programu 

Cílem tohoto programu je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení, k získání vlastní 
identity, sebedůvěry a samostatnosti. V dětech má projekt vyvolat radostnou náladu, dobrou pohodu, vzbudit v nich 
zájem o nové poznatky.  

Veškeré denní aktivity dětí směřují k cílům a záměrům. Na základě tohoto programu má dítě získávat poznatky 
k dosažení očekávaných výstupů (kompetencí), kterých by mělo dosáhnout na konci předškolního období. Jednou 
z kompetencí je schopnost chápat, že svět má svůj řád, že se mění a vyvíjí, že způsob, jakým se chová, ovlivňuje jeho 
zdraví a životní prostředí.  
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Při realizaci vzdělávání využíváme zejména: 

1) Školní klima, 

které tvoří příznivá atmosféra, estetické prostředí a zejména citlivý a vnímavý přístup dospělých k dětem. 
V atmosféře důvěry, porozumění a spolupráce se děti cítí bezpečně a příjemně. Jsou aktivní a mají chuť ke 
vzdělávacím činnostem. 

 

2) Prožitkové učení 

je spontánní učení pomocí hry nebo činnosti, ke které je dítě motivováno a citově ji prožívá. Toto učení má hluboký 
a trvalý dopad na dítě.  

 

3) Tematické celky 

vzdělávání je založeno na práci s vhodnými, dětem blízkými a jim srozumitelnými tematickými celky, na 
integrovaném vzdělávání hrou a činnostmi dětí. Každý celek je ještě ve třídách rozpracován na témata, která 
nejsou časově omezena a učitelky si je přizpůsobují podle svých potřeb, zájmů a vědomostí dětí. 

 

4) Individuální přístup 

 

5) Spolupráce s rodinou 

je neformální a je stavěna na bázi vzájemné spolupráce 

 

6) Tradice, slavnosti a mimořádné dny 

působí na dobré vzájemné vztahy a přátelství a děti tak mohou lépe vnímat svoji sounáležitost se skupinou a 
mateřskou školou.  

 

666   VVVzzzddděěělllááávvvaaacccííí   ooobbbsssaaahhh   ššškkkooolllnnníííhhhooo   vvvzzzddděěělllááávvvaaacccíííhhhooo   ppprrrooogggrrraaammmuuu   „„„SSSllliiivvveeennneeeccckkkééé   kkkaaammmííínnnkkkyyy“““   

Při tvorbě našeho ŠVP „Slivenecké kamínky“ jsme vycházeli z RVP PV a konkretizovaných očekávaných výstupů 
(KOVY), které učitelky zapracovávají do cílů v třídních vzdělávacích programech. Při jeho tvorbě byl brán zřetel na 
individuální zvláštnosti dítěte a jeho potřeby a zájmy. ŠVP je inspirován programem Mateřská škola podporující zdraví 
(viz Kurikulum podpory zdraví v MŠ, Portál, 2008). ŠVP je rozdělen do integrovaných bloků, každý má svoji 
charakteristickou barvu. Celý svět je barevný a naše Slivenecké kamínky také. Každý z integrovaných bloků pomáhá 
dítěti vytvářet elementární poznatky o světě lidí, zvířat, kultury, přírody i techniky, jenž dítě obklopuje.  

Hlavními cíli programu jsou prohlubování a rozšiřování poznatků o přírodě, vytváření pozitivního vztahu k přírodě, 
všemu živému v ní a ochraně prostředí, které nás obklopuje; propojení MŠ a rodiny v duchu komunitní školy.  

K naplňování těchto cílů budou využívány především tyto metody a formy: 

- Prožitkové a kooperační učení hrou, které je založeno na přímých zážitcích dětí 

- Upevňování smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání 

- Aktivní podpora rozvoje komunikativních dovedností 

- Využívání spontánních nápadů dětí, podpora dětské zvídavosti a potřeby objevovat, dostatečný prostor pro 

spontánní hru 

- Uplatňování situačního učení, spontánního sociálního učení, didakticky cílených činností 

- Rytmický řád života a dne 

- Budování partnerských vztahů s rodiči při každodenním kontaktu i během odpoledních akcí 
 
Každý integrovaný blok obsahuje nabídku podtémat, ze které si učitelky vybírají s ohledem na aktuální potřeby třídy 
a dále zpracovávají dané téma do TVP. Vzdělávací cíle, nabídku a očekávané výstupy lze průběžně přizpůsobovat 
daným tématům i aktuální situaci. V každém integrovaném bloku jsou doporučeny hlavní cíle charakteristické pro dané 
téma. Další vzdělávací cíle budou podrobněji rozpracovány v TVP. 
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6.1 Poznáváme svět 

- adaptace nově přijatých dětí a dětí v nových třídách 

- Česká republika, Praha 

- planeta Země 

- světadíly, etnika 

- vesmír 

- dopravní výchova 

 

Modrý kamínek patří integrovanému bloku „Poznáváme svět“. Vydáme se z naší mateřské školy až do dalekých krajů 
nebo do vesmíru.  

Naše putování začne v naší mateřské škole adaptací dětí na nové třídy, spolužáky a paní učitelky. V každé třídě si děti 
pod vedením paních učitelek vytvoří třídní pravidla, která jsou prvním krokem ke slušnému chování v MŠ i mimo ni. 
Nově přijaté děti se seznámí s prostorami mateřské školy i venkovního areálu. 

Po úspěšné adaptaci dětí se můžeme vydat do světa – budeme se zabývat Českou republikou i dalšími státy, seznámíme 
se s pojmem planeta Země. Planeta Země je plná překvapení, děti se dozví, jaké národnosti žijí na různých kontinentech, 
co je to poušť, oceán, ostrov, velehory …(Prozkoumáme všechny světadíly, kde se seznámíme s různými etniky. 
Podíváme se pod mořskou hladinu i do nekonečného vesmíru.)  

Do tohoto integrovaného bloku spadá také zápis dětí do základní školy. Předškoláci se budou více věnovat 
grafomotorice, rozvoji předmatematických představ, poznávání geometrických tvarů apod.  

Část Modrého kamínku je věnována dopravní výchově, která souvisí s prevencí úrazů u dětí, která je blíže rozvedena 
v Červeném kamínku – Sport.  

 

Hlavní cíle: 

- seznámit se s mateřskou školou a třídou 

- společně vytvořit pravidla soužití, zapamatovat si je, respektovat je a dodržovat 

- osvojit si základy slušného chování v MŠ i mimo ni 

- poznat a zapamatovat si svou značku, jména učitelek a spolužáků 

- respektovat potřeby jiného dítěte 

- samostatnost při hygieně, převlékání, stolování 

- umět vyjádřit své potřeby a říci si o pomoc učitelce 

- zvládnout dočasné odloučení od rodiče 

- umět pojmenovat základní geometrické tvary a číslice 

- orientovat se v prostorách MŠ 

- osvojit si základní znalosti o pravidlech silničního provozu 

- umět se pohybovat na silnici, umět přecházet přes přechod 

- rozvíjet samostatnost a respekt k druhému 

- získat povědomí o planetě Zemi, o světadílech 

- rozumět pojmům planeta/světadíl/stát (země) 

- vědět, že žijeme v Praze, v České republice, v Evropě 

- respektovat rozdíly mezi různými etniky 

- posilovat vědomí, že každý člověk je součástí života na Zemi 

- porozumět běžným projevům citových prožitků a nálad druhých 

- vytvářet základní aktivní postoje ke světu, k životu, pozitivní vztahy ke kultuře, umění a historii 
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6.2 Rodina a lidé kolem nás 

- rodina 

- domov 

- slušné chování 

- mezilidské vztahy 

- profese, povolání, řemesla 

 

Tématem oranžového kamínku je rodina a lidé kolem nás. V tomto integrovaném bloku se budeme seznamovat 
s rodinou, členy rodiny a lidmi, které vídáme kolem sebe v každodenním životě. Povíme si, co je to domov, seznámíme se 
s nejbližším okolím mateřské školy. Budeme se zabývat také slušným chováním v mateřské škole i mimo ni, posilovat 
zásady bezpečného chování. Začneme se orientovat v mezilidských vztazích. Seznámíme se s různými profesemi, 
povoláními a řemesly, čímž děti budou poznávat význam práce dospělých, naučí se pojmenovávat činnosti, které 
dospělý provádějí. Při hrách a činnostech děti napodobují práci dospělých a uvědomí si význam lidské činnosti pro 
společnost, vytváří si kladný vztah k učení. Různých profesí si budeme všímat také při vycházkách do okolí mateřské 
školy. 

 

Hlavní cíle: 

- uvědomit si, že jsme součástí rodiny a společnosti 

- umět pozdravit, poprosit a poděkovat 

- orientovat se v mezilidských vztazích 

- umět pojmenovat členy rodiny 

- znát své jméno a adresu 

- spolupracovat při společných činnostech ve skupině dětí 

- vnímat, že svět lidí má svůj řád, je rozmanitý, pestrý a různorodý, stejně jako svět přírody 

- osvojit si pojmy profese, povolání, řemeslo 

- uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i dětmi 

- podporovat u dítěte spontánní komunikaci, vzájemnou komunikaci mezi dětmi a vyjadřování se před ostatními. 

- rozvinout u dítěte základní informace o zemi, ve které žije. 

- pohybovat se bezpečně ve skupině dětí, koordinovaně a jistě i v různém prostředí 

- orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin a umět se jim přizpůsobit 

- zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché problematické situace, které se opakují 

- učit se hodnotit svoje osobní pokroky, prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 
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6.3 Příroda 

- domácí zvířata a mláďata 

- volně žijící zvířata a ptáci 

- stromy a rostliny 

- práce na zahradě, ovoce a zelenina 

- počasí 

- životní prostředí 

- neživá příroda (hory, vodstvo…) 

- ekologie 

 

Integrovaný blok příroda náleží zelenému kamínku. Jeho náplní je rozšiřování a upevňování si poznatků (prohlubování 
povědomí) o živé a neživé přírodě, o jejích změnách. Osvojení si charakteristických znaků všech čtyř ročních období, 
seznámení s prací na zahradě během roku. Svoji fantazii a představivost budou rozvíjet při tvořivé práci s přírodninami. 
Seznámení se s počasím a jeho proměnami, jaké druhy počasí mohou zažít, každodenně budou pozorovat počasí venku 
a ve třídě si vedou kalendář počasí (déšť, vítr, mlha…).  Děti se seznámí také s koloběhem vody. Nedílnou součástí jsou 
zvířata domácí i volně žijící, jejich mláďata i stromy a rostliny, které můžeme vidět okolo nás. Budeme si povídat také 
o životním prostředí a jeho ochraně. Povíme si také základní informace o neživé přírodě. 

 

Hlavní cíle: 

- vytvářet povědomí o živé a neživé přírodě, o jejích změnách 

- znát charakteristické znaky jara, léta, podzimu a zimy, měsíce v roce a dny v týdnu 

- mít povědomí o ekologii 

- získat povědomí životním prostředí, naučit se jej chránit 

- osvojit si základní poznatky o ekosystémech v našich zeměpisných podmínkách 

- pojmenovat jednotlivá domácí zvířata a jejich mláďata, mít základní povědomí o jejich životě, pojmenovat alespoň 

některá volně žijící zvířata a ptáky 

- znát druhy prací na zahradě a v zemědělství, pojmenovat ovoce a zeleninu 

- poznat některé stromy a rostliny, osvojovat si zásady péče o rostlinky 

- všímat si změn v našem okolí během roku 

- pozorovat změny počasí, umět popsat aktuální počasí 

- chápat význam lidské práce, vážit si jejích výsledků 

- umět manipulovat s přírodním materiálem 

- chápat význam vody pro život 
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6.4 Sport 

- zimní sporty 

- letní sporty 

- zdravý životní styl 

- lidské tělo 

- zdraví a nemoc 

- prevence úrazů 

 

Červený kamínek nás seznámí se sportem. Budeme si povídat o zimních sportech, letních sportech, o každodenních 
pohybových chvilkách a aktivitách a zdravém životním stylu. Součástí tohoto integrovaného bloku je také lidské tělo, 
zdraví a nemoc i prevence úrazů. Děti se naučí pojmenovávat části těla a funkce jednotlivých orgánů, seznámí se 
s ochranou vlastního zdraví a prevencí úrazu, poznají svět pomocí všech smyslů.  V návaznosti se děti učí vážit si svého 
zdraví, předcházet nemocem rozvíjením správného životního stylu, pomáhají vytvářet zdravé a bezpečné prostředí 
a respektovat handicapované spoluobčany. 

Povíme si, proč je pohyb a sport pro zdraví důležitý. Vysvětlíme si, proč je důležité dbát nejen při sportu na bezpečnost 
nás i ostatních, ale i jak se správně oblékat s ohledem na aktuální počasí. Budeme poznávat některé kosti a vnitřní orgány 
v našem těle. 

 

Hlavní cíle: 

- mít povědomí o letních a zimních sportech 

- znát základní poznatky o lidském těle 

- osvojit si základy správné životosprávy 

- rozumět pojmům zdraví x nemoc 

- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 

- učit se odhadnout své možnosti, odhadnout nebezpečné situace 

- osvojit si základy prevence onemocnění a úrazů 

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

- rozvíjet řečové dovednosti, myšlení 

- rozvíjet jemnou i hrubou motoriku 

- ovládat svoje pohyby, pohybovat se koordinovaně, dbát na správné držení těla 

- umět zacházet s jednoduchým sportovním náčiním, zdolávat překážky 

- znát zásady bezpečného chování na suchu i ve vodě 

- upevňovat prostorové pojmy 
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6.5 Fantazie a pohádky 

- rozvoj řeči 

- próza, poezie, dramatizace 

- pohádky 

- oblíbené hračky 

- knihy 

 

K fantazii a pohádkám nás přivede růžový kamínek. Celek je zaměřen na rozvoj řečových schopností a jazykových 
dovedností receptivních i produktivních, na seznamování dětí s prózou, poezií, na vytváření základů estetického vztahu 
ke světu, k životu, ke kultuře i umění. 

Prostřednictvím  pohádek se děti seznámí nejen s různými bytostmi, ale i jejich kladnými a zápornými vlastnostmi, dozví 
se co je bajka, rým, seznámí se s různou formou pohádek a jejich reprodukcí. Poslech pohádek dětem pomáhá k rozvoji 
řečového projevu a obohacuje jejich slovní. Rovněž se zaměříme na oblíbené hračky dětí a materiály, ze kterých jsou 
vyrobeny. Častým prohlížením knih, poslechem pohádek a návštěvou divadelních představení budeme u dětí 
prohlubovat estetické cítění. 

 

Hlavní cíle: 

- rozvíjet smyslovou představivost a fantazii a zároveň cvičit paměť 

- rozvíjet jazykové a řečové schopnosti a dovednosti, naslouchání, slovní zásobu, naučit se rým, slovní diferenciaci 

- umět zacházet s knihou a jiným informačním materiálem, umět vyhledávat informace 

- umět sledovat zleva doprava 

- umět předvídat, porozumět 

- rozvoj kritického myšlení 

- umět myslet kreativně, nalézat nová řešení 

- uvědomovat si příjemné a nepříjemné prožitky 

- soustředit se na činnost a udržet pozornost 

- umět graficky napodobovat symboly, tvary, písmena, chápat jejich význam, umět poznat své jméno 

- samostatně se rozhodovat, rozlišovat a společně hodnotit rozdílné chování a jednání, pokusit se pojmenovat 
a vyhodnocovat různé charakterové vlastnosti 

- vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební 
představení 

- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči 

- porozumět slyšenému, zachytit myšlenku příběhu, sledovat děj, naučit se zpaměti krátký text 

- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech konstruktivních, výtvarných, hudebních, 
pohybových či dramatických 

- osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i 
další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) 

- získat povědomí o tradičních českých pohádkách a pohádkových postavách 

- umět popsat obrázek, sestavit posloupnost děje dle obrázků 
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6.6 Svátky 

- Oslavy narozenin a svátků 

- Mikuláš 

- Vánoce 

- Tři králové 

- Karneval/masopust 

- Vynášení Morany, vítání jara 

- Velikonoce 

- Pálení čarodějnic 

- Den matek, otců a dětí, Den Země 

- Pasování předškoláků, zahradní slavnost 

 

Bílý kamínek nás provede různými svátky a oslavami v průběhu školního roku. Zaměříme se na lidové tradice a zvyky 
související se svátky, na přípravu oslav i společných akcí s rodiči, které  v naší MŠ tradičně pořádáme. Nenásilnou 
formou budeme děti seznamovat s historií jednotlivých svátků. Společnými silami s dětmi tematicky vyzdobíme třídy 
a navodíme sváteční atmosféru. Budeme rozvíjet jejich mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání. Své dovednosti 
uplatní při výrobě dekorací, přáníček, dárků a při přípravě besídek pro rodiče. 

 

Hlavní cíle: 

- komentovat zážitky, reprodukovat text, vyřizovat vzkazy a zprávy 

- sdílet prožitek se spolužáky, mluvit v souvislých větách 

- dbát na správnou výslovnost a správné slovní tvary při vypravování 

- mít povědomí o lidových tradicích a zvycích 

- vnímat melodii a rytmus, umět zopakovat slyšený vzor, zdokonalit hru na tělo 

- navštěvovat kulturní a umělecká místa a akce zajímavá pro předškolní děti 

- uvědomit si příjemné prožitky a těšit se z nich 

- navodit příjemnou sváteční atmosféru 

- zapamatovat si krátký text a umět ho reprodukovat, dramatizovat 

- posílit vztahy mezi dětmi, mezi dětmi a učitelkami 

- posílit spolupráci školy a rodiny 

- poznat humor a vtip v krátkých textech a písních 

- využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí 

- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 
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777   EEEvvvaaallluuuaaaccceee   

7.1 Dokumenty školy (školní vzdělávací program, tematický vzdělávací plán) 

Soulad ŠVP – RVP 

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních 
dokumentů s cíli RVP. 

Nástroje, které jsou zde uvedeny, jsou rámcové, pedagogové mohou využít i dalších nástrojů pro splnění daných cílů, 
jejich výčet pak bude předmětem TVP. 

 

Cíl:  

Vyhodnotit kvalitu ŠVP, který je v souladu s RVP, vyhovuje práci učitelů i dětí 

Plnění cílů koncepčních záměrů rozvoje školy 

Plnění cílů školních vzdělávacích programů 

Sledované jevy:  

Soulad ŠVP s RVP PV 

Plnění předškolního vzdělávacího programu 

Soulad mezi vzdělávacím programem a potřebami a podmínkami školy 

Variabilita ŠVP 

Práce pedagogů s ŠVP 

Úroveň naplňování cílů, reálnost, důležitost 

Techniky:  

Kontrola souladu ŠVP s RVP PV a skutečné plnění ŠVP - hospitace, kontroly 

Vlastní hodnocení učitelek 

Rozbory na poradách 

Kdo: 

Učitelky 

Vedoucí učitelka 

Ředitelka 

Kdy:  
V pololetí 

Na konci školního roku 
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7.2 Podmínky vzdělávání 

Cílem evaluační činnosti v této oblasti je vyhodnocení podmínek pro průběh vzdělávání ve vztahu k podmínkám RVP 
PV 

 

a) materiální podmínky 

Cíl: Zhodnotit materiální podmínky školy ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP 

Sledované jevy:  

Budova, technický stav 

Vybavení tříd – nábytek 

Pomůcky, hračky 

Zahrada + zahradní náčiní 

ŠJ - soulad s legislativou 

Prádelna - soulad s legislativou 

Techniky:  

Záznamy z pedagogických a provozních porad 

Záznamy z kontrolní činnosti 

Fotodokumentace 

Kdo:  

Ředitelka 

Vedoucí učitelka 

Školnice 

Kdy:  
Průběžně 

2x ročně písemně 

 

b) životospráva 

Cíl: Poskytovat dětem plnohodnotnou stravu 

Sledované jevy: 

Skladba jídelníčku - plnohodnotná strava - spotřební koš 

Dodržování pitného režimu 

Dodržování intervalů mezi jídly 

Vstřícnost chování kuchařek 

Kdo: 

Ředitelka 

Vedoucí učitelka 

Hospodářka ŠJ 

Kdy: Průběžně 
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c) psychosociální podmínky 

Cíl: Vyhodnotit vhodnost režimu dne, způsob adaptace, respektování individuálních potřeb dětí 

Sledované jevy: 

Režim dne 

Adaptace nových dětí 

Dodržování délky pobytu venku 

Spací aktivity dle individuálních potřeb 

Techniky: 

Kontrola 

Rozhovory s rodiči 

Záznamy 

Konzultace 

Kdo 

Ředitelka 

Vedoucí učitelka 

Učitelky 

Kdy: Průběžně, vyhodnocení 1x ročně 

 

d) organizace chodu školy 

Cíl: Zhodnotit účelnost a vhodnost organizace a režimového uspořádání ve vztahu k naplňování 
záměrů ŠVP 

Sledované jevy: 

Pružnost denního řádu 

Spokojenost rodičů 

Vhodnost organizace ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP 

Techniky: 

Monitoring 

Hospitace 

Kontrolní činnost 

Záznamy z pedagogických a provozních porad 

Konzultace 

Kdo: 
Ředitelka 

Všechny pracovnice dle místa výkonu práce 

Kdy: Průběžně, vyhodnocení 1x ročně 
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e) řízení – kvalitní, systémové a kompetentní řízení školy 

Cíl: 
Efektivita řízení školy, styl řízení a profesní kompetence ředitele školy, 

kontrolní systém, aktivita zaměstnanců, funkčnost vnitřní dokumentace 

Sledované jevy: Vnitřní dokumentace - školní řád, organizační řád, plán kontrol, aktivita zaměstnanců, kontrolní 
systém 

Techniky: 

Monitoring 

Hospitace 

Kontrolní činnost 

Záznamy z pedagogických a provozních porad 

Konzultace, individuální rozhovory 

Kdo: 
Ředitelka 

Vedoucí učitelka 

Kdy: Průběžně, dle potřeby, dle plánů hospitací 

 

f) personální zajištění 

Cíl: 

Zhodnotit personální podmínky ve vztahu k naplnění cílů RVP 

Kvalifikovanost pedagogického týmu 

DVPP ve vztahu k ročnímu plánu a naplnění stanovených cílů 

Normativní počty pedagogických pracovníků x počty dětí 

Efektivita - personální zabezpečení ŠJ, MŠ 

Sledované jevy: 

Kvalifikovanost pedagogické práce 

Zvyšování kvality pedagogické práce 

DVPP   

Techniky: 

Průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků 

Kontrolní činnost 

Hospitace 

Pedagogické a provozní porady 

Kdo: 
Ředitelka 

Vedoucí učitelka 

Kdy: Průběžně 
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g) spolupráce s rodiči 

Cíl: 
Rozvoj zkvalitňování spolupráce s rodiči, dobré klima školy, tolerance, 

partnerství, důvěra, společné akce rodičů a dětí 

Sledované jevy: 

Kvalita a využívání rodičovské aktivity 

Kvalita výchovného poradenství 

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci a rodiči 

Kulturní akce, sportovní akce, výlety, besídky, svátky, tradice 

Techniky: 

Fotodokumentace, prezentace 

Spokojenost rodičů 

Individuální rozhovory s rodiči 

Sebehodnocení 

Pedagogické a provozní porady 

Kdo: Ředitelka, vedoucí učitelka, učitelky 

Kdy: 1x ročně 
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7.3 Průběh a výsledky vzdělávání 

Evaluace průběhu vzdělávání bude zaměřena na hodnocení vlastního vzdělávacího procesu, používaných metod a forem 
práce, uplatnění nových poznatků a zkušeností, naplňování cílů a záměrů ŠVP. 

 

Cíl: 
Zhodnocení vlastního průběhu vzdělávání s dostatečným naplňováním cílů vzdělávání s ohledem 
na možnosti a potřeby dětí. Dosahovat optimálních výchovných a vzdělávacích výsledků 
odpovídajících individuálním možnostem dětí. 

Sledované jevy: 

Průběh vzdělávání s ohledem k vytváření klíčových kompetencí a kvality výsledků 

Uspokojování potřeb dětí 

Individuální přístup k dětem 

Kvalita výchovného poradenství 

Vzájemné vztahy mezi všemi zaměstnanci MŠ, vztahy zaměstnanců k dětem, k rodičům a dalším 
osobám a jejich dopad na vzdělávání 

Klima a kultura školy 

Množství a kvalita akcí pro děti 

Organizace vystoupení, výstav 

Využívání vhodných metod, alternativní metody, nové metody 

Techniky: 

Kontrolní činnost, hospitace 

Pozorování 

Záznamy o kontrolách 

Práce s výsledky 

Kontroly dokumentace 

Fotodokumentace, prezentace 

Diskuze o naplňování klíčových kompetencí u dětí 

Individuální rozbory vlastní pedagogické práce učitelek s vedoucí učitelkou a ředitelkou 

Pedagogické porady + sebehodnocení učitelek 

Kdo: Ředitelka, vedoucí učitelka, učitelky 

Kdy: Průběžně, písemně 2x ročně učitelky, 1x ročně vedoucí učitelka 

 


