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1.1 Identifikační údaje  

Identifikační údaje 

Název ŠVP                                    Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

Motivační název                         „ Naše školka je plná sluníčka „ 

Platnost 

Koordinátor                                 Jaroslava  Popelková 

 Použité RVP 

Název                                            RVP pro předškolní vzdělávání,  

                                                       Kurikulum podpory zdraví v MŠ 

Dosažené vzdělání                      Předškolní vzdělání 

 

Identifikační údaje školy 

Název školy                                   Základní škola a Mateřská škola Myslibořice 

Adresa                                            Myslibořice 170 / MŠ – Myslibořice 200 /, 675 60 

IČ                                                     70279993 

Kontakty 

Ředitel                                           Mgr. Libuše Davidová 

Telefon                                           568 864 324 

Fax 

Email                                              kancelar@zsmysliborice.cz 

Zřizovatel 

Název                                            Obec  Myslibořice 

IČ                                                   00289949 

Adresa                                          Myslibořice 14, 675 60 

Kontakt 

Telefon                                         568 864 323 

Fax                                                568 864 323 

Email                                            obec@mysliborice.cz 

www                                            www.mysliborice.eu 
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1. Charakteristika školy 

Motto:    „  Všechno, co opravdu potřebuji znát o tom jak žít, co dělat a jak vůbec být, 

                      jsem se naučil v mateřské škole.“ 

 

Vize naší  mateřské školy : 

 To co se učíme v mateřské škole, se učíme pro život. 

  Úsměv na tváři 

  Spokojenost ve tváři 

 

 

1.2. Představení mateřské školy 

Popis obvodu mateřské školy  
Myslibořice leží 18 km jihovýchodně od Třebíče v kraji Vysočina. jsou součástí chráněné krajinné oblasti 

Rokytná. Budova školy je umístěna v klidné části jižního cípu obce. Ze severozápadní strany k ní přiléhá 
sportovní areál a Základní škola. Historie MŠ sahá až do roku 1937. Nová budova MŠ byla otevřena 31. 8. 
1984.  

Budova a její vybavení  
Od roku 1997 je MŠ jednotřídní. Strava byla dovážena z jídelny ZŠ. V roce 2003 se MŠ stala součástí 

Základní školy. od září 2004 je v budově vybudována z jedné třídy MŠ nová školní jídelna a kuchyně, kam 
dochází žáci ZŠ na stravování společně s dětmi Mateřské školy. Mateřská škola má dvě třídy na dopolední i 
odpolední provoz. Třídy jsou rozděleny na hrací a pracovní koutky. V červnu 2015 byla vybudována 
v přízemí ložnice pro děti zrušením dvou skladů a též vybudovaná šatnička pro malé děti a jedno dětské 
WC.  

Obě třídy jsou vybaveny novým dětským nábytkem ,hračkami a pomůckami. K pobytu venku děti 
využívají  vybudovanou přírodní  zahradu  MŠ ,své znalosti si procvičují v jedlém logo lese, malují a pracují 
pod velkou pergolou, rády navštěvují nedaleký park a les.  

Třídy jsou věkově smíšené od 2 - 7 let.  

Provoz Mateřské školy je od 6.30 do 15.30 hodin. 

Děti mateřské školy: 

Mateřská škola Myslibořice  je venkovská škola s rodinným klimatem. Třídy jsou věkově míšené od 2 - 7 
let. Navštěvují je děti nejen z Myslibořic, ale i z přilehlých obcí (Přešovice,Litovany,Radkovice,Bačice, 
Udeřice, Krhov, Račice, Lipník, Zárubice , Ostašov, Příložany, Biskupice.) 
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1.3. Organizace provozu  
 

 

Celodenní:  třída  Sovička:  6,30 hod - 15.30 hod  

  Třída  Želvička:  7,30 hod - 15.00 hod 

 

 

 

Pedagogové:  

V MŠ pracují 4 pedagogické pracovnice. 

 

Zabezpečení provoz školy a stravování:  
Provoz MŠ zabezpečuje 1 školnice hospodářka a účetní. V oblasti stravování pracují 4 pracovnice: 3 

kuchařky a vedoucí školní jídelny.  

 

Řízení školy  
Vedení školy zastupuje:  

Ředitelka školy: Mgr. Libuše Davidová  

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Lenka Čechová  

Vedoucí učitelka MŠ: Jaroslava Popelková 
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1.4. Organizace vzdělávání   
Pracujeme podle Kurikula podpory zdraví v MŠ, nabízíme kvalitní péči pro všechny děti naší MŠ. Ve 

vzdělávání dětí upřednostňujeme principy programu podpory zdraví, ale také principy a úkoly 
environmentální výchovy.  Veškeré snažení všech zaměstnanců MŠ směřuje k tomu, aby se děti naučily 
vážit si zdraví a vést je k zodpovědnému chování k přírodě i k ostatním lidem a aby byly maximálně šťastné 
a spokojené. Velkou péči věnujeme také komunikaci s rodiči, ZŠ, OÚ a okolními mateřskými školami.  

Pobyty v přírodě: Organizujeme co nejdelší pobyty venku hry, činnosti na přírodní zahradě a výlety do 
okolí.  

 

Slavíme:  

 Svátek zvířátek   4. října  

 Den země    22. dubna  

 Vánoční těšení   prosinec  

 Masopust    únor  

 Svátky jara    březen  

 Den vody    22. března  

 Den ptactva    1. dubna  

 Den zdraví    7. dubna  

 Svátek maminek   květen  

 Den dětí    1. červen  

 Den květů    21. června   

Prožíváme: 

 Loučíme se se školkou   červen  

 Keramické dílny pro děti    

 Divadla, koncerty pro děti   průběžně celý rok  

 Oslavy narozenin dětí  

 Výlety s dětmi, exkurze  

 Návštěvy knihovny  

 Návštěvy ZŠ - zapojení dětí do recitační a hudební soutěže  

 Den dětí  

 den Země (sběr odpadků kolem MŠ, třídění odpadu, sběr přírodnin, návštěvy zahradnictví, parku, 
lesa o okolní přírody.  

 Drakiáda 

 Pečení perníčků 

 Ekologické pořady, návštěva Policie, 
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 Setkání u stromečku 

 Létání  na koštěti 

 Den maminek 

 Zpívání v Diakonii 

 Vycházky s baťůžky 

Sportovní aktivity:  

 Co už dokážu - cvičení v tělocvičně ZŠ, olympiády po děti  

 Voda je náš kamarád - předplavecká výchova v Třebíči  

 Pochoďáčky do okolí  

Připravujeme akce pro rodiče a veřejnost:  

 Účastníme se Běhu naděje  

 Vítáme občánky  

Vánoční koncert "Zpíváme na schodech"   

 Připravujeme Školní bál  

 Vystupujeme na hudebních slavnostech  

  vystupujeme na školní akademii ke Dni matek  

Pořádáme dílnu s maminkou "Maminko pojď si se mnou hrát"   

 Loučíme se s předškoláky - pasování na školáka  

 Sportovní odpoledne pro rodiče a děti  

 Drakiáda - spojená s opékáním buřtu (odpoledne pro rodiče a děti) 

Náš informační systém:  

 Posezení s rodiči (rodičovské schůzky)  

 informační nástěnky v MŠ  

 Obecní vývěska  

 Webové stránky školy  

 Obecní rozhlas  

 Dny otevřených dveří  

 Výstavky v ZŠ  

 Kronika a fotoalba  

 Regionální tisk  

Naše spolupráce:  

Spolupráce s rodiči: Je důležité sladit potřeby dítěte s potřebami rodiny, naslouchat přáním rodičům a 
snažit se jim dle možností vyjít vstříc, zapojit rodinu do spolupráce s mateřskou školou, pořádat společné 
akce. Proto na 1 schůzce nabídneme společné akce, vybídneme rodiče o nové aktivity s MŠ.  

Spolupracujeme s obcí: obec pomáhá při školních akcích, naše děti vystupují na hudebních slavnostech, 
při vánočním rozsvěcení stromečku v obci. S dětmi navštěvujeme obecní knihovnu, Diakonii.  
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Čtyři roční období v naší mateřské škole  

Podzim:  

 Zahájení školního roku  

 Plavání předškoláků  

 Běh duhové naděje  

 Schůzka s rodiči  

 maňáskové divadlo  

 Sběr přírodnin a výtvarné a pracovní činnost s dětmi, výzdoba MŠ  

 Keramická dílna, podzimní dílna s rodiči  

 Drakiáda s rodiči 

 Ekologické pořady  

Zima:  

 Barborka, Mikulášova družina, návštěva Tří králů 

 Pečení perníčků  

 Vánoční výzdoba  

 Posezení u vánočního stromečku  

 Vánoční koncerty a pořady pro děti  

 Zpívání na schodech  

 Maňáskové divadlo  

 Zimní olympiáda  

 Zápis do ZŠ  

 Karneval v MŠ 

Jaro:  

 Školní bál  

 Jarní a velikonoční výzdoba  

 Dílna s rodiči  

 Zápis do MŠ  

 Maňáskové divadlo  

 Návštěva knihovny  

 Návštěva policie dopraní soutěž  

 Účast na hudební a recitační soutěži v ZŠ  

 Jarní olympiáda  

 Hudební slavnosti - vystoupení dětí  
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 Den Země - projekt práce  dětmi , ekologické pořady. Létání na koštěti, 

 Den matek - vystoupení dětí  

 Schůzka s rodiči  

 Zábavný týden  

  Den dětí  

 Výlet dětí  

 Vycházky s baťůžky do přírody 

 Ekologické pořady 

Léto:  

 Letní výzdoba  

 Fotografování dětí, tablo dětí , pochoďáčky s baťůžkem 

 Rozloučení s předškoláky - pasování  

 Odpoledne s dětmi a rodiči, sportovní den  

 Letní prázdniny  
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12 zásad podpory zdraví v Mateřské škole  

Zásady:  

 Učitelka podporující zdraví - je pro děti vzorem, formuje je, podporuje své zdraví i svého okolí  

 Věkově smíšené třídy - nahrazují dětem nedostatek příležitostí k získávání sociálních zkušeností v 
rodině. Tyto třídy dávají více příležitosti k přirozené nápodobě, k poznávání druhých  

 Rytmický řád života a dne - vychází z potřeby správné životosprávy dítěte, z poznávání hranic 
mocnosti dítěte , hranic prostoru a času.  

 Tělesná pohoda a volný pohyb - pohyb a pohoda jsou velice důležitou prevencí proti vzniku 
civilizačních chorob, rozvíjí volní vlastnosti dítěte.  

 Zdravá výživa - není jen potravou, vytváří naše zdraví. Pokládá základy stravovacích h návyků pro 
celý život  

 Spontánní hra - je to důležitá potřeba nezastupitelná v rozvoji dítěte. Prostřednictvím hry dítě 
poznává svět.  

 Podnětné věcné prostředí - prostředí ovlivňuje zdravotní a psychický stav, má vliv na pocit 
pohody, výkonnosti a únavy a na rozvoj onemocnění či zdraví  

  Bezpečné sociální prostředí - MŠ podporující zdraví vytváří pozitivní a bezpečné sociální prostředí, 
které všechny ovlivňuje a vyjadřuje kvalitu mezilidských vztahů  

 Participativní a týmové řízení - rozhodující pro úspěch MŠ podporujícího zdraví je styl řízení 
ředitelky jaká vytváří koncepční, personální a technicko-ekonomické podmínky.  

 Partnerské vztahy s rodiči - MŠ podporující zdraví spolupracuje a pomáhá rodičům, rodina vnáší 
své aktivity k obohacení života v MŠ  

 Spolupráce mateřské školy se základní školou - rozvíjení dítěte na všech stupních tak, aby zvládlo 
změnu při přechodu do ZŠ..  

 Začlenění mateřské školy do života obce - MŠ podporující zdraví se otevírá veřejnosti, ukazuje 
společnosti cestu ke zdravému rozvoji. 

Podmínky výchovy a vzdělávání 

Materiální podmínky  

1.  Mateřská škola má dostatečně velké prostory a uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším 
skupinovým i individuálním činnostem dětí  

2. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zřízení i vybavení pro odpočinek dětí 
jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně 
nezávadné a bezpečné a jsou estetického vzhledu  

3. Vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku je 
průběžně obnovováno a doplňováno  

4. Hračky a doplňky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a 
zároveň se vyznaly v jejich uložení  

5. Děti si samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí. Prostředí je upraveno tak, 
aby dětské práce byly dětem přístupné a mohly je shlédnout i jejich rodiče  

6. Na budovu MŠ bezprostředně navazuje zahrada. 'Tyto prostory jsou vybavené tak, aby 
umožnily dětem rozmanité pohybové a další aktivity  
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7. Všechny vnitřní i  venkovní prostory MŠ splňují bezpečností a hygienické normy dle platných 
předpisů 

Psychosociální podmínky  

1.  Děti a dospělý se cítí v prostředí MŠ dobře, spokojeně jistě a bezpečně  

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

3. Pedagogové respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování, jednají 
nenásilně, přirozeně a citlivě, navazují situace pohody, klidu, relaxace. Děti nejsou neúměrně 
zatěžovány či neurotizovány spěchem a chvatem. 

4. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. 
Jakékoli nerovnosti, podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné  

5. Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvářena s nezbytnou mírou omezení vyplývajících z 
nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád.  

6. Pedagogický styl, jakým jsou děti vedeny, je podporující, sympatizující počítá se s aktivní 
spoluúčastí a samotným rozhodováním dítěte, projevuje se přímou, vstřícnou empatickou a 
naslouchající komunikací pedagoga s dětmi. Je vyloučeno manipulování s dítětem, zbytečné 
organizování  dětí podporování nezdravé soutěživosti  dětí.ů Jakákoli komunikace s dítětem, kterou 
dítě pociťuje jako násilí, je nepřípustná  

7. Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných pokusech 
dostatečně chválí a pozitivně hodnotí.  

8. Ve vztazích mezi dospělým i mezi dětmi se projevuje vzájemná pomoc a podpora. dospělý se 
chovají důvěryhodně a spolehlivě.  

9. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Třída je pro děti kamarádským společenství, v 
němž jsou zpravidla rády  

10. Pedagog se programově věnuje neformálním vztahům dětí e třídě a nenásilně je ovlivňuje 
prosociálním směrem (prevence šikany a jiných patologických jevů u dětí)  

Psychohygiena  

1. Je zajištěn pravidelný denní řád, který umožňuje organizaci činnosti dětí  průběhu dne 
přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.  

2. Z organizačních důvodů zůstává pevný časově organizační řád střídání tříd při stravování. 
Výjimkou je vhodné počasí k přesunutí těchto aktivit na školí zahradu  

3. Rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ kdykoliv dle svých potřeb  

4. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku (min 2 hod v odpoledních hodinách ) vždy s 
ohledem na okamžitý stav ovzduší či jiné přírodní překážky (mráz pod 10 stupňů, náledí, silný 
vítr, déšť, inverze aj) 

5. Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale v rámci možností i v MŠ  

6. Spací aktivity jsou upraveny dle ind. potřeb dětem, mladší děti odpočívají, předškoláci se věnují 
projektu dobrého startu. Do spaní děti nikdo nenutí!  

7. Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v 
jejich uspokojování  

8. Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně v rámci jejich možností, děti mají možnost kdykoliv 
relaxovat  

9. Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim. 
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Podmínky zdravé životosprávy  

1. Dětem je poskytování plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů  

2. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovaná zdravá technologie přípravy pokrmů a 
nápojů  

3. Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého ne dítěte v MŠ  

4. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly.  

5. Děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň  ochutnaly a naučily se tak 
zdravému stravování  

Podmínky organizace  

1. Denní řád je  dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí na jejich 
potřeby  

2. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání  

3. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid , bezpečí i soukromí  

4. Při  vstupu do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim  

5. Poměr spontánních a řízených činností je  denním programu vyvážený a to včetně aktivit, které 
MŠ organizuje nad rámec běžného programu  

6. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru  

7. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcování k vlastní aktivitě a 
experimentování, aby se zapojovaly do organizace činnosti, pracovaly svým tempem.  

8. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti dětí  

9. Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se 
do klidného koutku a neúčastnit se společných činností tak i možnost při soukromí  při osobní 
hygieně. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí. Vyhovuje individuálním vzdělávacím 
potřebám a možnostem dětí..  

10. Nejsou překračovány doporučené počty dětí ve třídě, spojování d je maximálně omezeno  

11. Plánování činností vychází z potřeba a zájmů dětí vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám 
a možnostem dětí. 
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Průběh dne v MŠ  

6.30 hod - 15.30 hod  

1. třída Sovička 

uspořádání dne je volné spontánní  hra začíná od 6.30 hod  

Od 8.30 hod , hygiena, ranní svačina  

Od 8.55 hod máme posezení se Sovičkou (ranní kruh)  

Od 9.30 hod probíhá pobyt venku  

Od  11.30 hod oběd  

Od 12.00 hod hygiena, čištění zoubků   

odpočinek po obědě je při pohádce,  u starších dětí s možností věnovat se tichým a klidným činnostem. V 
Želvičce od 12.30 hod probíhá s předškoláky plnění cílů projektu Dobrého startu.  

Od 13.50 hod postupné vstávání   

Od 14.15 hod  odpolední svačina   

Následuje volná hra do 15.30 hod.  

Všechny oblasti činností tvoří jeden celek,k vzájemně se doplňují  

 

7,30 hod - 15.00 hod    

2. třída Želvička 

uspořádání dne je volné spontánní hra začíná od 7.30 hod.  

Od 8.30 hod , hygiena, ranní svačina  

od 8.55 hod máme posezení se Želvičkou  (ranní kruh)  

Od 9.30 hod probíhá pobyt venku  

Od  11.30  hod. oběd  

Od 12.00 hod hygiena, čištění zoubků   

Děti, co po obědě spí odchází do ložničky, kde od 12.30 hod odpočívají při pohádce.  

Od 14.15 hod odpolední svačina Od 15,00 hod. děti přechází ze Želvičky do Sovičky, kde následují volné hry 
a činnosti do odchodu domů.  

Všechny oblasti činností tvoří jeden celek,vzájemně se doplňují.  
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Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí  
1. Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy a to 

od doby převzetí dětí od jejich zástupce nebo jim pověření osoby až do doby jejich předání zástupci 
dítěte nebo jim pověřené osobě.  

2. Pedagogický pracovník odpovídá při pobytu venku za bezpečnost nejvýše  a)dvaceti dětí smyslově, 
tělesně a duševně zdravých starších 3 let, b) patnáct dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 děti od dvou 
do  tří let , c) dvanácti dětí v případě, že jsou mezi nimi  2 postižené děti nebo 1 postižené a 1 dítě od 
dvou do  tří let. Bezpečnost dětí při pobytu venku je v našich podmínkách zajištěna překrýváním 
služeb pedagogů tak, aby byly obě učitelky s dětmi venku  

3. Ředitelka školy určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech nebo při pobytu v 
náročném na bezpečnost dětí nejčastěji paní školnicí.  

4. Pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě na základě písemného pověření zástupcem 
dítěte.  

5. Děti  MŠ jsou pojištěny proti úrazu. V případě úrazu rodiče obdrží od ředitelky vyplněný formulář k 
čerpání pojistné události.  

6. V oblasti prevence sociálně patologických jevů se zaměřujeme na oblast šikany a vandalismu . 

7. Při hře ve třídě učitelka dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. 
Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky.  

8. Nesmí odejít od dětí !!!  Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice MŠ.  

9. Nesmí dát dětem bez náležitého dohledu nůžky, štětce, tužky či jiné ostré a špičaté pomůcky, dále 
drobné korálky a stavebnicové tvary, které by si mohlo dítě strčit do nosu či ucha.  

10. Při schůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí . 

11. Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí.  

12. Při převlékání dětí v šatnách vykonává učitelka stálý dozor, sama se obléká až kdy jsou děti 
připraveny na pobyt venku. Neprodlužuje zbytečně pobyt připravených dětí v šatně.  

13. Při  rozcházení dětí domů věnuje učitelka zvýšenou péči úpravě a čistotě dětí . 

14.  Při pobytu dětí a okolí zahradě nedovolí učitelky dětem bez dozoru na průlezky, houpačky a jiné 
nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Děti mají volný pohyb po zahradě, musí dodržovat domluvená 
pravidla, učitelka musí mít přehled o dětech!  

15. Při vycházkách dětí chodí ve dvojicích a v zástupu tak aby zajistila jejich bezpečnou chůzi. Učitelky 
dbají na bezpečné přecházení vozovky, používají terčík, dětí nosí  bezpečnostní vesty.  

16. V případě úrazu jsou všichni zaměstnanci povinni  okamžitě poskytnout první pomoc, v případě 
potřeby přivolají lékařskou  pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do 
zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni okamžitě informovat ředitelku školy, zákonné zástupce 
dítěte.  

17. Každý, i drobný úraz bude zaznamenán do knihy úrazů. 
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Podmínky pro zdravý vývoj dětí a zdravé pracovní prostředí  

Věcné prostředí:  

1. Doplňujeme , modernizujeme vybavení MŠ, vylepšujeme  přírodní  zahradu o nové nápady  

2. Třídu členíme  na pracovní a herní koutky 

3. Máme dostupný materiál a pomůcky pro všechny děti - popř. doplňujme a dokupujeme  

4. Dbáme na podnětnost a estetiku  

5. Dbáme na bezpečnost a hygienu.  

6. Odměňujeme prostředí společně s dětmi  

Organizační prostředí:  

1.  Máme heterogenní skupinu dětí  

2. Nabízíme aktivity dětem a rodičům  

3. Vytváříme informační a komunikační systém.  

4. Umocňujeme dětem setkávat se s jinými dětmi MŠ i ZŠ  

5. Máme řád MŠ  

6. Máme volné uspořádání dne  

7. Usilujeme o vzájemnou zpětnou vazbu  

Sociální prostředí:  

1.  Využíváme pozitivní komunikaci  

2. Respektujeme pravidla soužití  

3. Udržujeme tradice  

4. Respektujeme práva a povinnosti  dětí,  rodičů  

5. Umožňujeme dětem a rodičům společné prožitky v MŠ 

6. Respektujeme práva a povinnosti pracovnic MŠ  

7. Usilujeme o vzájemnou zpětnou vazbu 
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Poučení dětí v MŠ o bezpečnosti v MŠ a při akcích MŠ 
Součástí výchovně - vzdělávací práce je vést děti k bezpečnému chování v mateřské škole i mimo ni.  

Jde o poučení:  

  zahájení školního roku: bezpečné chování v MŠ, ve třídě v umývačce, na WC, v šatně, na schodišti, 
v jídelně, na zahradě, na vycházce, chování při akcích mimo MŠ, vzájemné ohleduplnost  

 zákaz nošení hraček jako zbraní  

 povinnost hlášení každého úrazu učitelce  

 možným nebezpečím předcházet z rozboru úrazovosti  

 požární ochrana a  evakuace: jak se zachovat v případě požáru a při jiných mimořádných situacích 
znát telefonní  čísla  

 poučení o bezpečném  chování při TV činnostech 

 poučení o bezpečném chování při hrách v MŠ (rizika) 

 poučení o bezpečném chování při pracovních činnostech  

 poučení o bezpečném chování při výtvarných činnostech   

 poučení o bezpečném chování při vycházkách pozor na zvířata, jedovaté bobule, ostré předměty 
apod.  

 poučení o bezpečném chování při hrách na zahradě MŠ - vzájemné ohleduplnost při hře na 
zahradní sestavě  

 poučení o bezpečném chování při cestování v autobuse  

 poučení o bezpečném chování - jak se chovat k cizím lidem, komu se svěřovat  

 poučení o bezpečném chování před školním výletě  

 poučení o bezpečném chování v krizových životních situací - když se dítě ztratí, když někam 
spadne, při požáru  

 poučení o bezpečném chování - způsoby poskytování první pomoci a přivolání pomoci  

 poučení o bezpečném chování o prázdninách  

 poučení o bezpečném chování - škodlivých zvycích a návycích  

 poučení o bezpečném chování - při koupání v přírodě  

 poučení o bezpečném chování - způsoby, poskytování první pomoci  při různých druzích poranění 

 

Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole  a 
Mateřské škole Myslibořice 

 

1. Děti v posledním roce před  nástupem do základní školy a děti s odkladem povinné školní 
docházky 

2. Děti  podle věku k celodenní docházce od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity. 

3. Děti podle věku k polodenní docházce 

4. Děti  podle věku s omezenou docházkou  
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5. Děti  mladší 3 let v případě, že není naplněna kapacita školy.  

Podmínky: zvládání základů sebeobsluhy při oblékání a stolování 

                    Schopnost samostatně používat WC 

                    Dostatečná sociální vyzrálost 

 

 

Přijímací řízení do mateřské školy 

1. Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem - Obec Myslibořice, 
bývá převážně od února do dubna předcházejícího školního roku, pro který bude dítě do MŠ 
zapsáno. O termínech zápisu je veřejnost informována  

2. O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy, pokud počet přihlášených dětí nepřesáhne 
kapacit škol. Do týdne po ukončení zápisu do MŠ jsou rodiče informováni o přijetí či nepřijetí dítěte 
do MŠ."  

3. O přijetí dětí v případě, že počet přihlášených dětí přesahuje kapacitu školy, rozhoduje ředitelka 
dle stanovených kriterií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Upřednostňuje přijetí dětí 5-6 
letých (poslední rok před zahájením ZŠ.)  

4. Do třídy MŠ se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdraví.  

5. Rozhodnout o přijetí může ředitelka vyjímečně i na dobu určitou - zkušební dobu tří měsíců, a o  
případě, že není-li při zápisu do mateřské školy zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno 
přizpůsobit se podmínkám MŠ.  

6. Zástupce dítěte je povinen oznámit mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li 
nepřítomnost předem známá, omluví  neprodleně.  

7. Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy a to po dohodě se zřizovatelem a 
po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:  

o  ukončení docházky doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské 
poradenské zařízení 

o  se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání 
po dobu delší než dva týdny  

o zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ 

o zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní 
stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady 
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Plán spolupráce s rodiči 
Činnost MŠ se má odvíjet v porozumění  a těsné  spolupráci s domovem dítěte. Chceme sladit potřeby 

dítěte s potřebami rodiny, naslouchat přáním rodičů a snažit se jim dle možností vyjít vstříc, zapojit rodinu 
do spolupráce. Chceme klást důraz na několik různých typů rodičovské spolupráce:  

1. Denní kontakt s rodiči: zde je důležitá výměna informací a sdělování zážitků. Myslíme si, že 
oboustranný vztah rodiče a kolektivu MŠ vyvolá v každém dítěti pocit jistoty.  

2. Dialog s rodiči: nám všem záleží na dialogu s rodiči. hovoříme o tom, jak se dítěti ve škole líbí a jak 
se rozvíjí.  

3. Rodičovské schůzky : máme 2x ročně. na těchto schůzkách diskutujeme a představujeme naši 
pedag. činnost, naše plány. ve spolupráci s rodiči chceme  organizovat různé druhy oslav, dílniček. 
Chceme vtáhnout rodiče do hodnotícího procesu a inspirovat se jejich tipy a nápady.  

Plánované akce ke spolupráci:  

 zahájení školního roku, schůzka s rodiči  

 drakiáda  

 vánoční výzdoba, vystoupení dětí, vánoční dílnička, velikonoční  

 zápis do školy a školky  

 Den dětí  

 Pasování předškoláků  

Plán spolupráce se ZŠ  

 pohovory s učitelem 1. třídy  

 návštěvy 1. třídy, tělocvičny,přírodní učebny  

 Běh naděje  

 Mikuláš  

 Zpívání na schodech  

  Divadla a koncerty pro děti, akce k různým svátkům  

 Hudební slavnosti  

 Hudební a recitační soutěž  

 Dopravní soutěž  

 Den dětí  

 Pasování předškoláků 

Plán spolupráce s domovem důchodců  

 návštěvy v parku, pozorování přírody,zvířat  

 sběr kaštanů  

 návštěvy prodejních výstavek  

 vystoupení našich dětí 
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Plán spolupráce s obecním úřadem  

 vítání občánků  

 rozsvěcení vánočního  stromečku  

 využívání vývěsky pro veřejnost  

 hudební slavnosti  

 přáníčka k vánocům 

Plán spolupráce s knihovnou 

 návštěvy našich dětí v knihovně - vyprávění nad knížkou  

Mimoškolní  aktivity naší MŠ  

 nástěnky výtvarných a pracovních výsledků dětí pro rodiče  

 vývěsní skříňka pro rodiče  

 fotodokumentace  

 společné dílny rodičů a dětí  

 vítání občánků  

 hudební slavnosti  

 zpívání na schodech  

 pasování předškoláků 

Plán s kulturními centry našeho regionu 

  Kulturní středisko Třebíč - využívat programy pro děti  (divadla, kina) 

 Maňáskové divadlo Havlíčkův Brod - využívat program pro děti  

 Chaloupky – environmentální programy pro děti  



 

21 
 

Akce výchovné, vzdělávací, kulturní 
 Plavecký výcvik předškoláků v Třebíči 

 Běh naděje 

 Sběr přírodnin, kaštanů 

 Maňásková divadla 

 Keramické dílny 

 Drakiáda s rodiči 

 Výzdoba MS, výstavky našich prací 

 Pečení perníčků, výroba přáníček 

 Vánoční dílna s rodiči, návštěva Mikuláše, Tří králů 

 Vánoční vystoupení pro rodiče a veřejnost 

 Rozsvícení vánočního stromečku v obci 

 Zápis do ZS 

 Účast na hudební soutěži v ZŠ Zlatý kos, recitační soutěži 

 Školní bál 

 Vystoupení kouzelníka 

 Odpolední dílny s rodiči  

 Zápis do MŠ 

 Návštěva knihovny v obci 

 Návštěva I .třídy v ZŠ 

 Návštěva Policie  

 Hudební slavnosti v obci 

 Den Země, práce na přírodní zahradě, návštěva zahradnictví  

 Den Matek,Den Dětí,  

 Výlety dětí 

 Vycházky do přírody s baťůžky 

 Pasování předškoláků, odpoledne s rodiči 

 Sportovní den 

 Návštěvy v Diakonii 

 Karneval v MŠ 

 Návštěvy tělocvičny v ZŠ a společné akce v ZŠ. 
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Akce doplňujeme dle nabídek, možností, během celého roku. 

ŠVP - vzdělávací program 

Představení projektu 

V Mateřské škole je již několik prioritou výchova ke zdravému životnímu stylu a pohodě. Před 
vytvořením našeho projektu jsme již pracovaly s některými prvky Zdravé MŠ Po přijetí naší Základní školy  
do projektu Zdravé ZŠ jsme se rozhodli že by byla škoda, kdybychom i my s našimi nejmenšími se 
nezúčastnili tohoto projektu. V říjnu 2005 jsme se zúčastnili semináře zdravé MŠ v MŠ pastelka  v Chrudimi.  

Poté jsme začaly shromažďovat matriály zdravé MŠ. na pedagogických poradách jsme si upevňovaly 
názory o potřebách a možnostech naší MŠ z hlediska programu a informovaly se o zkušenostech v jiných 
MŠ, kde již podle programu pracují.  

V srpnu 2006 jsme opět  navštívily MŠ Pastelka, kde jsme si potvrdily, že se do projektu Zdravá MŠ 
můžeme pustit.  

Na schůze rodičů jsme  informovaly o našem záměru . Rodiče s našim záměrem souhlasili.  

Během školního roku 2006/2007 jsme se rozhodly postupně zpracovávat projekt Zdravé MŠ a proč se 
chceme být  Zdravou mateřskou školou? 

protože chceme, aby naše děti byly šťastné,vážily si svého zdraví, aby milovaly sebe a ostatní kolem 
sebe aby uměly rozdávat a  přijímat lásku a optimismus. Jde nám také o vstřícnou spolupráci s domovem 
dítěte.  

 

Program je zaměřen na  plnění klíčových kompetencí, které vedou děti k zdravým návykům a 
postojům a upevňují jejich vědomostí v oblasti zdravého života. 

Dále doplňujeme náš program o environmentální výchovu, které věnujeme v naší školce velkou 
pozornost. Chceme, aby děti vyrůstaly ve zdravém a podnětném prostředí. Toto se pro nás stává od 
školního roku 2015 prioritou č. 1. 

Rozhodli jsme se podporovat děti tím směrem, aby poznávaly svůj okolní svět a přitom nezapomněly 
pečovat o své zdraví, a to nejen fyzické, ale i psychické a sociální. 

Sázíme na silný prožitek, každodenní kontakt s přírodou, návštěvy zvířecích kamarádů a také pomoc 
přírodě. Nesmíme zapomínat na přírodu jak živou, tak neživou a své počínání orientovat tak, abychom 
ještě více neubližovali našemu světu. 

Poslání:  

Naše mateřská škola navazuje na výchovu dětí předškolního věku v rodině a trvale zabezpečuje 
všestrannou péči o výchovu dětí umístěných v MŠ v souladu se zákonem č. 561 2004 Sb. O předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném zdělání (školský  zákon).  

 Dále pak plné ustanovení zákona č.  383 2005 Sb. O výkonu  ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 
ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péče školských zařízeních a o změně dalších zákonů. 
(Vyhláškou 43/2006/9.2.2006 s účinností od  20.2.2006 a vyhláškou č. 73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a 
studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných a aplikuje Kurikulum 
podpory zdraví v MŠ.  
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Filozofie naší MŠ:  

 Předáváme a zprostředkováváme dětem základní životní zkušenosti v přirozeném  prostředí 
skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělání založené na principu individuálních zájmů.  

 Rozvíjíme samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí.  

 Pečujeme o podmínky pro pohodu a zdraví v MŠ. 

Programem podpory zdraví v naší mateřské škole prolínají dva důležité vzájemně se 
doplňující principy:  

1. Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa 

Považujeme za nejdůležitější postoj, který je pro nás klíčem k uskutečňování postoje úcty k člověku,    
lidským společenstvím a přírodě  na naší planetě.  

2. Rozvíjení komunikace a spolupráce  

Škola podporující zdraví se stává modelem komunikace a spolupráce 

Hlavní záměry v programu:  

Učitelka podporující pohodu a zdraví: 

O co nám jde: 

1.  O využívání svých profesních a osobních kvalit při plnění vzdělávacích cílů i při upevňování 
sociálního  klimatu MŠ.  

2. Aby se vytváření pohodového životního stylu stalo hlavním cílem učitelek a rozvíjení školního 
vzdělávacího programu  

3. Nezapomínat na smysl pro humor -  předpoklad vytváření zdraví a pohodě prospěšné atmosféry.  

Jak toho chceme dosáhnout:  

1. Vzájemným předáváním poznatků, zkušeností, konzultací a spoluprácí. Budeme nadále získávat 
nové zkušenosti z pedagogiky, psychologie, zdravotnictví,EVVO, i z nabídek vzdělávacích center.  

2. U jednotlivců hledáním vlastních chyb a změn dosavadních zvyklostí. U obou otevřenou 
komunikací. Vytvářením dílen v MŠ. Aplikovat nové poznatky při práci s dětmi. Vzájemnou pomoc 
obou učitelek při práci.  

3. Uplatňovat humor i vůči sobě  

 Prožívat radostné chvíle  

 Vytvářet humorné situace.  

Věkově smíšená třída: 

O co nám jde:  

1.  O zvýšení sebevědomí mladších dětí a odpovědnosti starších dětí vůči mladším . o respektování 
ind. tempa dítěte, o bezproblémové zapojení do skupiny.  

2. Aby i ve skupině  28 dětí zapsaných dětí (z ekonomických důvodů nutné) byly vytvořeny co 
nejlepší podmínky pro získávání zkušeností, dovedností a návyků dětí a pro získávání vzájemných 
vztahů.  
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Jak toho chceme dosáhnout:  

1. Zařazovat činnosti, kde spolupracují děti věkově odlišné, individuální formou práce, hlavně 
předškolní věk. Přijímat děti do MŠ během roku, pokud to kapacita dovoluje.  

2. Rozvíjet individuální a skupinové práce - ne podle věku, ale podle schopností. Podporovat 
příležitosti, kdy děti navzájem vyžadují tvoření a dodržování pravidel. 

3. Rytmický řád života a dne:  

O co nám jde:  

1. Rozhodování  o vlastní aktivitě s ohledem na určitý řád.  

2. 2. O bezproblémovou adaptaci dětí v MŠ  

3. Aby děti cítily radost z pohybu v bezpečném prostředí  

4. O podněcování přirozeného pohybu  

5. Využívání prostor zahrady a pohybu ve volné přírodě 

Jak toho chceme dosáhnout:  

1. Možnostmi rozvoje vlastních aktivit, možnost výběru  pracovních a herních koutků  

2. Společné návštěvy s rodiči,hra a činnosti s nimi, rozhovory  

3. Využívání tělocvičny a ZŠ, přírodní zahrady i v ZŠ 

4. Nebránit dětem v pohybových aktivitách, ke kterým vede jen nepřirozená obava o jejich 
bezpečnost (velmi těžké)  

5. Plánování častějších výletů do přírody, kde rozvíjíme pohybovou aktivitu, hrubou motoriku  

6. Zapojovat se do aktivit pořádané školou.  

Zdravá výživa:  

O co nám jde:  

1. O nové pohledy a trendy na zajištění správné výživy při spolupráci s jídelnou 

2. Stále vést děti k pitnému režimu, pít během celého  dne, samostatnost při nalévání  

3. Péče o zdravý chrup  

Jak toho chceme dosáhnout:  

1. Ovlivňování skladby jídelníčku dle pravidel zdravé výživy, připomínkováním vedoucí  kuchyně a 
kuchařek . / stravovací komise /. Dbát na kulturu stolování , klid u jídla. 

2. Dbát na vhodnou nabídku nápojů  

3. Udržovat zdravé zuby pravidelným dodržováním ústní hygieny.  

Spontánní hra: 

O co nám je:  

1. O zajištění dostatku času na hru všem dětem  

2. O respektování pravidel bezpečnosti a chování  

3. Zapojení a pomoc učitelky do dětské hry  
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Jak toho chceme dosáhnout:  

1. Vytváření  prostoru, času a prostředků pro hru vycházejících z přirozených potřeba a zájmů dětí  

2. Společným vytvářením pravidel, stálým upevňováním a  dodržováním ze strany učitelek a dětí  

3. Dbát na uchování rozestavěných staveb a her s možností  dokončení, vystavování dětských 
výrobků 

Podnětné věcné prostředí: 

O co nám jde:  

1. Aby trvala naše snaha   o útulné prostředí, které poskytuje dostatek podnětů a inspiruje děti  

2. O vytváření podnětného prostředí spolu s dětmi ale i s rodiči  

Jak toho chceme dosáhnout:  

1. Zdobením veškerých prostor MŠ dětskými pracemi a respektováním aktuálních událostí s 
informacemi pro rodiče  

2. Obměňování hraček, herních koutů.  

Již vytvořenou krásnou přírodní zahradu doplňovat o nové pomůcky pro děti, o nové hračky,/ 
pracovní náčiní, kotoučky, tatry, tělovýchovné pomůcky aj. / Všechny koutky materiálně 
obnovovat,dosazovat keře, rostliny, květiny a stromy./ 

Bezpečné sociální prostředí:   

O co nám jde:  

1. O podíl všech pracovnic na pokračování plnění našich cílů, o spolupráci při vytváření dalších dílčích 
projektů směřujících k vykonávání těchto cílů.  

2. O plné zapojení všech pracovnic .  

3. O kooperaci všech zúčastněných, zvyknout si, že za svá rozhodnutí neseme zodpovědnost.  

Jak toho chceme dosáhnout: : 

1. Vytvářením pozitivních vztahů, pocitů bezpečí a spolupráci s rodiči - ochota, vstřícnost, 
diskrétnost.  

2. Spolurozhodováním s možností říci svůj názor a umět jej zdůvodnit.  

3. Vymezováním úkolů a odpovědností za jejich plnění. Stanovením a plněním rozsahu pracovních 
činností  rámci odpovídajících úvazků dle daných předpisů.  

4. O ochotu pomoci tam, kde je potřeba, uměním přiznat vlastní chybu. Uvědoměním si toho, že 
naše existence je závislá i na našem úsilí podílet se na dobrém výsledku naší školy. 

Partnerské vztahy:  

O co nám jde:  

1. O propagaci naší práce mezi stávajícími rodiči . o možnost rodičů podílet se na životě naší školy . 

2. Aby rodiče vybíraly pro své děti naši MŠ.  
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Jak toho chceme dosáhnout:  

1. Jednotně působit na rodiče a veřejnost na základě vzájemné komunikace, naslouchání a 
spolupráce. Možností, kdykoliv se zúčastnit činností MŠ. Předáváním informací o důležitých 
změnách, akcích.  

2. Propagací naší práci na veřejnosti. Zajištění si dobré pověsti mezi rodiči.  

Spolupráce MŠ se ZŠ:  

O co nám je:  

1. O bezpečný přechod předškoláků do ZŠ bez zbytečných stresů a adaptačních potíží. 

2.  O podporu a další rozšiřování spolupráce se ZŠ.  

  

Jak toho chceme dosáhnout:  

1. Nadále hovořit s  rodiče o podpoře zdraví, na  naší škole o jejím rozšiřování o environmentální 
výchovu. Nadále pokračovat  v programu předškoláků metodou dobrého startu do ZŠ.  

2. Nadále spolupracovat se školou konkrétními akcemi, návštěvami, zapojením dětí do různých 
projektů školy.  

3. Budeme nadále podporovat zdravý vývoj  dětí v naší MŠ, Prohlubovat úsilí o zdravé prostředí MŠ. 

Začlení MŠ do života obce:  

O co nám jde:  

1. posilování společenských tradic a obohacování kulturního programu obce  

Jak toho chceme dosáhnout  

1. Zúčastňovat se nadále akcí pořádaných obcí  

2. Navštěvovat knihovnu  

3. Aktivně zapojovat naše děti do akcí obce 

Čeho chceme společně dosáhnout  

1. Vytvářet v MŠ prostředí, kde je dítě vstřícně přijímáno takové, jaké je, upokojujeme individuální a 
vývojové potřeby dětí pomocí činností  MŠ.  

2. Umožňovat  v bezpečném prostředí zažít úspěch, zdar činnosti i vyrovnávání se s  s případným  
nezdarem 

3. Chápat pocity dětí a nenásilně napomáháme jejich samostatnému pronikání do světa dospělých.  

4. Pobyt v MŠ aby byle zdrojem pohody, dobrých vztahů k sobě, k druhým , k přírodě  

5. Vytvářet vztahy  vzájemné důvěry,, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi  všemi  MŠ i kolem 
ní.  

6. Rozvíjet společenské cítění soužitím dětí s dospělými - hra, legrace, smích, radost, aktivity, 
pohoda, klid a tolerance  

7. Umožňujeme dětem prožívat plnohodnotné dětství - k tomu patří zdraví, realizace v činnostech, 
které odpovídají  seberozvíjejícím potřebám dětí.  

8. Zpřístupňujeme MŠ rodičům a podporujeme komunikaci a vzájemnou informovanost rodiny a MŠ.  
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9. Snažíme se o to, aby naplňování potřeby JÁ SÁM pomáhalo vytvářet odpovědnost za to  co "já 
sám dělám", čím ovlivňuji to, co se děje.  

10. Vedeme děti k tomu, aby se chovaly ke svému zdraví a zdraví jiných jako k nenahraditelné 
hodnotě, která vede k plnohodnotnému a smysluplnému životu.  

11. Děti v naší MŠ společně prožívají  společenství s ostatními i když se kolektiv skládá z různých 
věkových skupin, budují vzájemná přátelství a vedou společenský život.  

12. Děti získávají schopnost samostatně a dobře vykonávat běžně denní činnosti.  

13. Vytváříme podmínky pro přirozenou potřebu volného pohybu dětí. 

Náplň a metody práce:  
Vychází z Kurikula podpory zdraví v MŠ, které chce přispět k rozvoji kompetencí a dovedností jedince 

pro plnohodnotný život a poskytovat mu příležitost nabývat tuto gramotnost již od předškolního věku  

Nejhodnější metodou k naplňování cílu kurikula zdravé MŠ je prožitkové a kooperativní učení hrou, kdy 
se děti učí spontánně prožitkem a zkušenostmi, její široký prostor pro aktivitu a tvořivost, pro konkrétní 
činnosti a hru.  

dalšími metodami jsou situační učení a spontánní sociální učení. Uplatňujeme spontánní i řízené 
didakticky cílené činnosti, které jsou vzájemně propojen a vyvážené.  

Vzdělávání dětí předpokládáme na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti 
dítěte.  

Naše znalosti a dovednosti, hodnoty a postoje, zkušenosti myšlení a výrazové prostředky předáme 
prostřednictvím naší každodenní práce dětem. Děti si osvojují znalosti, dovednost prostřednictvím činností, 
které se během dne účastní.  

Ovládání různých činností si děti osvojují konkrétní znalosti a posilují sebevědomí vytváří pocit jistoty a 
vědomí, že ho dospělí vnímají. A v tomto kontakt s dospělým se děti seznamují s tím, jak důležité jsou dobré 
zvyky a činnosti a že rozvíjejí samostatnost a spolupráci, zodpovědnost  za sebe, za ostatní lidí a za vše, co je 
kolem nás.  

Pravidla pro realizaci třídních programů:  
Třídní programy vycházejí ze školního ročního programu, vytváří je učitelky ve svých třídách písemně, 

které obsahují   téma, podtéma, tématickou část rozpracovanou do jednotlivých činností směřující k 
naplnění cílů, dosahované kompetence, zpětnou vazbu a postřehy a pozorování dětí, které poslouží jako 
sběr dat pro evaluaci. Učitelky plánují na 1 až 2 týdny, plán je možno dle aktuálních situací měnit . 

Tématické bloky:  

Co se týká oblastí vzdělávání, mělo by se dítě naučit od každého něco.  Toto chceme docílit 
prostřednictvím běžné náplně všedního dne a náplně na určité období. Tyto oblasti nám pomáhají plánovat 
a zajistit, aby si děti během své doby v MŠ osvojily zkušenosti a prožitky, dovednosti, návyky, poznatky a 
vědomosti. postoje dětí.  

Uspořádání obsahu do tématických bloků se nám osvědčilo, proto v tomto stylu pokračujeme. 
Ustanovily jsme si nejprve to základní, s čím by se mělo dítě  MŠ setkat, o čem by se mělo dozvědět.  

Z těchto základních témat, kterým vévodila témata vycházející z ročního období, slavností a událostí, 
která jsou  MŠ tradicí, jsme pak vyvozovaly podtémata, která blíže charakterizují, z čeho se konkrétně dané 
téma týká. 
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Formy vzdělávání  
Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou. 

Vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky cílená 
činnost, ve které se naplňují vzdělávací cíle formou záměrného i  spontánního učení.  

Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založení na smyslovém vnímání, prožívání a 
interaktivním učení zpravidla ve skupinách a individuálně. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. 
Individuálních vzdělávacích plánů využíváme také k rozvoji dětí s odkladem školní docházky.  

Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří nadstandardní aktivity (cvičení v tělocvičně ZŠ, 
návštěvy divadel,  návštěvy kult.  akcí  v ZŠ, v Diakonii, vítání občánků, EVVO činnosti, výlety apod. které 
organizujeme v průběhu celého roku.  

Naše vzdělávání obsahuje široké množství  námětů týkajících  se života , života lidí, ale i zvířat. Děti 
se učí odpovědnému postoji k životnímu prostředí, smysluplnými činnostmi přispíváme k péči o životní 
prostředí, učí se pěstitelským a chovatelským činnostem. Seznamujeme děti s novými výtvarnými a 
kreativními technikami zaměřené na životní prostředí. Děti hodně pracují s přírodninami.  

Nejsou to jen podněty získávání prostřednictvím učitelky, která se dětmi formou hry (s obrázky nad 
pracovními  listy pracuje.  Velkou událostí pro naše děti je poznávat život  zblízka, na vlastní oči se zúčastnil 
něčeho, co je emotivně ovlivní, donutí přemýšlet a také se o mimořádnou událost podílet s rodiči. 

Způsob  spolupráce celého kolektivu   
Proto, abychom v naší MŠ dosáhli co nejlepších výsledků, tedy abychom dětem poskytli co nejlepší 

školkovská léta, sledujeme a hodnotíme svoji práci. jsme přístupni změnám ve společnosti, které vyžadují, 
abychom se i my měnili a rozvíjeli.  

 Naše práce závisí na tom, jak v našem kolektivu a také s rodiči, vedením školy a institucemi 
funguje spolupráce. o tom, abychom věděly, že se rozvíjíme správným směrem jsme také závislí 
na zpětné vazbě. Prezentujeme náš způsob práce a myšlení, plánujeme činnost na základě záměrů 
rámcového plánu a jsme otevřeni podnětům a pomoci ze strany rodičů, vedení školy a obce. 

 Zvyšování kompetencí si rozšiřujeme návštěvou seminářů, vzdělávání pro MŠ, čtením odborných 
knih a časopisů  

 Den v MŠ je postaven na spolupráci celého kolektivu. My učitelky se scházíme koncem měsíce, 
kde hodnotíme naši práce  

 1x do měsíce se zúčastňuje učitelka stravovací komise, kde se  hodnotí strava pro děti, změny v 
jídlech či doplnění stravy  

 Pokud je něco potřeba vyřešit, ihned za pomoci celého kolektivu problém řešíme  

 Vedoucí učitelka je zvána na porady do ZŠ, 1x týdně se schází s ředitelkou školy. 

Vedeme naše děti k postupnému plnění cílových kompetencí podpory zdraví dítěte: 

1. Chce poznávat své okolí, svět. 

2. Spolupodílí se aktivně na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech 

3. Prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími. 

4. Chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché činnosti v péči o 
nejbližší prostředí a potřeby druhých. 

5. Uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinností. 
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6. U druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování. 

7. Má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se. 

Máme společná podtémata do kterých dle potřeby vstupujeme a rozpracováváme do 
tématických částí: 

1. Poznávám  kdo jsem a kam patřím 

2. Pečujeme o zdraví, chováme se bezpečně 

3. Učíme se žít spolu 

4. Chráníme přírodu 

5. Objevuji a poznávám svět kolem sebe 

6. Společně prožíváme tradice 

Naplňujeme sedm kompetencí člověka podporujícího zdraví a kompetence 
podpory zdraví u dítěte na konci předškolního věku a jak jich dosahujeme v 
jednotlivých podtématech. 

1. Rozumí holistickému pojetí zdraví, pojmům podpory zdraví a prevence nemocí. 

2. Uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou. 

3. Dovede řešit problémy a řeší je. 

4. Má vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a způsob života. 

5. Posiluje duševní odolnost. 

6. Ovládá dovednosti komunikace a spolupráce. 

7. Spolupodílí se aktivně na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech. 

Cílové kompetence ke klíčové č.l 
1. Má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích. 

2. Vnímá, že člověk může mít potíže se zdravím tělesným, ale také duševním, a že tyto potíže spolu 
mohou souviset. 

3. Rozumí tomu, že způsob jakým se člověk chová a žije, má vliv, špatný nebo dobrý na jeho zdraví. 

4. Rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka, přírody podporovat a ty, které mohou 
zdraví poškozovat. 

5. Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát. 

6. Má vytvořenou představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život 
člověka (cigarety, alkohol, drogy, hry na automatech) 

Cílové kompetence ke klíčové č.2 
1. Vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje, nebo poškozuje. 

2. Rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví, 

3. Chápe, že zdraví není samozřejmost a musí je chránit. 

4. Chápe, že když je člověk nemocen ( krátkodobě, dlouhodobě, akutně, chronicky ), nemůže dělat 
řadu věcí  které dělá rád a které patří k jeho životu. 
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5. Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody. 

6. Má vytvořenou představu o zdravé životosprávě. 

Cílové kompetence ke klíčové Č.3 
1. Je zvídavé, má touhu poznávat. 

2. Ví, že když řešení problému přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého 
nejbližšího okolí. 

3. Rozvíjí své poznávací funkce a dovedností. 

4. Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku. 

5. K problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit 
někdo jiný. 

6. Řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu problémů může řešit více způsoby. 

7. Nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života. 

Cílové kompetence ke klíčové č.4 
1. Má vytvořené základní návyky společenského chování. 

2. Je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým. 

3. Dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a dospělými. 

4. Je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí. 

5. Chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, zeje třeba. 

6. Chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého, dbá pravidel soužití. 

7. Uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody. 

Cílové kompetence ke klíčové č.5 
1. Poznáváním sebe samého vytváří pravdivý obraz o sobě, své identitě, vlastnostech 

(temperament), sklonech a schopnostech. 

2. Snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí. 

3. Chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají k dobré náladě a 
spokojenosti. 

4. Chápe, že lidé mají různé pocity, empatie 

5. Má zvnitřněnou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel. Přijatá pravidla se snaží plnit. 

6. Dovede požádat o pomoc, když je v nouzi. 

7. Dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky. 

Cílové kompetence ke klíčové č.6 
1. Má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a hygieny. 

2. Dovede označit svoje potřeby (tělesné, psychické, sociální, etické), přizpůsobit jim své chování. 

3. Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost. 

4. V běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky svých činů, svého 
chování. 
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5. Dovede vyvinout úsi l í ,  pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji. 

6. Umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč. 

Cílové kompetence ke klíčové č.7 
1. Chce poznávat své okolí, svět. 

2. Prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími. 

3. Chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba, zvládá 

4. jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých. 

5. Uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti. 

6. U druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby 

7. jejich uspokojování. 

8. Má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se. 

9. Prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou neživou i živou. 

10. Ochraňuje přírodu, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje. 

Přehled oblastí a podoblastí podpory zdraví v MS 
1. oblast Biologická : 

 Lidské tělo a aktivní pohyb 

 Sebeobsluha 

 Zdravá výživa 

 Bezpečnost a ochrana zdraví 

2. oblast Psychologická : 

  Poznávání  

  Prožívání 

 Sebepojetí 

3. oblast Interpersonální : 

 Respekt a tolerance  

 Komunikace 

 Spolupráce 

4. oblast Sociálně-kulturní : 

 Rodina a domov 

 Škola mateřská a základní 

 Obec a země 

5. oblast Enviromentální : 

 Souvislosti 

 Vývoj a změna 

 Rozmanitost 
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 Ovlivňování člověkem 

Témata, cíle a očekávané výstupy podle jednotlivých měsíců 

Podzim 

Září 

Já a mí kamarádi 

Cílová kompetence: pozná nové děti, učitelku, prostředí MS, zná své jméno a příjmení, svoji značku, 
pravidla ve školce 

Na zahradě, na poli : 

Cílová kompetence: ví, proč se sklízí ovoce, zelenina. Umí třídit potraviny na ty, které jsou zdravé a na ty, 
které zdraví škodí, 

Prší, prší: 

Cílová kompetence: poznává vliv počasí na zdraví, rozmanitost počasí. Chápe koloběh vody v přírodě. 

stav zdraví, zdůvodní význam lékařské péče. 

Říjen 

Podzim v lese : 

Cílová kompetence: uvědomuje si význam lesa pro člověka, pro jeho zdraví. Pozná některé stromy, rostliny, 
živočichy,houby, 

Barvy podzimu: 

Cílová kompetence: umí charakterizovat podzimní období, babí léto, barvy na spadaném listí, pozná některý 
druh listnatého stromu. 

Když/ stůňu : 

Cílová kompetence: umí si chránit své zdraví, rozlišuje a pojmenuje různé tělesné pocity, které signalizují 

Listopad 

Ježkovy cestičky: 

Cílová kompetence: zná, proč se některá zvířata ukládají k zimnímu spánku 

Ten dělá to a ten zas tohle: 

Cílová kompetence: dokáže hovořit o povolání svých rodičů, pozná, co se pod některými názvy řemesel 
ukrývá. 

Kukuk-oči: 

Cílová kompetence: pojmenuje a pozná některou z funkcí těla. Utváří základní představu o hodnotě 
lidského těla. 



 

33 
 

Zima 

Prosinec 

Tanec vloček: 

Cílová kompetence: pozná znaky zimy, pohyb, tanec, zpěv. 

Adventní čas: 

Cílová kompetence: pozná zvyky, tradice, čas myslet na druhé, slavnostní zdobení MS, umí vyjádřit svá přání 
mezi nejbližšími - Barborka, Mikuláš, Vánoce. 

Bezpečné v zimě: 

Cílová kompetence: uvědomuje si, že počasí působí i na bezpečnost v dopravě. Zná základy správného 
chování na chodníku a silnici. 

Leden 

O slepičí krok: 

Cílová kompetence: oslavy na Nový rok, předsevzetí, přání.Tři králové - zvyky. 

Zimní sporty.; 

Cílová kompetence: rozpozná druhy zimních sportů, umí se správně pohybovat na sněhu a ledu, ví proč je 
důležitý pohyb pro své tělo a zdraví. 

Co mě trápí a co mě těší: 

Cílová kompetence: zná, kdo všechno žije v rodině, jak jsou důležité rodinné vztahy, pravidla lidského 
soužití, co může rozdělit rodinu. 

Únor 

O Kobližkoví: 

Cílová kompetence: pozná tradice související s Masopustem. Pomalé loučení se zimou, společné přípravy na 
karneval. 

Holá, holá, škola volá: 

Cílová kompetence: rozvíjení komunikačních a řečových dovedností, rozeznávání hlásky na začátku i na konci, 
hra na tělo, ví že slovo se lze písemně zaznamenat. Ukázka napsaného slova. Zápis do 1.třídy. 

Pohádková zima: 

Cílová kompetence: zná hrdiny pohádek, vztahů. 

Jaro 

Březen 

Jak přichází jaro: 

Cílová kompetence: zná první znaky jara, změny v přírodě. 

Od semínka ke hračkám: 

Cílová kompetence: zná vývoj a užitek stromu, pozná různé materiály ( kov, sklo, textil, kůže, umělá hmota). 
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Kde bydlíš ptáčku, už přiletěli: 

Cílová kompetence: umí pojmenovat některé ptáčky, kde bydlí  

Jarní pohádka. 

Cílová kompetence: Svátek knihy, návštěva knihovny, seznámení s novými knihami a jejich hrdiny. 

Duben 

Co se to na dvorku batolí; 

Cílová kompetence: pozná domácí zvířata, jejich mláďata, užitek. 

Velikonoce: 

Cílová kompetence: ví, co jsou jarní svátky, zná lidové tradice, zvyky 

Den země: 

Cílová kompetence: uvědomuje si význam vodních toků pro l idi,  rostliny, živočichy a život na zemi.Oslava 
Dne země. 

Červená stát: 

Cílová kompetence: zná základní pravidla bezpečnosti na chodníku a na silnici. Zdůvodní význam 
dopravních značek. 

Květen 

Tisíc květu: 

Cílová kompetence: zná, proč kvetou stromy, jak vypadá strom, dokáže je rozlišit. 

Mé přání: 

Cílová kompetence: maminky mají svátek- kdy? Proč mám rád svoji maminku, co bych mamince přál a čím 
bych jí udělal radost. 

Na výletě: 

Cílová kompetence: dokáže rozlišit ve svém okolí nebezpečné předměty, rostliny, živočichy. Vytváří si návyky 
ochrany zdraví. 

Léto 

Červen 

Co mi leze po dlani: 

Cílová kompetence: pozná některé druhy hmyzu, užitečnost, nebezpečnost, jejich život. 

Kdo si hraje nezlobí: 

Cílová kompetence: proč se těšíme na oslavu dětí, Den dětí - jaké mám starosti a přání 

U vodníka na návštěvě: 

Cílová kompetence: zná přírodu kolem rybníka, pozná živočichy a ryby ve vodě. Důležitost čisté vody, 
ochrany. 
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Loučení s předškoláky: 

Cílová kompetence: dokáže si uvědomit důležitou změnu v životě školáka. 

 Vzdělávání dětí se speciálními potřebami a talentů 

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí 
společné. 

Při vzdělávání dětí se speciálními potřebami se jejich naplňování přizpůsobuje tak, 
aby maximálně vyhovělo dětem, jejich potřebám i možnostem, 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami však obvykle vyžaduje oproti vzdělávání běžné 
populace dětí některé jiné, další podmínky např. : 

 v oblasti věcného prostředí 

 životosprávy dětí 

 psychosociálního klimatu 

 organizace vzdělávání, personálního a pedagogického zajištění 

 spolupráce MŠ s rodinou aj. 

 podmínky , které vyplývají z přirozených vývojových potřeb dětí 

 podmínky, které jsou dány speciálními potřebami dětí. 

Rozsáhlou skupinu představují děti se zdravotním postižením a je třeba splnit tyto 
podmínky; 

U dětí s tělesným postižením: 

 zajistit osvojení specifických dovedností 

 zabezpečit možnost pohybu dítěte v prostorách školy pomocí dostupných prostředků nebo lidských 
zdrojů 

 vytvářet podmínky pro náhradní tělovýchovné aktivity dítěte možné v rámci jeho postižení 

 využívat kompenzační, technické a didaktické pomůcky a hračky 

U dětí se zrakovým postižením: 

 zajistit osvojení specifických dovedností 

 zajistit a dodržovat zrakovou hygienu 

 zajistit a využívat kompenzační pomůcky a hračky 

U dětí se sluchovým postižením 

 zajistit osvojení specifických dovedností 

 zajistit a dodržovat sluchovou hygienu zajistit a využívat pomůcky 

 zajistit vzdělávání dítěte ve vhodném komunikačním systému 
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U dětí s mentální retardací 

 zajistit osvojení specifických dovedností 

 zajistit a využívat vhodné kompenzační pomůcky 

U dětí s poruchami pozornosti a vnímání 

 zajistit osvojení specifických dovedností 

 zajistit zklidňující prostředí 

 zajistit zvýšený bezpečnostní dohled 
 U dětí s poruchami řeči 
 zajistit osvojení specifických dovedností 

 zajistit využívání speciálních didaktických pomůcek 

U dětí s více vadami 

 zajistit osvojení specifických dovedností 

 zajistit a využívat vhodné kompenzační pomůcky 

 zajistit další podmínky podle druhu postižení. 

Druhou skupinu představují děti se zdravotním znevýhodněním ( důsledek dlouhodobější nemoci 
nebo lehčí poruchy jeho učení a chování. 

Třetí skupinu tvoří děti se sociálním znevýhodněním.( děti ze soc.- kulturně znevýhodňujícího prostředí, 
děti s oslabeným rodinným zázemím, jazykově odlišné prostředí) 

Je nutné zajistit, aby děti s postižením či znevýhodněním byly od počátků vzdělávání přijímány stejně 
jako jiné děti a nedostávaly od okolí častěji než ostatní negativní zpětnou vazbu. 

Zcela samostatnou skupinu představují děti, u nichž se začíná j iž  v předškolním věku projevovat 
mimořádné nadání. 

Individuálních vzdělávacích plánů využíváme také k rozvoji dětí s odkladem školní 
docházky. 

Děti s odkladem školní docházky se zapojují hravou formou na pravidelnou přípravu na vstup do ZŠ v 
projektu „ Dobrého startu", 

Cíl projektu 
Rovnoměrné zaměření na harmonický rozvoj osobnosti dítěte a na získání dovedností v různých 

oblastech psychiky a motoriky. 

Děti se pravidelně věnují získávání dovedností v oblastech: 

 rozvoje řeči 

 matematických představ a dovedností 

 pozornosti, paměti, myšlení 

 drobné motoriky základů čtení 

 poznání okolního světa 

 péče o vlastní zdraví 



 

37 
 

Cílem evaluace je ověřit a zlepšit kvalitu 

Hlavní oblasti evaluace: 

 podmínky vzdělávání 

 průběh vzdělávání 

 podpora školy dětem, spolupráce s rodiči 

 výsledky vzdělávání 

 řízení Školy, kvalita personální práce 

 úroveň výsledků školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům 

Evaluovat 

 Školní vzdělávací program - zjišťovat, zdali ŠVP respektuje a naplňuje požadavky RVP 

 Třídní vzdělávací programy - zjišťovat, zdali TVP respektuje a naplňuje požadavky ŠVP 

 Dílčí projekty, programy 

 Vzdělávací proces - budeme zjišťovat a hodnotit naplňování vzdělávacích cílů, použité 
metody, postupy 

 Nadstandartní aktivity Školy 

 Spolupráci s rodiči a jinými organizacemi 

 Podmínky školy 

 Činnosti, které v MŠ probíhají 

 Výsledky, kterých MŠ dosahuje 

Kdy budeme evaluovat: 

 evaluovat budeme tehdy, když chceme něco určitého zjistit, nebo když chceme vyřešit nějaký 
problém, který lze podle předem daných kritérií porovnat. 

 lze evaluovat operativně, kdykoli je třeba. 

 Evaluace je proces řízený a je třeba si stanovit časové rozvržení evaluovaných součástí. / pololetí, 
konec školního roku aj. / 

Prostředky průběžného sběru informací 

 hodnocení třídního kurikula 

 sebehodnocení učitelky 

 hospitace ředitelky 

 vedení záznamů o dětech 

Hodnoceni třídního kurikula: 

 složení třídy 

 výsledky vzdělávání 

 výsledky dětí odcházejících do ZŠ 

 úroveň vzdělávacího procesu 
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 podmínky vzdělávání 

 vždy by mělo být vyhodnoceno, jak se daří naplňovat cíle ( úkoly), které si MŠ stanovila pro dané 
období ( pololetí, celý školní rok...) 

 dále by zde měly být návrhy opatření a zlepšení a čemu se budeme věnovat 

Vedení záznamů o dětech: 

 vstupní záznam ( charakteristika rodiny, dítěte -jeho zdravotní stav, vývoj, chůze, mluvení, 
adaptabilita a soc. vývoj, specifika-pomalé, hyperaktivní, výživa) adaptace ( způsob zvykání, vlastní 
adaptace) 

 záznamy z pozorování 

 kresba 

 průběžný záznam 

 testy 

 další dokumenty 

 výstupní záznam( vše co jsme během docházky nasbírali) 

Manuál sebehodnocení učitelky: 
 plánování ve třídě - partnerská komunikace 

 diagnostika - co víme o dítěti, jak je hodnotíme 

 prožitkové učení - kritéria, jak se mi to daří zvládat 

 komunikace a interakce a dětmi - přístup k dětem, komunikace z očí do očí 

 spolupráce - s kolegyní ve třídě, přednášky,. 

 shrnutí - co se mi v práci daří, no se nedaří, co bych ke své práci potřebovala, co s tím budu/ 
budeme dělat 

HOSPITACE: 

 příprava - vytyčení cíle, stanovení kritérií, oznámení učitelce 

 realizace - vhodné místo, forma 

 rozbor - vhodná doba, zpětná vazba záznam - připravený formulář 

 vše hodnotit dle stejných kritérií 

AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA: 

 základní data o MŠ - vychází se z ŠVP 

 vize a stanovené cíle rozvoje školy = filozofie školy 

 zjištěný stav na začátku sběru informací - vychází z minulé evaluace, jde o krátké shrnutí 

 jaké výsledky a výsledné informace byly zjištěny- shrnutí informací získaných z dotazníků 

 jaké problémy byly identifikovány - co se nedaří 

 jaká opatření byla přijata - co s tím budeme dělat, vždy vybíráme to nejdůležitější 
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KRITÉRIA: 

Kritéria a prostředky pro hodnocení procesů pedagogické práce: 

 metoda prožitkového učení 

 partnerská komunikace 

 plánování / reagovat na situace a vzdělávání potřeby dětí, co dělá problémy, organizace dne / 

 znaky prožitkového učení 

 spontaneita / dětí se učí na základě spontánních Činností, z vlastních zážitků / 

 objevnost / učitelka neřekne dětem vše, nechá j im prostor, aby to objevily sami/ 

 komunikativnost / připravovat takové činnosti, aby se děti musely mezi sebou domlouvat a 
společně něco vymýšlet / 

 konkrétnost / aby se mohly zapojit celkově, i smysly / 

 celostnost / zapojení celého nitra / 

Kritéria pro hodnocení kvality komunikace učitelky s dítětem: 

 snižování polohy 

 pohled z očí do očí 

 popis, zpětná vazba 

 podávat informace / máme taková a taková pravidla, budeme dělat.../ 

 povzbuzení, ocenění 

 podpora řešení problémů / nechat dětem prostor, aby si problémy řešily samy / 

Kritéria pro hodnocení plánování: 

 vychází z diagnostiky a zpětné vazby z uplynulé tématické Části 

 časové období tématické části není omezeno jen najeden týden / záleží na náročnosti, zpětné 
vazbě a dosažených výsledků / 

 kompetence a dílčí cíle by měly učitelky plánovat společně 

 každý den by měla být nabídka shrnující všech sedm typů inteligence podle Gardnera / jazyková, 
logicko- matematická, vizuální, pohybová, hudební, interpersonální a intrapersonální / 

Kritéria a prostředky pro hodnocení výsledků: 

 v době ukončení nějakého tématického celku 

Kritéria pro hodnocení pedagogů a jejich vzdělávací činnosti 
Veškerá pedagogická činnost odpovídá poslání ( filosofii) školy  

 dostatečné naplňování cílů daných ročním plánem 

 dostatečné naplňování průběžných a konkrétních vzdělávacích cílů daných ŠVP 

 je zajištěn pravidelný rytmus a řád, respektuje potřeby dětí a aktuální situaci 

 děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku 

 děti mají dostatek pohybu na zahradě a v MS 
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 učitelky respektují individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku, nenutí děti ke spánku. 

 učitelky se samy chovají podle zásad zdravého životního stylu, jsou dětem vhodným vzorem 

 děti se cítí v MS bezpečně, jistě a spokojeně »    nově příchozí děti mají možnost adaptace 

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

 děti nejsou úměrně zatěžovány spěchem a chvatem 

 všechny děti mají v MŠ stejné postavení, žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno 

 nikdo není zesměšňován, podceňován 

 volnost a svoboda dětí je dobře vyvážná s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti 
dodržovat v MS potřebný řád 

 pedagogický styl učitelek je podporující, sympatizující počítá se samostatným rozhodováním dítěte 

 nepodporuje se nezdravá soutěživost 

 učitelka se vyhýbá negativním slovním projevům a podporuje děti v samostatnosti, dostatečně 
chválí a pozitivně hodnotí 

 ve vztazích mezi sebou a dětmi pěstuje vzájemnou důvěru, toleranci , ohleduplnost, zdvořilost, 
solidaritu, vzájemnou pomoc a podporu, učitelka se chová důvěryhodně a spolehlivě 

Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů, třída je vedena ke vzájemnému přátelství, učitelka 
se programově věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem 
(prevence šikany a vandalismu). Prostorové uspořádání třídy vyhovuje nejrůznějším skupinovým a 
individuálním činnostem dětí, hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samy brát a 
uklízet,děti mají dostatek tekutin v průběhu celého dne, snaží se o maximální pitný režim všech dětí. 

 učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávání 

 děti nacházejí potřebný klid a bezpečí a soukromí 

 poměr spontánních a řízených činností je vyvážený     děti mají dostatek prostoru a času pro 
spontánní hru 

 veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k aktivitě a experimentování 

 učitelky vytváří podmínky pro ind. skupinové i frontální činnosti. 

 učitelky dostatečně dbají na soukromí dětí, mají možnost se uchýlit do klidného kouta 

 vyhovuje individuálním potřebám a možnostem dětí 

 spojování tříd je maximálně omezeno 

 učitelky zvou ke spolupráci rodiče 

 evaluace učitelky je smysluplná, užitečná a z výsledků vyvozuje závěry pro svoji činnost 

  učitelky se soustavně vzdělávají 

 učitelky jednají, chovají se profesionálním způsobem - v souladu se společenskými pravidly a 
pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předšk. dětí 

 ve vztazích s rodiči se snaží o oboustrannou důvěru a otevřenost, jsou vstřícní, ochotní 
spolupracovat 

 učitelky sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět 

 učitelky pravidelně informují rodiče o prospívání dětí, domlouvají se o společném postupu při 
jejich výchově a vzdělávání 
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 učitelky chrání soukromí rodin a zachovávají patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech, 
jednají s rodiči ohleduplně, taktně, diskrétně a s důvěrnými informacemi, nezasahují do života a 
soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad 
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EVALUAČNÍPLÁN 

Cíl: Sledujeme a vyhodnocujeme kvalitu výchovně vzdělávacího procesu 

 

EVA OBLASTI NÁSTROJE JAK ČASTO KDO 

Vzdělávací činnosti  Znaky prožitkového učení - co bylo 
největším přínosem  

Denně  Učitelky 

Tématická  část  Naplňování dílčích cílů  Konec tématické 
části /konec týdne/ 

Učitelky 

 Směřování k rozvoji  kompetencí  Ukončení roč. 
období  

 

Třídní kurikulum  Pedagog., diagnostika  

Individuální plány  

Dotazníky pro rodiče 

Na konci školního 
roku  

Učitelky  

Hospitace  Formální kurikulum 

Znaky prožitkového učení   

6x ročně  Vedoucí učitelka  

Učitelky 

Pedagogická diag.  Ukazatele  dosaženého vzdělání  Průběžně   Učitelky 

Individuální plány  Informace rodičům  

 

  

Sebeevaluace učitelky  Kurik MŠ pro učitele  1x ročně  Učitelky  

 

Školní kurikulum  Kurik MŠ  1x ročně  Učitelky 
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Podmínky pro řízení a organizační 
Jsou to různé řády a schémata řízení, vnitřní předpisy jsou pro úspěšné vedení celé školy a týkající se 

hlavně pracovníků školy a vedení provozu. 

Ostatní řády a dokumenty -jsou určené pro informace rodičům dětí 

 Školní řád mateřské Školy 

 Pracovní plán školy na školní rok 

 Směrnice a dokumenty 

 Dokumenty školy - mzdové, provozní, kontrolní 

 Pracovní náplně, pracovní doby zaměstnanců 

  

 Poradní sbor a pracovní tým - plán porad 

 

 

 

Personální podmínky 

Personální agenda 

 Osobní spisy pracovníků školy jsou uloženy na ředitelství školy 

 Všichni pracovníci mají vzdělání a speciální způsobilost na pracovní zařazení 

 Pracovní náplně obsahují jednoznačné stanovení všech druhů činností 

Personální dokumenty 
Doklady jsou plně koncipovány na základě ZP a jiných zákonných aktuálních úprav. 
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Informační bulletin MŠ 

Motto: „ Všechno, co opravdu potřebuji znát o tom jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v MŠ." 

 

Filozofie naší MŠ: 

1. Předáváme a zprostředkováváme dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny 

vrstevníků. 

2.Rozvíjíme samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí. 

3. Pečujeme o podmínky pro pohodu a zdraví v MŠ. 

 

Co nabízíme : 

• MŠ rodinného typu 
• Pěkné prostředí tříd, zajímavou a výchovnou přírodní zahradu ,jedlý LOGO les, pěkné okolí 
• Společné akce s rodiči / výtvarné a pracovní dílny, sportovní den, loučení s předškoláky, 

velikonoce, zápis do MŠ i ZŠ, setkání u stromečku, Drakiádu, čarodejnice, 
• Společné akce se ZŠ (Mikuláš, Vánoční zpívání, Velikonoce, Den matek, Karneval, Den dětí, Den Země, 

Loučení s předškoláky ) 
• Zaměření na zdravý životní styl ( stravování, čištění zubů, plavecký výcvik, cvičení s overbaly, 

v tělocvičně ZŠ, aj. / 
• Výtvarnou činnost se standartními i nestandartními technikami ( keramické dílny a dílny výtvarné a 

pracovní k ročním období – práce s fimem, hlínou, papírem, kartonem aj.) 
*     Grafomotorické dovednosti, hry pro nácvik správného držení tužky, doplňování pracovních sešitů aj./ 

odpoledne s předškoláky / 

• Výchovu k ekologickému cítění / práce v ekologickém projektu mateřských Škol Mrkvička, 
hry a činnosti na přírodní zahradě , zapojení  do projektu Dne země, návštěvy skleníků, zahradnictví, 
vycházky do lesa, parku a okolí MŠ. 

*   Zapojení do projektu „ Celé Česko čte dětem“ / každý den čteme dětem z knížky / 

*   Děti  se učí pracovat s interaktivní tabulí, využíváme  všech jejích funkcí pro práci s dětmi. 

*    Usnadnění vstupu dětí do ZŠ plněním projektu Dobrého startu / odpolední činnosti předškoláků, 
výtvarné, pracovní, hudební, tělovýchovné činnosti, samostatné doplňování pracovních listů, svými 
výrobky děti zdobí prostředí MŠ, výstavky pro veřejnost aj. 

• Seznamování s lidovými tradicemi / výzdoba dětí k vánocům, pečení perníčků, vánočního cukroví, 
velikonoční zdobení kraslic, perníčků a prostředí MŠ i ZŠ./ 

• Návštěvy divadelních představení v Třebíči, koncert, divadel, kouzelnických vystoupení pro děti v ZŠ 

• Výlety, exkurze, ve spolupráci s rodiči odpolední vycházky s baťůžky. 
     Zapojení dětí do života obce - (rozsvícení vánočního stromu v obci, Den Matek, návštěvy obecní 

knihovny, vítání občánků aj. ) 

• Tvořivost dětí je prezentována na obecní vývěsce a na výstavkách akcí se ZŠ. Ze všech akcí 
jsou pořízené fotky do školního alba, webové stránky školy. 

 



 

45 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

                                                          


