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ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

 

 

POJĎ POHÁDKO MEZI NÁS 

a pomůžeš nám vytvořit laskavou a bezpečnou cestu, která bude provázet 

děti mateřskou školou a naplňovat jejich přání a představy o jedinečném 

světě pocitů, poznatků, zkušeností, lidí, zvířat, věcí, měst a přírody a 

posilovat v dětech víru, že dobro vítězí, avšak zlu je potřeba se bránit. 

 
 

 

 

 

 

ŠVP „Pojď pohádko mezi nás“ byl vypracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím 

programem pro předškolní vzdělávání č. j.3 2 405/2004 -22 

číslo jednací: ZŠDe/1057/2017  

 

 

Školní vzdělávací program má platnost od 1. 9. 2017  

 

Školní vzdělávací program byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 30. 8. 2017 

Školní vzdělávací program vypracovala vedoucí učitelka mateřské školy U Máji ve spolupráci 

s vedoucí učitelkou MŠ U Vilíka a s ostatními učitelkami na obou odloučených pracovištích 



Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná  

příspěvková organizace 

Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30 

Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338 

 

Strana č. 2 

Obsah školního vzdělávacího programu Pojď pohádko mezi nás: 
1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ........................................................................................................................... 4 

2. PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ................................................................................................................. 6 

2.1. Věcné podmínky .................................................................................................................................... 6 

2.2. Organizace.............................................................................................................................................. 7 

2.3. Řízení mateřské školy ............................................................................................................................ 8 

2.4. Personální a pedagogické zajištění ......................................................................................................... 8 

2.5. Životospráva ........................................................................................................................................... 9 

2.6. Psychosociální podmínky ..................................................................................................................... 10 

2.7. Spoluúčast zákonných zástupců ........................................................................................................... 10 

2.8. Podmínky pro vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami ............................................. 11 

2.9. Podmínky vzdělávání dětí nadaných .................................................................................................... 11 

3. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ .............................................................................................................................. 12 

3.1. VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ ................................................................................................................... 12 

3.2. Denní program ..................................................................................................................................... 13 

3.3. FORMY A METODY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ............................................................... 16 

3.4. FORMY A METODY PRÁCE PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD DVOU DO TŘÍ LET ...................... 17 

4. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ................................................................................................... 19 

5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH ............................................................................................................................................ 26 

5.1. Integrovaný blok: O PALEČKOVI A JEHO KAMARÁDECH .......................................................... 26 

5.2. Integrovaný blok: O POSLEDNÍ VLAŠTOVCE ................................................................................. 28 

5.3. Integrovaný blok: FILIPOVA DOBRODRUŽSTVÍ ............................................................................ 30 

5.4. Integrovaný blok: VÁNOČNÍ POHÁDKA .......................................................................................... 32 

5.5. Integrovaný blok: SNĚHOVÁ KRÁLOVNA ...................................................................................... 35 

5.6. Integrovaný blok: POHÁDKA POKAŽDÉ JINAK ............................................................................. 37 

5.7. Integrovaný blok: POHÁDKY Z NAŠÍ ZAHRÁDKY ........................................................................ 39 

5.8. Integrovaný blok: V ZELENÉM KRÁLOVSTVÍ ................................................................................ 42 

5.9. Integrovaný blok: KAŽDÝ MÁ NĚKOHO ......................................................................................... 44 

5.10. Integrovaný blok: O KLUKOVI Z POČÍTAČE................................................................................... 45 

5.11. Integrovaný blok: JAK ŠEL HONZA DO SVĚTA .............................................................................. 46 



Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná  

příspěvková organizace 

Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30 

Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338 

 

Strana č. 3 

Identifikační údaje o škole 
 

Název: Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková 

organizace 

Sídlo: Karviná - Nové Město, Sokolovská 1758/1, PSČ 735 06 

Telefonní číslo: 597 578 941 -3 

e- mail: škola @zs-delnicka.cz 

www stránky:   www.zs-delnicka.cz 

IČ: 62331418 

Právní forma organizace: příspěvková organizace 

Příspěvková organizace je samostatnou právnickou osobou a účetní jednotkou. Součástí 

příspěvkové organizace jsou dvě odloučená pracoviště mateřských škol včetně školních jídelen. 

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel Mgr. Petr Juras jmenovaný zřizovatelem 

na základě konkurzního řízení.  

Odloučené pracoviště: Sokolovská 602/30 – U Máji 

Sídlo: Karviná – Nové Město, Sokolovská 602/30, PSČ 735 06 

Telefonní číslo:  597 578 484 

www: http://www.zs-delnicka.cz 

 kapacita MŠ: 100 dětí ve 4 třídách  

Předškolní vzdělávání a péči o děti zajišťuje 8 učitelek, 3 provozní pracovnice, 2 pracovnice 

školní jídelny, 1 pracovnice ve funkci vedoucí školní jídelny a personalisty pro obě odloučená 

pracoviště a 1 školní asistent pro obě odloučená pracoviště. 

Vedoucí učitelkou pro mateřskou školu U Máji je Blažena Woźniaková, v případě její 

nepřítomnosti zastupuje v oblasti pedagogické pověřená učitelka. 

Odloučené pracoviště:  Tř. Družby 1338 – U Vilíka 

Sídlo: Karviná – Nové Město, Tř. Družby 1338, PSČ 735 06 

Telefonní číslo:     597 578 662 

www:         http://www.zs-delnicka.cz 

kapacita MŠ:      70 dětí ve třech třídách 

Předškolní vzdělávání zajišťuje 5 učitelek, 1 provozní pracovnice, 2 pracovnice ŠJ. Vedoucí 

učitelkou je Lada Wojaczková, v případě její nepřítomnosti zastupuje v oblasti pedagogické 

pověřená učitelka 

Název zřizovatele:  Statutární město Karviná 

Adresa:  Statutární město Karviná, Magistrát města Karviné, ul. Fryštátská 

72/1, 733 24 Karviná - Fryštát 

telefonní číslo:  596 389 111 

IČ: 00 29 75 34 
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1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
MŠ na odloučeném pracovišti Sokolovská 602/30, Karviná- Nové Město je v provozu od roku 
1983. Zřizovatelem MŠ bylo v průběhu let město Karviná, 7 let jsme byli závodní MŠ Dolu 1. 
Máj. Od 1. 1. 2003 MŠ působila jako samostatná příspěvková organizace. 
Od 1. ledna 2014 se MŠ stala odloučeným pracovištěm ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná, příspěvková 
organizace a dostala neoficiální název U Máji.  
MŠ tvoří 3 budovy navzájem propojené prosklenými spojovacími chodbami, z toho ve dvou 
dvoupodlažních objektech jsou umístěny čtyři prostorné, okny prosvětlené třídy a herny a 
sociální zázemí dětí a pedagogů, v jednopodlažním objektu se nachází kuchyně, kanceláře, 
prádelna a sociální zázemí ostatních zaměstnanců. MŠ je umístěna v bezprostřední blízkosti 
sídliště a zároveň ve středu města. Součástí areálu je školní zahrada upravená do přírodního 
stylu. 
Materiální podmínky a personální zajištění nám umožňují naplňovat MŠ U Máji, při využití 
výjimky v naplněnosti tříd v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 
v platném znění, třídu do 25 dětí, protože kapacita MŠ je 100 dětí. 
MŠ na odloučeném pracovišti Tř. Družby 1338, Karviná – Nové Město byla uvedena do provozu 
v roce 1958. V letech 2008,2009 a 2013 prošla celkovou rekonstrukcí. Nachází se na okraji 
města Karviné, je zděná, vilového typu, dvoupodlažní. V suterénu budovy se nachází kuchyň, 
sklady a technické zázemí, v přízemí jsou umístěny dvě třídy s jednou společnou hernou a 
sociální zázemí dětí. V prvním patře je třída s hernou, místnost pro pohybové činností dětí, 
kanceláře a sborovna učitelů. Součástí areálu je školní zahrada. Od 1. ledna 2014 se stala 
odloučeným pracovištěm ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná, příspěvková organizace. Dostala neoficiální 
název U Vilíka. Kapacita MŠ je 70 dětí. 
Filozofií obou pracovišť je naplnění hesla:“ Vše, co je dítěti prospěšné, je správné.“ 
Budeme rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, vytvoříme 
každému dítěti optimální podmínky pro rozvoj jeho osobních předpokladů, zájmů, možností a 
potřeb. Naším záměrem je, aby děti získaly přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální 
samostatnost, základy k tomu, aby se mohly aktivně vyrovnávat s přirozenou životní realitou a 
mohly se dále příznivě rozvíjet a vzdělávat. Napomáháme vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí 
před jejich vstupem do základního vzdělávání a tím usnadňujeme dětem vstup do 1. tř. ZŠ. 
Vytváříme podmínky pro rozvoj nadaných dětí a pro děti se specifickými vzdělávacími 
potřebami.  
ŠVP „Pojď pohádko mezi nás“ vychází z hodnocení ŠVP,jehož platnost byla ukončena v srpnu 
2017. Jeho samozřejmostí je soulad s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní 
vzdělávání. 
V rámci programu nabízíme standartní a nadstandartní péči o všechny děti obou MŠ/divadelní 
dny v MŠ, společné akce pro děti a rodiče, plavání, lyžařský kurz, jízdu na ponících, výlety za 
poznáním, exkurze, školu v přírodě, kroužky, kurz bruslení a další aktivity v úzké spolupráci se 
ZŠ. 
Velký důraz klademe na hru, která rozvíjí celou osobnost předškolního dítěte. V maximální 
možné míře se snažíme využívat metody přímých zážitků, rozvíjení smyslového vnímání jako 
základu přirozeného poznávání. Denně se věnujeme rozvoji tělesné zdatnosti a pohybových 
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dovedností dětí, rozvoji komunikativních dovedností. Velký důraz klademe na rozvoj estetických 
činností a ekologické aktivity. 
Přílohou Školního vzdělávacího programu je projekt Zahrada v přírodním stylu u MŠ Dělnická 
v Karviné. Prvky ekologie prostupují napříč celým školním vzdělávacím programem a 
realizovaný projekt umožňuje získat praktické a konkrétní poznatky dětí o přírodě a jejích 
částech, bezprostřední kontakt s okolní přírodou přibližuje každodenní změny v závislosti na 
všech ročních obdobích 
Navazujeme na velmi dobrou úroveň spolupráce se zákonnými zástupci z předcházejících let a 
zároveň využijeme bohatých námětů, nápadů a zkušeností SRPŠ při ZŠ ke zkvalitnění a provázání 
spolupráce všech zákonných zástupců. Přílohou ŠVP je plán spolupráce se zákonnými zástupci. 
Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou, logopedem, lékaři a dalšími 
organizacemi a institucemi. 
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2. PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

2.1.  Věcné podmínky 

Mateřskou školu U Máji tvoří tři pavilony navzájem propojené prosklenými chodbami. Ve dvou 
dvoupodlažních pavilonech jsou umístěny 4 třídy - herny, umývárny, šatny, WC dětí, sociální 
zázemí pro učitelky, kabinety a úklidové komory. Každá třída má svůj samostatný vchod. 
V přízemním pavilonu se nachází školní kuchyně, provozní kanceláře, šatny zaměstnanců, sklady 
potravin a prádelna. 
V červenci a srpnu 2014 prošla MŠ rozsáhlou rekonstrukcí spočívající ve výměně oken, 
vstupních dveří, parapetů, obložení, na podzim 2013 došlo k výměně nábytku pro uložení 
hraček dětí. Dále do roku 2017 bylo vymalovány 2 třídy včetně provozní části budovy, částečně 
obměněna podlahová krytina, opraveny omítky na terasách, dokončena obměna nábytku 
(židličky, lehátka, skříně na lůžkoviny). Do předškolní třídy byla pořízena interaktivní obrazovka 
s příslušenstvím. do ostatních tříd nové televizní přijímače s možností 
 U MŠ je velká oplocená školní zahrada., která byla zrekonstruována do přírodního stylu. Pro 
výuku byly vytvořeny výsadbové záhony pro sezónní pěstování, trvalkové a bylinkové záhony, 
hmyzoviště, dřevěné domečky pro ptáčky, včelky a brouky, vrbové iglú, dřevěná treláž, dřevěné 
stanoviště a pocitové chodníky. Pro hru v přírodě jsou v zahradě umístěna vrbová teepee, vodní 
prvek se stavidly, dřevěný altán, vrbové loubí, svah, lanové výstupy dolů z kopce, vrbový tunel, 
dřevěný výlez se sklouznou nerezovou skluzavkou, pískové plochy, dřevěná staveniště 
s nerezovými kyblíky, dřevěná pavoučí lanová prolézačka, lanová dráha mezi kmeny stromů. 
Dále je na školní zahradě umístěna houpačka Hnízdo, kládová houpačka, stoupací věž se 
skluzavkou a trampolína.  
Písek v pískovišti byl vyměněn při rekonstrukci na podzim 2015, pískoviště se nezakrývá ale 2 x 
ročně propaří a přeryjí. 
Částečně zahradu zastiňují vzrostlé kaštany, které rostou hned za oplocením školní zahrady. Pro 
pobyt venku na školní zahradě máme dostatek přenosných hraček, pomůcek, náčiní a nářadí. 
 Vybavení kuchyně je v souladu s vyhláškou č. 107/2001 Sb. o hygienických požadavcích na 
stravovací služby. V průběhu let předpokládáme obměnu a doplnění inventáře 
kuchyně/nerezové stoly, myčky na nádobí do kuchyněk jednotlivých tříd/  
MŠ má přiměřeně velké prostory, dětský nábytek, tělocvičné nářadí a zdravotně hygienická 
zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí jsou zdravotně nezávadná, bezpečná, 
rekonstruovaná.  
Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem včetně otevřených polic pod parapety pro 
přehledné uložení hraček, novými židličkami, lehátky a skříněmi pro uložení lůžkovin. 
 
Vybavení hračkami a učebními pomůckami je na dobré úrovni, výtvarným, pracovním a 
tělovýchovným nářadím a náčiním a knihami je MŠ vybavena dobře, pro příští období bude 
nutné dovybavit dětskou knihovnu dalšími knihami. 
Většina hraček je umístěna tak, aby je děti dobře viděly a aby si je mohly samy brát a samy je 
ukládat. 
Dle finančních možností organizace budeme pokračovat v dovybavování jednotlivých tříd 
novými, bezpečnými, estetickými hračkami.  
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Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou přístupné 
rodičům a veřejnosti. K prezentaci dětských prací jsou využívány velké okenní tabule na 
chodbách, šatny, třídy a schodiště. 
Mateřská škola U Vilíka je umístěna v dvoupodlažní budově vilového typu. V přízemí jsou dvě 
třídy s jednou společnou hernou a sociální zázemí dětí, v prvním patře je třída s hernou, 
místnost pro pohybové aktivity dětí, kanceláře a sborovna učitelů. V suterénu se nachází 
kuchyň, sklady, technické zázemí. 
Mateřská škola je po celkové rekonstrukci (r. 2008, 2009, 2013). Součástí MŠ je oplocená 
zahrada, tvořená převážně travnatou plochou. Zastínění zahrady zajišťují vzrostlé stromy a keře. 
V létě 2017 byl na školní zahradě pokácen strom akát, který byl pro děti nebezpečný z důvodu 
hniloby. Zahrada je vybavena 1 pískovištěm/ písek je v pískovišti pravidelně obměňován a 
udržován přerýváním, menší betonovou plochou pro jízdu na koloběžkách, skluzavkou, 
dětskými houpačkami, 1 pružinovou houpačkou, tabulemi ke kreslení a dřevěnými lavičkami a 
stoly. Inventář pro hry dětí doplníme o přenosné hračky, koloběžky. Zahrada MŠ sice umožňuje 
dětem rozmanité pohybové aktivity, ale v dalších létech plánujeme její rekonstrukci a 
modernizace 
Vybavení kuchyně je v souladu s vyhláškou č. 107/2001 Sb. o hygienických požadavcích na 
stravovací služby. Stále přetrvává předpoklad výměny inventáře ve školní kuchyni, který se nám 
v průběhu let 2014 – 2017 nepodařilo zatím realizovat. 
MŠ má přiměřeně velké prostory, dětský nábytek, tělocvičné nářadí a zdravotně hygienická 
zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná, bezpečná, 
estetická rekonstruovaná. Vyhovují nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem. 
Všechny třídy jsou vybaveny novějším nábytkem pro přehledné uložení hraček tak, aby je děti 
dobře viděly a aby si je mohly samy brát a samy je ukládat. Jsou stanovena pravidla pro jejich 
využívání učiteli i dětmi Vybavení hračkami a učebními pomůckami je na dobré úrovni, pro děti 
byla pořízena interaktivní tabule, která je využívána ke vzdělávání. Dále budeme pokračovat 
v dovybavování jednotlivých tříd novými, bezpečnými, estetickými hračkami. 
Děti se samy, svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou přístupné 
rodičům a veřejnosti. 
 Všechny vnitřní a venkovní prostory obou odloučených pracovišť MŠ splňují bezpečnostní a 
hygienické normy dle platných předpisů. Pro předpokládané přijetí dvouletých dětí je nutné 
vybavit obě odloučená pracoviště přebalovacími stoly a hygienickými koši k odkládání použitých 
plen, nábytkem, pomůckami, podnětnými a bezpečnými hračkami pro tuto věkovou skupinu.  

2.2. Organizace 

 Na obou odloučených pracovištích MŠ je denní řád je dostatečně pružný, umožňuje nám 
reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. 
Do denního programu pravidelně zařazujeme řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. 
Věnujeme se plně dětem a jejich vzdělávání. Naší prioritou je vytvářet dětem potřebné zázemí, 
klid, bezpečí i soukromí. Při vstupu dítěte do MŠ uplatňujeme individuálně přizpůsobený 
adaptační režim. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. 
Dětem vytváříme dostatek času a prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní 
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později pokračovat. Činnosti organizujeme tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a 
experimentování, aby byly zapojeny do organizace činností, pracovaly svým tempem. 
Vytváříme podmínky pro individuální, skupinovou i frontální činnost, děti mají možnost účastnit 
se společných činností v různě velkých skupinách.  
Dostatečně dbáme na osobní soukromí dětí. 
Plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám 
a možnostem dětí. 
Pro realizaci plánovaných činností vytváříme vhodné materiální podmínky (věcné vybavení 
prostředí je dostatečné a kvalitní, pomůcky připravujeme včas. 
Nepřekračujeme doporučované počty dětí ve třídě, případné spojování tříd je uskutečňováno 
pouze z nutných provozních důvodů. 
 

2.3. Řízení mateřské školy 

 

Povinnosti, pravomoci a úkoly mají všichni zaměstnanci jasně vymezeny. 
 
ZŠ a MŠ Dělnickou, Karviná, příspěvkovou organizaci, řídí ředitel školy  
 
Vedoucí učitelky na obou odloučených pracovištích řídí zástupce ředitele pro 1. stupeň ZŠ. 
Vedoucí učitelky řídí ostatní učitelky. V případě nepřítomnosti zastupují 
  vedoucí učitelky pověřené učitelky. Školní jídelnu řídí vedoucí školní jídelny. Oblast 

  ekonomickou zajišťuje zástupce ředitele pro věci ekonomické 

. 

Je vytvořen funkční informační systém. Na obou odloučených pracovištích při vedení 
zaměstnanců vedoucí pracovníci vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojují 
zaměstnance do řízení MŠ, ponechávají jim dostatek pravomocí a respektují jejich názor. 
Podporují a motivují spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách 
školního programu..  
Vedoucí učitelky rozumně hodnotí práci podřízených, nezapomínají na jejich vhodnou motivaci, 
podporují spolupráci. 
Pedagogický sbor pracuje jako tým, zveme ke spolupráci rodiče. 
Plánování pedag. práce a chodu MŠ je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětné 
vazby. 
Školní vzdělávací program vypracováváme společně. Spolupráce s dalšími subjekty je na velmi 
dobré úrovni. Využíváme také pomoc odborníků při řešení individuálních výchovných a 
vzdělávacích problémech dětí.  

2.4. Personální a pedagogické zajištění 

Na obou odloučených pracovištích mají všichni pedagogičtí pracovníci předepsanou odbornou 
a pedagogickou způsobilost. 
Od škol roku 2016/2017 působí na obou MŠ školní asistent. 
Pedagogický sbor funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel.  
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Pedagogové se soustavně dále vzdělávají ( Příloha ŠVP - Plán samostudia a DVPP) 
Ředitel školy vytváří podmínky pro další systematické vzdělávání. 
Rozpisy pracovní doby pedagogů jsou organizovány tak, aby při všech činnostech byla zajištěna 
dětem optimální pedagogická péče. V MŠ U Vilíka překrývání přímé pedagogické činnosti 
učitelů je zajištěno každý den ve dvou třídách pravidelně a v jedné třídě částečně.  
V MŠ U Máji je zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů každý den ve dvou 
třídách pravidelně, v další třídě částečně a v jedné třídě překrývání není zajištěno. Zatím 
využíváme pomoci školního asistenta. Od školního roku 2018/2019 počítáme s překrýváním i 
na této třídě.(Mělo by dojít k navýšení pracovního úvazku z 50 na 100%). Mezi činnosti, které 
jsou zajištěné souběžným působením učitelek, patří příprava na pobyt venku (hygiena, 
převlékání), pobyt venku, příprava na polední stolování/hygiena/, polední stolování včetně 
hygieny, příprava na odpolední odpočinek. Navíc mezi tyto činnosti spadají výlety, exkurze a 
další mimořádné akce. 
 Je prioritou všech pedagogů a ostatních zaměstnanců jednat, chovat se a pracovat 
profesionálním způsobem. 
Specializované služby jako je logopedie či jiná péče o děti se specifickými potřebami je 
zajišťována ve spolupráci s příslušnými odborníky. 

2.5. Životospráva 

Na obou odloučených pracovištích je dětem poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle 
příslušných předpisů. 
Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Je 
zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v mateřské škole. Připravujeme 
pestré zeleninové a ovocné talíře, děti si vybírají formou samoobsluhy. Nabízíme dětem 
možnost samy si chystat pokrmy (namazat chleba, naložit salát, zvolit si porci, atd.). Mezi 
jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. 
Děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak 
zdravému stravování. 
 Je zajištěn pravidelný denní řád, umožňuje však organizaci činností dětí v průběhu dne 
přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. 
Rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ kdykoliv dle svých potřeb po předchozí domluvě 
s učitelkou s výjimkou dětí plnících povinné předškolní vzdělávání. 
Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku (min. 2 hod. v dopoledních hodinách), vždy s 
ohledem na okamžitý stav ovzduší či jiných přírodních překážkách (mráz pod -10 stupňů, náledí, 
silný vítr, déšť, inverze apod.). 
Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale v rámci možností i v MŠ. 
Spací aktivity jsou upraveny podle individuálních potřeb dětí, všechny děti odpočívají 30 min., 
poté jsou dětem s nižní potřebou spánku nabízeny zájmové aktivity a jiné klidné činnosti ve 
třídě, Do spaní v MŠ nikdo dítě nenutí. 
Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají 
v jejich uspokojování. 
Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mají možnost kdykoliv 
relaxovat v klidných koutcích třídy. 
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2.6. Psychosociální podmínky 

Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte  
při všech činnostech. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu 
příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce Všichni zaměstnanci školy 
vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. 
Nově příchozím dětem nabízíme postupné včleňování a přivykání si prostředí MŠ/ viz. adaptační 
program/  
Všechny děti mají v našich školách stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není 
znevýhodňován či zvýhodňován. 
Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a 
norem, které jsou ve škole stanoveny. 
Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí. 
Převažuje pozitivní hodnocení, pochvala, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, 
důvěřovat si. 
V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou 
pomoc a podporu. 
Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil 
kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. 
Ve vztazích mezi dospělými a I mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, 
ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Dospělí se chovají 
důvěryhodně a spolehlivě. 
Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním 
směrem (prevence šikany). 
Mateřská škola spolupracuje s dalšími organizacemi a odborníky při řešení individuálních 
výchovných a vzdělávacích problémů dětí. 

2.7. Spoluúčast zákonných zástupců 

Snažíme se ve vztazích mezi zaměstnanci školy a zákonnými zástupci dětí vytvářet 
oboustrannou důvěru a otevřenost, vstřícnost, respekt a ochotu spolupracovat. 
Sledujeme, snažíme se porozumět a vyhovět konkrétním potřebám jednotlivých dětí. 
Zákonní zástupci dětí mají možnost podílet se na dění v MŠ, podle svého zájmu vstupovat do 
her svých dětí. 
Nabízíme zákonným zástupcům možnost podílení se na organizačním zajištění a účasti na 
tradičních akcích MŠ- zdobení vánočních perníčků, vánoční besídky a besídky ke Dni matek, 
karneval, akci na dopravním hřišti, rozloučení s předškoláky., Dny dětí, podzimní hrátky 
( viz. příloha ŠVP Plán spolupráce se zákonnými zástupci) 
Nabízíme zákonným zástupcům možnost účastnit se společných akcí ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná, 
příspěvková organizace - sobotní výlety, ples školy, Beach turnaj rodičů. 
Pravidelně a dostatečně informujeme rodiče o všem, co se v MŠ děje - formou osobních 
kontaktů, informacemi na nástěnkách ve všech třídách, na třídních schůzkách, na www 
stránkách školy. 
Vítáme zájem zákonných zástupců o spolurozhodování při plánování programu MŠ, při řešení 
vzniklých problémů. 
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Informujeme zákonné zástupce pravidelně o prospívání jejich dítěte, pokud o to projeví zájem. 
Domlouváme se na společném postupu při výchově a vzdělávání dítěte. 
Chráníme soukromí rodiny a zachováváme patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních 
záležitostech. 
V maximální možné míře se snažíme o ohleduplné, taktní, diskrétní jednání se zákonnými 
zástupci, nezasahujeme do života a soukromí rodiny, varujeme se přílišné horlivosti a 
poskytování nevyžádaných rad. 
Podporujeme rodinnou výchovu a snažíme se pomáhat zákonným zástupcům v péči o dítě, 
nabízíme poradenský servis v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí. 

2.8. Podmínky pro vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami 

MŠ v případě vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami zabezpečuje tyto 
podmínky: 
Uplatňujeme vysoce profesionální postoj učitelů a ostatních zaměstnanců, kteří se na péči o 
dítě a jeho vzdělávání podílejí. 
Citlivě a přiměřeně působíme na dítě, respektujeme jeho osobnost, uplatňujeme individuální 
přístup. 
Volíme vhodné, potřebám dětí odpovídající metody a formy práce a prostředí. 
Spolupracujeme se zákonnými zástupci. ŠPZ, s odborníky mimo oblast školství. 
V souladu s právními předpisy stanovujeme nižší počet dětí ve třídě. 
Zajišťujeme pomůcky ke vzdělávání s ohledem na vývojová a osobnostní specifika dětí. 
Realizujeme stanovená podpůrná opatření dle stupně postižení. 
Umožňujeme osvojování dovedností zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní 
 hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupně postižení. 
 Podle stupně přiznaného podpůrného opatření zajišťujeme přítomnost asistenta 
 pedagoga. 
 

2.9. Podmínky vzdělávání dětí nadaných 

Respektujeme individuální potřeby dítěte, jeho osobnost, soustředěněji si všímáme jeho 
rozvoje a prospívání, sledujeme jeho vzdělávací potřeby. 
Zadáváme dítěti specifické úkoly, rozvíjející jeho nadání, nabízíme aktivity podle zájmu a 
mimořádných schopností či nadání dítěte. 
Zajistíme vhodné didaktické pomůcky. 
Spolupracujeme s PPP,ŠPZ a ostatními odborníky z dalších poradenských center. 
Tvoříme pro děti ve spolupráci s PPP individuální vzdělávací plán. 
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3. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

3.1. VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ 

MŠ U Máji je odloučeným pracovištěm na ulici Sokolovská 602/30 ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná, 
příspěvková organizace, s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6.00 do 16.00 
hod. V mateřské škole jsou 4 třídy s celkovým počtem 100 dětí. V každé třídě je umístěno 25 
dětí. 
Máji jsou děti rozmístěny do tříd podle věku – homogenní třídy s výjimkou třídy Hvězdiček, 
která je heterogenní. Rozdělení do tříd podle věku u předškolních dětí nám umožňuje ve větší 
míře a lépe respektovat individuální a věkové zvláštnosti a potřeby dětí, usnadňuje organizaci 
činností a akcí s dětmi, umožňuje promyšleněji plánovat činnosti v TVP, vhodněji volit metody 
a formy práce. Vycházíme také z požadavku rodičů předškolních dětí.  
Děti jednotlivých tříd mají možnost kontaktů mezi sebou při ranním scházení dětí do 7.00 hod., 
během pobytu na školní zahradě, při společných akcích školy, divadelních představeních v MŠ 
a při změnách organizace vzdělávání z provozních důvodů. 
Jednotlivé třídy mají své označení: 
1. tř. Berušky - zde jsou umístěny děti od 2,5 do 3 let věku, předškolní vzdělávání 

zajišťují 2 pedag. pracovnice se 100% prac. úvazky 

2. tř. Sluníčka - zde jsou umístěny děti od 3 do 4 let věku předškolní vzdělávání zajišťují 
2 pedag. pracovnice se 100% prac. úvazky 

3. tř. Hvězdičky - zde jsou umístěny děti od 4 do 5 let věku a děti s povinným předškolním 
vzděláváním. Předškolní vzdělávání zajišťují 2 pedag. pracovnice se 
100%, prac. úvazky 

4. tř. Motýlci - zde jsou umístěny děti s povinným předškolním vzděláváním a děti s 
odloženou školní docházkou Předškolní vzdělávání zajišťují 2 pedag. 
pracovnice 100% a 50 % prac. úvazky. 

MŠ U Máji uskutečňuje individuální vzdělávání. Vedoucí učitelka doporučí zákonnému 
 zástupci dítěte oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno (Desatero), stanoví 
předběžný termín pro ověření úrovně očekáváných výstupů dítěte (prosinec, březen) 
Ověření úrovně očekávaných výstupů bude probíhat ve třídě Motýlků za přítomnosti 
Zákonného zástupce, vedoucí učitelky a učitelky dané třídy. Dítě bude nenásilně zapojeno do 
činností, které budou provádět ostatní děti ve třídě.  
MŠ U Vilíka je odloučeným pracovištěm na Tř. Družby 1338 ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná, 
příspěvková organizace, s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6.00 do 16.00 
hod. V mateřské škole jsou 3 třídy s celkovým počtem maximálně 70 dětí. 
Jednotlivé třídy jsou, mají své označení: 
Žlutá třída   – zde jsou umístěny děti 3 až 5 leté,  

Modrá třída  – zde jsou umístěny děti 3 až 5 leté, popřípadě děti do 3 let 

Červená třída  – zde jsou převážně umístěny děti předškolní a děti s odloženou školní 
docházkou  
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Bližší charakteristika jednotlivých tříd je součástí vz1dělávacího programu každé třídy (TVP). 
 
Od školního roku 2017/2018 určuje školský zákon závazný termín zápisu k předškolnímu 
vzdělávání v období od 2. května do 16. května. Hlavní termín zápisu se provádí dle dohody 
ředitele školy s Odborem rozvoje magistrátu města |Karviné. Ředitel školy zveřejní, současně 
se zveřejněním termínu a místa zápisu, kritéria, která jsou zveřejněna na obvyklém místě 
(informační plakáty, www stránky). 
Děti jsou do mateřské školy přijímány po dovršení věku tří let, nejdříve však lze do MŠ přijmout 
dítě od 2 let věku. K zápisu dítěte se dostaví zákonný zástupce dítěte s občanským průkazem, 
rodným listem dítěte, podá si Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, obdrží 
Evidenční list - zákonný zástupce je povinen vyplnit informace pravdivě a aktuálně a ten pak, 
potvrzený lékařem o zdravotním stavu, u dětí mladších 5- let doplněn také o očkování, 
nejpozději do 5 dnů od podání žádosti odevzdat vedoucí učitelce MŠ. 
O přijetí či nepřijetí rozhoduje ředitel školy ve správním řízení dle daných kritérií. Zápis lze 
provádět i mimo hlavní termín zápisu s přihlédnutím na nutnost nepřekročit stanovenou 
kapacitu školy. 

3.2. Denní program 

MŠ U Máji 

6.00 – 6.45 doba příchodu a scházení dětí na 1 tř.,  

 předávání dětí pedagogickým pracovnicím,  

 volné spontánní zájmové aktivity, děti, které to potřebují, mohou snídat (vlastní 

potraviny). 

6.45 – 8.45 doba příchodu na kmenových třídách (do 8.00),  

 individuální volba hry a činnosti, didakticky zacílené činnosti 

8.45 – 9.00 ranní kruh, rituály, tělovýchovné chvilky 

 Cílem ranního kruhu je vést děti k tomu, aby si vzájemně naslouchaly, aby se 

seznámily s tématem a činnostmi dne, místem pro seznámení s písněmi a říkadly, 

řešení problémů. Ranní kruh je symbolem rovnosti, společného sdílení, rozvoje 

empatických dovedností, posílení pocitu sounáležitosti mezi všemi dětmi, 

spoluzodpovědnosti, děti si zde vytvářejí svá pravidla soužití, rozvíjí si sebeúctu. 

 Pro psychické uvolnění zařazujeme rituály a tělovýchovné aktivity, (ranní cvičení, 

zdrav. cviky, pohybové hry, relaxační cvičení) 

9.00 – 9.15 postupná svačinka dětí.  
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 vedeme děti k samostatnosti, děti mají možnost volit si množství jídla, samy se 

obsluhovat, nalévat nápoje 

9.15 – 9.45 didakticky zacílené činnosti - činnosti na dané téma řízené učitelkou (ve 

skupinách, méně frontálně) 

 Nabízíme činnosti, kterými jsou děti podněcovány k vlastní tvůrčí aktivitě, hledání a 

experimentování, při kterých zažívají radost z úspěchu (oceňujeme nejen výsledek, 

ale samotný proces činnosti dětí). V těchto činnostech je dětem poskytnut prostor 

pro volbu činnosti řízenou pedag. pracovníkem, zároveň je vedeno k odpovědnosti za 

danou činnost tím, že ji dokončí včetně úklidu.  

 Respektujeme i osobní soukromí, pokud dítě činnost odmítne, může se uchýlit do 

klidného koutku a aktivity se neúčastnit. 

9.45 příprava na pobyt venku 

10.00 – 11.30 hry a činnosti venku 

 Zaměřeny zejména k pohybovým a tělovýchovným aktivitám, hrám a činnostem dle 

vlastní volby na školní zahradě a k pokračování her a činností na dané téma  

 V případě nepříznivého počasí (déšť, silný nárazový vítr, mráz pod -10 c, znečištěné 

ovzduší) nabízíme dětem náhradní činnosti zaměřené především na pohyb. 

11.30 – 11.45 příchod do MŠ, převlékání a osobní hygiena, příprava na oběd 

11.45 – 12.20 oběd 

 děti si samy určují množství jídla podle daných pravidel 

12.20 – 12.30 - úklid po stolování, osobní hygiena, příprava na odpočinek 

Oběd a činnosti spojené jsou pro děti příležitosti jak uspokojit biologické potřeby, ale 

zároveň zkušeností sociální a kulturní. Jsou vedeny k sebeobsluze a samostatnosti. 

12.30 – 12.45 literární, hudební chvilka 

12.45 – 14.15 doba individuální potřeby spánku a odpočinku respektující rozdílné potřeby 

dětí,  

 individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, zájmová činnost 

 po spánku si děti s pomocí pedag. pracovníka složí ložní prádlo, osobní hygiena 

14.15 – 14.45 postupná svačinka 

14.45 – 16.00 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky postupné 



Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná  

příspěvková organizace 

Odloučené pracoviště Sokolovská 602/30 

Odloučené pracoviště Tř. Družby 1338 

 

Strana č. 15 

rozcházení dětí, 

 zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě 

pěkného počasí mohou probíhat na školní zahradě. 

MŠ U Vilíka 

6.00 – 7.00 doba příchodu a scházení dětí ve žluté třídě,  

 předávání pedag. pracovnicím, volné spontánní zájmové aktivity,  

 děti, které to potřebují, mohou snídat (vlastní potraviny) 

7.00 – 8.00 doba příchodu na kmenových třídách (do 8.00), individuální volba hry a 

činnosti, didakticky zacílené činnosti.  

8.00 – 8.30 pohybové aktivity, tělovýchovné aktivity,rituály 

8.30 – 9.00 osobní hygiena, svačina dětí 

9.00 – 9.45 didakticky zacílené činnosti na dané téma řízené učitelkou (ve skupinkách, 

méně frontálně) 

9.45 – 10.00 příprava na pobyt venku 

10.00 – 11.30 hry a činnosti venku i 

11.30 – 12.00 – oběd ( děti si samy určují množství jídla podle daných pravidel) 

11.45 – 12.20 - oběd 

12.00 – 12.30 - úklid po stolování, osobní hygiena, příprava na odpočinek,  

12.30 – 12.45- literární, hudební chvilka, poslech pohádek, relaxační chvilka 

12.45 – 14.00 – doba individuální potřeby spánku a odpočinku respektující rozdílné 

potřeby dětí,  

 individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku( dítěti, které neusnulo, jsou 

nabízeny klidové činnosti  

14.00 – 14.45 – osobní hygiena, svačinka 

14.45 – 16.00 – volné činnosti a aktivity dětí řízené učiteli a zaměřené především na hry, 

zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, postupné rozcházení dětí 

(V případě pěkného počasí mohou probíhat na školní zahradě) 

Časové rozvržení činností je orientační. Denní program je stanoven tak, aby se dal pružně 

měnit podle činností a akcí s dětmi, trvale je stanovena doba oběda a odpočinku dětí. 
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Didakticky zacílené činnosti lze zařazovat kdykoliv v průběhu dne, zařazení a délka těchto 
činností je ovlivněna zájmem dětí, citovým zaujetím a vlastní aktivitou dětí. 
Pro děti s povinností předškolního vzdělávání je určena doba od 8.00 do 12.00 hod. 

3.3. FORMY A METODY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Vzdělávání uskutečňujeme ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, 
vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky 
zacílená činnosti, ve které učitelka s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou 
záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na 
smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení nejčastěji ve skupinách a individuálně. 
Není naším cílem předávat dětem hotové poznatky a slovní poučení, vyhledáváme takové 
metody a formy práce, které děti vedou k aktivitě, samostatnosti a spolupráci. 
Využíváme metod: 

1. Zaměřených k naplňování obecných cílů – Komunikace a interakce mezi dětmi a 

zaměstnanci MŠ 

2. Metody vedoucí k naplňování dílčích cílů 

 Metody založené na prožitku – společná vycházka, improvizace, ranní kruh, hry 

s vodou, společný zpěv, krájení potravin, hračka z domova, čtení pohádky 

 Metody založené na vzoru - vzor učitelky při stolování, hygieně, čtení pohádky, 

zapisování do třídní knihy, vzor chování komunikace, dodržování pravidel 

 Metody založené na hře 

o podle činnosti - pohybové, námětové, konstruktivní, společenské, didaktické 

o podle motivace - nápodoba, hry založené na závrati (houpačka, kladina), 

o na náhodě (rozpočítadla, karty, člověče nezlob se),  

o na soutěži 

 Metody založené na pohybu – rozcvička, pohybová hra, skákání, běh, plavání, tanec, 

jízda na koloběžce, překonávání překážek 

 Metody založené na manipulaci a experimentu - experimenty s vodou, rostlinami, 

barvami, s tělem, se vztahy, s kreslícími materiály, se slovy, s čísly, manipulace 

s kostkami, přírodninami, stavebnicemi a různými materiály 

 Metody založené na komunikaci - komunitní kruh, vyprávění příběhů, četba pohádky, 

popis, řešení problémů, dokončování příběhů,,jak se tvářím, když, jak se cítím, hry na 

sochy, prosociální hry, pantomima  
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 Metody založené na tvořivosti – hry v písku, stavebnice, dílna, tvoření z papíru a 

materiálů, stavění domečků, doprav. prostředků, vyrábění dárků, tvoření masek a 

loutek, modelování, výzdoba třídy, hry se sněhem, literární tvorba, hudební a taneční 

tvorba, výtvarná tvorba 

 Metody založené na fantazii a magičnu - vymýšlení a vyprávění fantastických příběhů, 

fantazijní práce s materiály, provokování fantazie Coby to bylo, kdyby to nebylo, 

kreslení, malování, modelování., improvizace a další dramatické metody 

 Metody založené na myšlenkových operacích - vymýšlení a konstruování modelů a 

vynálezů, diskuse a domlouvání, řešení hádanek, hlavolamů, společné plánování, 

řešení běžných problémů. 

3.4. FORMY A METODY PRÁCE PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD DVOU DO TŘÍ LET  

individuální a skupinové učení, prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi, situační 

učení, spontánní sociální učení, dramatická výchova, didakticky cílené činnosti, aktivity 

spontánní a řízené učitelem. 

 Metodika vzdělávání 2- 3letých dětí – podporování hry, která je základní činností dětí, 

postupné začleňování ostýchavých dětí, přizpůsobování denního programu 

adaptabilitě dětí, postupné začleňování dětí do řízených činností, postupné 

osvojování samoobslužné činnosti na toaletě, v umývárně, šatně, při stolování. 

 Motorické vzdělávání – vytváření podmínek k podpoře tělesných aktivit a zdraví, 

osobní spokojenosti a pohody, zajištění bezpečnosti, uspokojování individuální 

potřeby pohybu, rozvíjení správného držení těla, automatizování již zvládnutých 

pohybů, uvolňování ruky prostřednictvím volného“ čmárání“(úchopové pately, 

prstové barvy, silné tužky), rozvíjení smyslu pro rytmus (říkadla, dětské rytmicko- 

melodické nástroje), rozvíjení motorických a senzomotorických dovedností, 

zapojování do vzdělávání dle individuálních možností 

 Rozvíjení poznávacích procesů – podněcování aktivit, rozvíjení zvídavosti, fantazie, 

poznávání okolí, získávání orientace v prostoru, čase, pojmenování lidského těla, 

předmětů každodenní potřeby, poznávat jména dětí, kamarádů, postupné 

seznamování s přírodou (zvířata, ovoce, zelenina), poznávání vlastností předmětů 

(barvy, tvary), postupné učení se prostorové orientaci, odhadování velikostí, vhodnou 

nabídkou činností dítěti napomáhat v chápání okolního světa, motivování k dalšímu 

poznávání, učení soužití ve společnosti vrstevníků. 
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 Řeč – poskytování správných mluvních vzorů, rozvíjení slovní zásoby dítěte( pasivní i 

aktivní slovní zásoba) 

 Učení nápodobou – zkoumání svět prostřednictvím smyslů a pohybových aktivit, 

objevování a zkoumání různých materiálů, předmětů, prostoru, sebepoznávání, 

poznávání ostatních, umožňování volných herních činností, realizování her 

s podporou dospělého, usnadňování her s vrstevníky(dítě, učitelka, dítě), 

respektování krátkodobé pozornosti dvouletého dítěte, nabízení jednoduchých, 

pestrých, krátkodobých činností, postupné procvičování ve zvládání emocí a 

efektivního chování, pomoc učitelky při řešení konfliktních situací mezi dětmi, 

respektování individuální potřeby dětí v navazování přátelství, osvojování si 

nejjednodušších pravidel slušného chování, rozvíjení pocitu osobní jistoty, 

podporování citových vztahů k rodině, škole, zaměstnancům školy, ostatním dětem, 

k okolnímu světu. 
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4. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 
Školní vzdělávací program“ Pojď pohádko mezi nás“ vychází z výsledků analýzy předcházejících 
ŠVP z období let 2014 až 2017, z rámcových cílů a záměrů předškolního vzdělávání z Rámcového 
vzdělávacího programu, doplněného o Konkretizované očekáváné výstupy, ze závěrů ČŠI, z 
podnětů rodičovské veřejnosti a ze společných projektů pro ZŠ a MŠ. 
Při všech činnostech, které budou probíhat v mateřské škole v průběhu dne, budeme plnit 
rámcové cíle předškolního vzdělávání. To znamená, že v kterékoliv části dne, v kterékoliv situaci 
si uvědomujeme: 

1) Co se tím, co právě děláme, děti učí, jak se rozvíjejí? 

 podporujeme tělesný rozvoj, zdraví, řeč, dokonalejší chápání, chuť k učení, zájem 
poznávat nové a objevovat neznámé, rozvíjíme schopnost přemýšlet, poznávací a 
tvůrčí schopnosti, fantazii, chápání vývoje a změny 

2) S jakou morální či lidskou hodnotou se právě děti setkávají, jakou si osvojují? 

 poskytujeme možnost poznat hodnoty jako respektování, spolupráce, jistota, 
komunikace, vzájemná pomoc, bezpodmínečné přijetí, důvěru, optimismus, empatie, 
spolehlivost, svoboda, rovnost, soucítění a solidarita, péče o druhé, hodnoty spojené 
se zdravím 

3) Jaký prostor mají děti p ro samostatnost, svobodu, sebevědomí, jak mají možnost 
ovlivnit chod věcí, které právě dělají? 

 vytváříme příležitosti k rozvoji sebevědomí, zdravé sebedůvěry, rozvíjíme zájem 
podílet se na společném životě a činnostech, vedeme k poznání, že může svou situaci 
ovlivňovat, že však za to, jak se rozhodne a co udělá, odpovídá 

Každodenními činnostmi tak směřujeme k naplňování klíčových kompetencí, k tomu, co 
předpokládáme, že by dítě ukončující předškolní vzdělávání mohlo dosáhnout. 
Kompetence k učení - představují soubor předpokládaných vědomostí, dovedností, 
schopností a hodnot důležitých pro úspěšné zvládnutí navazujícího procesu učení v dalším 
vzdělávání: 

 soustředěnost, pozornost, zkoumání, objevování, hledání souvislostí, 
experimentování, užívání pojmů, znaků a symbolů, uplatňování zkušeností v praxi, 
elementární poznatky o světě a jeho proměnách, zvídavost, schopnost porozumět 
věcem, jevům, radost z úspěchu vědomé učení a úsilí, záměrná paměť, dokončení 
práce, schopnost hodnotit sebe i ostatní 

Kompetence k řešení problémů - představují soubor předpokládaných vědomostí, 
dovedností, schopností a hodnot důležitých k tomu, aby dítě bylo schopné řešit a vyrovnat se 
se situacemi a problémy, které mohou nastat: 

 využívání bezprostředních zkušeností k samostatnému řešení problému, vyhledávání 
nových řešení, využívání zkušeností, fantazie, představivosti, zpřesňování početních 
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představ, vnímání elementárních matematických souvislostí, volby funkčních řešení, 
možnost ovlivnění situace vlastní iniciativou 

Komunikativní kompetence - představují soubor předpokládaných vědomostí, dovedností, 
schopností a hodnot důležitých pro zvládnutí vzájemné komunikace mezi lidmi: 

 řeč ve vhodně formulovaných větách, slovní vyjádření myšlenek, sdělení, smysluplný 
dialog, komunikace bez ostychu a zábran, uvědomění si výhod komunikace, 
dovednosti předcházející čtení a psaní, aktivní používání a rozšiřování slovní zásoby, 
využití informativních a komunikačních prostředků, povědomí o jiných jazycích 

Sociální a personální kompetence-představují soubor předpokládaných vědomostí, 
dovedností, schopností a hodnot důležitých k tomu, aby dítě bylo schopné zvládat situace, 
které nastávají v kolektivu, skupině, společnosti: 

 samostatné rozhodování, odpovědnost za jednání i jeho důsledky, citlivost a 
ohleduplnost k druhým, vnímání nespravedlnosti, ubližování, agrese, spolupráce při 
činnostech, 

 uplatňování společenských návyků a norem, respektování druhých, napodobování  

 prosociálního chování, přijímání zdůvodněných povinností a pravidel, obezřetnost při 
setkání s neznámými lidmi, odmítnutí nevhodného chování a komunikace,  

 tolerance k odlišnostem druhých, chápání nevhodnosti negativních projevů chování a 
schopnost bránit se těmto projevům 

Činnostní a občanské kompetence -představují soubor předpokládaných vědomostí, 
dovedností, schopností a hodnot důležitých k tomu, aby dítě bylo schopné uvědomit si a 
prakticky naplňovat svá práva a povinnosti: 

 plánování, organizování, řízení a vyhodnocování her,  

 využití svých silných, poznávání slabých stránek osobnosti,  

 odhadování rizik, změny vzhledem k okolnostem,  

 svoboda a odpovědnost při rozhodování,  

 smysl pro odpovědnost, úcta k práci druhých, zájem o ostatní,  

 chápání důsledků nízké aktivity, základní představa o lidských hodnotách a související 
chování, podíl na tvorbě pravidel soužití mezi vrstevníky a jejich dodržování,  

 uvědomování si práv svých i ostatních,  
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 ochrana zdravého a bezpečného prostředí a ochrana zdraví a bezpečí svého i 
druhých. 

ŠVP jsme zpracovali tak, aby byly naplňovány dílčí vzdělávací cíle 5 interakčních oblastí: 

1. V oblasti biologické - “Dítě a jeho tělo“ budeme stimulovat a podporovat růst a 
neurosvalový vývoj dítěte. Budeme podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou 
zdatnost pohybovou a zdravotní kulturu, rozvíjet pohybové i manipulační dovednosti 
dětí, učit je sebeobslužným dovednostem a povedeme je ke zdravým životním postojům. 

2. V oblasti psychologické - “Dítě a jeho psychika“ - budeme rozvíjet duševní pohodu 
dítěte, jeho psychickou zdatnost, jeho intelekt, řeč a jazyk, poznávací procesy a funkce, 
jeho city i vůli, také jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativitu a sebevyjádření, 
podporovat vytváření základů pro práci s informacemi 

3. V oblasti interpersonální- „Dítě a ten druhý“ budeme podporovat utváření vztahů dítěte 
k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat vzájemnou komunikaci a 
zajišťovat pohodu těchto vztahů 

4. V oblasti sociálně kulturní- „Dítě a společnost“ uvedeme dítě do společenství ostatních 
lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomůžeme dítěti osvojit si 
potřebné dovednosti, návyky a postoje, přijmout základní všeobecně uznávané 
společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody. 

5. V oblasti environmentální - „Dítě a svět“ založíme u dítěte elementární povědomí o 
okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí, budeme vytvářet základy 
pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. 

Záměrem veškerého našeho snažení je: 

 podporovat identitu dítěte, respektovat individuální a věkové zvláštnosti 

 pomáhat dítěti orientovat se ve společnosti, zvládat děje a změny, podporovat a 
osvojit si zdravý životní styl  

 umožnit dětem prožívat slavnosti a výjimečné dny, obohacující náš život v MŠ 

 učit se rozumět přírodě, lidem, vztahům, poznávat děje a jevy v přírodě, jejich 
podstatu a vzájemný vliv 

Náš Školní vzdělávací program „Pojď pohádko mezi nás“ je sestaven z 11 integrovaných bloků. 
Jednotlivé integrované bloky jsou nazvány podle pohádek, jsou společné pro všechny třídy MŠ 
obou odloučených pracovišť 
Časové průběhy jsou orientační, směrodatná je chuť a zájem dětí, jak dlouho se tematickým 
celkem budou zabývat. 
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Uvedené obsahy tematických celků jsou natolik obecné, aby nepotlačovaly tvořivost učitelek a 
možnosti dětí zasahovat a podílet se naplánování činností, obsahují však návrhy názvů 
tematických celků - názvy pohádek, povídek, příběhů, které napomáhají učitelkám při 
konkretizaci obsahu tematického celku, při vytváření TVP tak, aby byly respektovány 
individuální a věkové zvláštnosti dětí a program byl zajímavý v průběhu trvání platnosti ŠVP. 
V integrovaných blocích jsou uvedeny: 

 dílčí vzdělávací cíle – Co u dětí podporujeme 

 očekávané výstupy – Co by děti měly zvládnout 

 vzdělávací nabídka – Co dětem nabídneme 

Na jednotlivých třídách si učitelky společně vypracovávají třídní vzdělávací programy podle 
podmínek, věku dětí, individuálních zvláštností, kreativity a tvořivosti učitelek. Vzor plánování 
je součástí příloh ŠVP - tiskopisy, vzory. Vycházejí přitom se zájmů, potřeb dětí, umožňují dětem 
ovlivňovat a podílet se na plánování činností. 
Součástí TVP: 

 je plán provádění uvolňovacích cvičení a grafických záznamů 

 Je plán provádění logopedických chvilek 

 jsou individuální vzdělávací plány pro děti s odloženou školní docházkou a děti se 
specifickými projevy chování 

 je plán akcí na školní rok 

Při utváření třídních vzdělávacích programů jsou respektovány požadavky: 

 na rozvoj osobnosti v souladu s možnostmi a schopnostmi dítěte 

 na uplatňování podílu rodičů na vzdělávání v MŠ 

 na provádění hodnocení a využívání zjištěných informací pro další práci 

Jednotlivé tematické celky učitelky rozpracovávají v TVP do týdenních až čtrnáctidenních plánů, 
které obsahují návrhy záměrů, plánovaných činností, průběžné úkoly. Neplánované, nahodilé 
činnosti, hodnocení se zaznamenávají v průběhu plnění. 
V průběhu tematických činností by měly být zařazeny činnosti: 

1. pohybové - každodenně v různých formách 
2. komunikativní 
3. estetické 
4. poznávací k rozvoji logického myšlení 
5. manipulační a experimentální 

Nabízíme dětem bohatou škálu estetických činností (výtvarných, hudebních, literárních), 
uplatňujeme prvky tvořivé dramatiky. 
Využitím pohádek, příběhů a dalších literárních útvarů a bohatou škálou knih budeme působit 
na citový rozvoj dítěte. Povedeme děti ke každodenním kontaktům s knihou jako zdrojem 
informací a poznání – budeme rozvíjet poznávací procesy dětí. 
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Velký důraz klademe na hru dětí. Vytváříme prostor, čas a prostředky pro spontánní hru, 
vycházející z přirozených potřeb a zájmu dětí. Snažíme se v co největší míře didakticky zacílené 
činnosti přenášet do přirozeného prostředí. 
Velkou pozornost věnujeme rozvoji pohybových dovedností, různé formy pohybových aktivit 
jsou zařazovány každodenně (ranní cvičení, pohybové hry s pravidly, bez pravidel, didakticky 
zacílené činnosti, aktivity při pobytu venku, sezonní pohybové aktivity). 
Poskytujeme dětem množství podnětů pro utváření vztahu k přírodě a ochraně životního 
prostředí, podněcujeme děti k vlastní aktivitě – sázíme, zaléváme, pečujeme, pozorujeme, 
vytváříme, ochutnáváme (viz projekt Zahrada MŠ v přírodním stylu). 
Naplňováním programu primární prevence vedeme děti k vlastní aktivitě, samostatnosti, ale 
také odpovědnosti za ochranu zdraví. 
Snažíme se maximálně uskutečňovat adaptační program mateřské školy jako jeden 
z nejzákladnějších principů pro utvoření úzkého citového vztahu mezi dětmi a zaměstnanci MŠ. 
Do nabídky činností pro předškolní děti jsou zařazeny takové druhy her a metody, které hravou 
a nenásilnou formou připravují děti na budoucí roli školáka a napomáhají vyrovnávat nerovnosti 
vývoje před vstupem do základního vzdělávání. 
Záměry vzdělávání naplňujeme také množstvím nadstandartních aktivit (plavecký výcvik, 
lyžařský kurz, kurz bruslení, společné akce MŠ, ZŠ, dětí a rodičů, výlety,, tuzemské ozdravné 
pobyty, exkurze, návštěvy divadelních společností v MŠ atd.), které organizujeme v průběhu 
celého školního roku (viz přílohy na daný školní rok) a uskutečňováním projektu Zahrada 
v přírodním stylu a s tématikou využití volného času dětí. 
Záměry vzdělávání dále naplňujeme nabídkou zájmových kroužků – kreativního (Barvička), 
sportovního (Hopík), seznamování s cizím jazykem (Angličtina pro nejmenší) a přípravou na 
úspěšný start do 1. třídy (Všeználek). Kroužky probíhají v odpoledních hodinách.  
Naplňování průběžných vzdělávacích cílů prolíná každodenními činnosti a příležitostmi. 
Speciální průběžné cíle se týkají práv dítěte, sebeobsluhy a bezpečnosti. Velký důraz klademe 
na prevenci rizik, které mohou ohrožovat úspěch vzdělávacích záměrů. 
Rodiče jsou informováni o probíhajícím programu na jednotlivých třídách prostřednictvím 
nástěnek a na www stránkách školy. 
Mateřská škola zajišťuje rovný přístup ke vzdělávání, zohledňuje vzdělávací potřeby jednotlivce, 
vytváří potřebné podmínky a zajišťuje osobnostní rozvoj dítěte. 
a) se speciálními vzdělávacími potřebami  
Dítětem se speciálně vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích 
potřeb a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí 
opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu 
uvedeného v §16 školského zákona. 
Začlenění podpůrných opatření od jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 
Sb. Při vzdělávání těchto dětí využívá učitel služeb ŠPZ. 
Podpůrná opatření 1. stupně 

 Kompenzují mírné obtíže 

 Stanoví a uplatňuje škola na základě plánu pedagogické podpory. 

 PPP zpracovávají pedagogové na třídě, ve které je umístěno dítě se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Samozřejmostí je spolupráce obou učitelek. 
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 Učitel vypracovává plán pedag. podpory pro dítě, u kterého předpokládá, že bude 
požadovat vyšetření ŠPZ.¨ 

 Plán pedagogické podpory realizují učitelky po dobu nejdéle 3 měsíců. 
  Pedagogům je nápomocna při realizaci podpůrných opatření školní asistentka MŠ. 

 Při realizaci podpůrných opatření využívá mírných úprav v režimu, organizaci, vhodných 
metod, individualizace výuky, upevnění pracovních návyků, motivace dítěte, 
přiměřenost, zaměření na podporu koncentrace, odlišné časové limity, srozumitelnost, 
motivující a podněcující slovní hodnocení.¨ 

 Nejdéle po třech měsících učitelé s vedoucí učitelkou vyhodnotí a seznámí zákonné 
zástupce s hodnocením. 

 Učitelky ve spolupráci s vedoucí učitelkou doporučí vyšetření ve ŠPZ, upozorní rodiče na 
nutnost podat si žádost o vyšetření na ŠPZ. 

 Vedoucí učitelka odešle doporučeně plán pedagogické podpory na ŠPZ. 

 ŠPZ nejdéle do 3 měsíců od podané žádosti dítě vyšetří, zpracuje zprávu, předá 
zákonným zástupcům a zašle do školy. 

 Škola bezodkladně po doručení realizuje doporučení. 
Podpůrná opatření 2. stupně: 

 Charakteristika: aktuální zdravotní stav, opožděný vývoj, odlišné sociokulturní prostředí, 
poruchy učení, mírné řečové problémy, mírné poruchy autistického spektra, 
nedostatečná znalost vyučovacího jazyka. 

 Podpůrná opatření stanovuje ŠPZ po projednání se školou a zákonným zástupcem.  

 Na základě doporučení ŠPZ a žádosti zákonného zástupce učitelky vypracují nejdéle do 
jednoho měsíce individuální vzdělávací plán pro dítě. 

 Učitelky na třídě realizují IVP podle doporučení a vyjádření ŠPZ, průběžně vyhodnocují, 
nejdéle však jednou ročně. 

 K realizaci IPV je nutný informovaný souhlas zákonných zástupců, zajišťují učitelky ve 
spolupráci s vedoucí učitelkou. 

 Vedoucí učitelka předá informaci o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP 
zástupci ředitele školy, který je zaznamená do školní matriky. 

Podpůrná opatření 3. stupně: 

 Charakteristika- závažné specifické poruchy učení, chování, těžká porucha řeči, LMD, 
sluchové a zrakové postižení 

Podpůrná opatření 4. stupně: 

 Charakteristika- závažné poruchy chování, středně těžké a těžké mentální postižení, 
závažné vady řeči, poruchy autistického spektra, závažné tělesné postižení 

Podpůrná opatření 5. stupně: 

 Charakteristika- nejtěžší zdravotní postižení, postižení s více vadami, vyžadující vysokou 
úroveň podpory 

b) nadaných a mimořádně nadaných 

 Projevují se: neobvyklou živostí, menší potřebou spánku, vysokou úrovní aktivity, 
časným rozpoznáním známých osob, je vytvořena trvalost objektu dříve než u ostatních, 
velkou potřebou přísunu nových podnětů, neobvyklou pamětí, velkou rychlostí učení, 
časným nástupem řeči, zvídavostí, kladením otázek. 
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 Učitelky na třídě vytvoří plán podpůrných opatření pro dítě mimořádně nadané, dále 
postup stejný jako u pedagogické podpory 1. stupně. 

 Učitelky ve spolupráci s vedoucí učitelkou zajistí odeslání PLPP a doporučí vyšetření ŠPZ, 
upozorní rodiče na nutnost podat si žádost o vyšetření ve ŠPZ. 

 Po doporučení ŠPZ jsou okamžitě zahájeny práce na vytvoření IVP pro mimořádně 
nadané dítě. 

 IVP sestavují učitelky na třídě, ve které je dítě umístěno. Úzce spolupracují se zákonnými 
zástupci dítěte, zákonný zástupce IVP podepisuje.  

 IVP bude sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení ŠPZ. 

 Vedoucí učitelka zajistí informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte a předá 
informace o  

 Zahájení podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele  školy, který je zaznamená do 
školní matriky. 

 Učitelky ve třídě realizují IVP, průběžně vyhodnocují. IVP může být doplňován a 
upravován v průběhu školního roku. 

 Termín vyhodnocení naplňování IVP je součástí IVP. 

 Přílohou jsou tiskopisy PLPP a IVP. 
c) vzdělávání dětí od dvou do tří let 

 Rámcové cíle a záměry vzdělávání obsažené v RPV PV, jsou vhodné i pro vzdělávání dětí 
od dvou do tří let. Dvouleté dítě však projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje 
a objevuje. Poznává všemi smysly. Před nástupem dítěte do MŠ umožníme rodičům 
seznamování s MŠ společně s dítětem, nabídneme zkrácený pobyt, postupné přivykání, 
seznamování s prostředím, dětmi, učitelkami, denním programem. Respektujeme 
rituály při loučení s rodiči. 

 MŠ zajistí vzdělávání těchto dětí co nejvíce nápodobou, situačním učením, vlastním 
prožitkem a především hrou. Učitelky ve třídě zajišťují ve větší míře delší časový prostor 
pro stravování a sebeobsluhu, více individuální péče, srozumitelná pravidla, pravidelný 
denní režim, dostatek emoční podpory a pocit bezpečí. Vytváříme přiměřeně podnětné 
prostředí a činnost. 
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5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH 
 

INTEGROVANÉ BLOKY: 

Září O Palečkovi a jeho kamaráde 

Říjen O poslední vlaštovce 

Listopad Filipova dobrodružství 

Prosinec Vánoční pohádka  

Leden Sněhová královna 

Únor Pohádka pokaždé jinak 

Březen Pohádky z naší zahrádky  

Duben V zeleném království 

Květen Každý má někoho 

  O klukovi z počítače 

Červen  Jak šel Honza do světa 

NAPLŇOVÁNÍ DÍLČÍCH VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ PRŮBĚŽNÝM PŮSOBENÍM 

ORIENTAČNÍ PŘEHLED NAPLŇOVÁNÍ DÍLČÍCH VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ 

5.1. Integrovaný blok: O PALEČKOVI A JEHO KAMARÁDECH 

Časový průběh: září – 4 týdny 

Obsah tematických celků Zdroje Názvy tematických celků 

Já a kamarádi v MŠ 

Velká kniha pro malé děti 
Jak šel Ondrášek poprvé do 
školky 

2x7pohádek,Špalíček pohádek Paleček a jeho kamarádi 

Ukradli nám Adama, podzim 
v MŠ 

Kája chce domů 

Alenčina čítanka  Jak si zvířátka pomáhala 

folie  Sluníčko jde do MŠ 

Hračky a prostředí MŠ 

báseň  Skřítek pořádníček 

Martinkova čítanka  Počmáraný den 

Sluníčko 12/2007    
Kubík Šikulík a prasátko 
Pořádníček 

Povídání o pejskovi   O panence, která tence plakala 

Děti a slušné chování   Půjčujeme hračky 

Pravidla v MŠ 

Velká kniha pro malé děti  
Jak se Andulka naučila 
děkovat 

Čteme a recitujeme v MŠ  
Proč maminka Adámka 
nechce 
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Čteme a recitujeme v MŠ  Kouzelné slovíčko 
Sluníčko (2007) O posměváčkovi 
Folie O uzdravené princezně 
Folie Modrý zajíček 

Děti a slušné chování 
Omluva, Vyprávění kočky 
Justýnky 

Čtení pro sladké snění  
Michaela a nafukovací 
balonek 

 

 

Záměrem integrovaného bloku O Palečkovi a jeho kamarádech je umožnit dětem postupně 
přivyknout a seznámit se s prostředím MŠ, hračkami, vybavením, programem. Záměrem je 
položit základy k utváření navzájem respektujícího vztahu mezi dítětem a dospělými v MŠ tak, 
aby se dítě cítilo bezpečně a spokojeně a s důvěrou se obracelo na dospělé. Záměrem je 
pomáhat dětem v navazování kontaktů s ostatními dětmi, vést je ke spolupráci a k přijímání 
dohodnutých pravidel soužití.  

 

Co u dětí podporujeme? (dílčí vzdělávací cíle) 
1/2  rozvoj pohybových dovedností 
1/2  ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 
1/5  osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 
2/1/1  rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, 

naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, 
mluvního projevu, vyjadřování) 

2/2/1  rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání 
2/3/1  získání relativní citové samostatnosti, sebedůvěry 
3/1  seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému 
3/ vytváření prosociálních postojů (respekt, tolerance, přizpůsobivost) 
4/ seznamování se se světem lidí, kultury a umění 
5/ seznamování se s místem a prostředím, vytváření pozitivního vztahu k němu  
 

Co by děti měly zvládnout? (očekávané výstupy) 

 zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní 
návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat potravu a tekutinu, umět stolovat, 
postarat se o sebe a své osobní věci) 

 zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, 
uklidit po sobě, udržovat pořádek) 

 poznat a pojmenovat většinu toho, čím je v MŠ obklopen  
 porozumět slyšenému 
 odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory 
 navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, 

komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho 
 dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chovánív MŠ 
 respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky 
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 orientovat se bezpečně v prostředí MŠ 
 zachycovat skutečnosti pomocí VV techniky, vyjadřovat se prostřednictvím HV a  
 HVP činností 

 

Co dětem nabídneme? 
 -činnosti zajišťující spokojenost a radost, vyvolávající veselí a pohodu 
 -aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ 
 -pohybové a manipulační činnosti, sebeobslužné činnosti, hudební činnosti 
 -rozhovory, skupinovou a individuální konverzaci, vyprávění zážitků, poslech 

čtených a 
  vyprávěných pohádek, příběhů i s etickým obsahem a poučením 
 -různé druhy her- spontánní, námětové, smyslové, výtvarné, hudebně pohybové 
 -návštěvu – exkurzi po MŠ, vycházky do blízkého okolí, pobyt na školní zahradě 
 -divadelní představení v MŠ, návštěva Divadla loutek v Ostravě 
 -výlet do ZOO Ostrava 
 Naplňování aktivit z projektu Zahrada MŠ v přírodním stylu/ např. sportovní 

aktivity, pozorování stromů, keřů, výtvarné aktivity s přírodninami, pěstitelské 
činnosti, atd.) 

 

5.2. Integrovaný blok: O POSLEDNÍ VLAŠTOVCE 

Časový průběh: říjen - 4 týdny 

 

Obsah tematických 
celků  

 Zdroje návrhy názvů tematických celků 

Ovoce, zelenina, 
zdravá výživa 

 O řepě 

  Folie  Kubík Šikulík a mlsné jablíčko  
    O panence Jablence 

  
Metodika drogové 
prevence  

 O nemocném království 

  Svět plný sluníček Otesánek 
  Pohádkový dědeček  O ztracené hrušce 
   Folie  O jablíčkové posteli 
  Folie  Zeleninové disko 
  Folie  Kleofášova podzimní zahrádka 
  Čteme a recitujeme  O jablíčku 
  Kafomet  Jak Spadlístek vařil kompot 
   
Podzim-jeho radosti 
a starosti o zvířátka, 
počasí 

Pohádkový dědešek  O poslední vlaštovce 

  Folie  Jak pomáhala ježčí tlapa 
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  Léto a podzim  
 Proč se na podzim javor 
červená  

    Jak ježek nechtěl usnout 

   Báječná školka  
Jak Matýsek a Madalenka 
uspávali ježka 

  Kafomet  Spadlístkova podzimní spížka 
   
Draci aneb není 
drak jako drak 

Pohádkový dědeček  Vláďův drak 

  Honzíkova cesta  Honzík pouští draka 
  Ekologická výchova O dědovi a papírovém draku  
  Kafomet  Dráček a pyšný drak 
   
Listy,plody a barvy 
podzimu  

Alenčina čítanka  Barevné listí 

  Folie  Matyášova podzimní zahrádka 
   Sluníčko a dupací ježek 

 
Záměrem integrovaného bloku O poslední vlaštovce je rozvíjet smyslové vnímání dětí využitím 
rozmanitosti podnětů, barevnosti a změn podzimní přírody. Záměrem je přivádět děti 
k získávání povědomí o zdravé výživě a jejímu praktickému naplňování. Záměrem je umožnit a 
podporovat zájem dětí o knihy jako zdroj poznání, jako podnětů k rozvoji řečových aktivit.  

 

Co u dětí podporujeme? (dílčí vzdělávací cíle) 
2/2/1 rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání 
1/7 osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví 
2/1/1 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, 

naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnost, vytváření pojmů, 
mluvního projevu, vyjadřování) 

2/1/3 rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka a další formy sdělení verbální i neverbální 
(výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) 

2/3/6  rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání 
3/6  rozvoj kooperativních dovedností, spolupracovat s ostatními v skupině 
4/8  rozvoj společenského i estetického vkusu 
5/4  pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a 

zlepšovat, ale také poškozovat a ničit 
5/2  vytvoření elementárního povědomí o přírodním prostředí, jeho rozmanitosti, 

vývoji a neustálých proměnách 
4/5  seznamování se světem lidí, kultury a umění 

  

Co by děti měly zvládnout? (očekávané výstupy) 
 mít povědomí o významu zdravé výživy a dodržování hygieny 
 vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 
 poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno – ovoce, zelenina plody 
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 poznat a vymyslet jednoduchá homonyma 
 spolupracovat s ostatními  
 vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem 
 představení 
 těšit se z společně prožitých chvil, činností a zážitků 
 vyjadřovat se prostřednictvím VV a HV činností 
 všímat si změn přírody na podzim 
 mít povědomí o významu životního prostředí, vědět, že ho mohou vlastním 
 chováním ovlivnit 

 
Co dětem nabídneme? 

 různé druhy her – smyslové, konstruktivní, pohybové, jazykové, hudební, 
výtvarné hry s přírodninami 

 příprava a ochutnávka ovoce, zeleniny, připravujeme jednohubky, pečeme štrúdl 
 odpolední akce pro děti a rodiče Uspávání broučků s lampionky 
 odpolední akce pro děti a rodiče „Tvoření z přírodnin! 
 rozhovory, individuální a skupinovou konverzaci, vyprávění zážitků, poslech 

čtených a vyprávěných příběhů a pohádek 
 exkurze na tržiště, do obchodu, vycházky do parku se sběrem přírodnin 
 kooperativní činnosti ve dvojicích, skupinkách 
 přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování změn a 

rozmanitostí v přírodě 
 práce s obrazovým materiálem 
 exkurze do lesa za myslivci 
 exkurze do knihovny 
 tvořivé činnosti s přírodninami 
 Ze školičky do školy – návštěva ZŠ s výtvarnými aktivitami 
 Uskutečňování aktivit z projektu Zahrada MŠ v přírodním stylu (sportovní 

aktivity, pozorování, výtvarné aktivity s plody, listy a stromy, pěstitelské činnosti, 
pozorování oblohy, změny povětrnostních vlivů, ptactvo, hmyz atd.)  

  

5.3. Integrovaný blok: FILIPOVA DOBRODRUŽSTVÍ 

Časový průběh: listopad - 3 – 4 týdny 

 

Obsah tematických celků Zdroj 
Návrhy názvů 

tematických celků 
Moje tělo  Filipova dobrodružství  Filip v zemi zdraví 
    Folie  O třech bratřích  
  Ferda cvičí mraveniště  Ferda cvičí mraveniště 

Nemoc,úraz, nebezpečí Čteme a recitujeme  
Barborka a cucavé 
bonbony 

  Metodika drogové prevence  Jak se sluníčko nemylo 
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  Alenčina čítanka  Alenka stůně 
  Alenčina čítanka   Pohádka o bacilovi 
  Martinkova čítanka  Děravý zoubek 

  Filipova dobrodružství   
Filip na zlověstném 
ostrově 

  Metodika drogové prevence  Dva koníčci 

  Propagační sešit 
Jak Alenka nechtěla 
papat 

    O bacilovi 
Časové pojmy (den, noc, 
ráno, poledne, večer,)  

Knížka pro Vojtíška  Pět korálků a dvě perly 

   Kafomet poznávání 055.3 O třech bratřích 
  Pohádky z vesmíru  Pohádky z vesmíru 
Oblékání, předměty 
denní potřeby  

Povídání o pejskovi a  O pyšné noční košilce 

  Literární texty 
O hrnečku, který se 
nechtěl mýt 

  Pohádkový dědeček  Na co Toník zapomněl 
  Sluníčko 11/2007  Neposlušné ponožky   
  Folie  Záhada zubní pasty 

 

Záměrem integrovaného bloku Filipova dobrodružství je přivádět děti k osvojení si 
poznatků o lidském těle a jeho funkci, vést děti k odpovědnosti při péči a ochraně 
vlastního zdraví a předcházení úrazům. Záměrem je vytvořit povědomí o významu 
aktivního pohybu, zdravé výživy a životního stylu. Záměrem je upozornit děti na 
nebezpečí (násilí, ubližování, cizí lidé, neznámé prostředí), poskytovat náměty, jak 
situace řešit. 
 

Co u dětí podporujeme? (dílčí vzdělávací cíle) 
1/6   osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jeho kvalitě 
1/7  osvojení si poznatků o dovednostech důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, 

osobní pohody a pohody prostředí 
1/8  vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního 

stylu 
2/1/2  rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného 

projevu 
2/2/1  rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně 

názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému) 
2/2/1 rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí 

k úmyslným 
2/2/1 rozvoj a kultivace představivosti a fantazie 
3/7 ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 
4/3  rozvoj schopností projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a 

aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny 
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5/7  rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho 
změnám 

 

Co by děti měly zvládnout? (očekávané výstupy) 
 znát některé části vlastního těla a jejich funkci, mít povědomí o těle a jeho vývoji, 

znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem 

 probudit zájem o péči o své zdraví a učit se předcházet úrazům a nemocem 

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

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

 vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenku, nápad, pocit, domluvit se slovy i 
gesty 

 učit se nová slova 

 vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat 

 chápat prostorové pojmy 

 řešit problémy, předkládat nápady 

 bránit se projevům násilí, ubližováni, ponižování 

 chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi a dospělými jedinci 

 chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé 

 všímat si změn a dění v nejbližším okolí 
 
Co dětem nabídneme? 

 činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí 

 vyhledávání informací při manipulaci s obrazovým materiálem, knihami, využití 
videonahrávky Kostičky 

 různé druhy her – námětové, manipulační, jazykové, dramatizační 

 pohybové aktivity, činnosti relaxační, odpočinkové 

 výtvarné, hudební aktivity 

 exkurzi do planetária s pohádkou  

 uskutečňování rozmanitých aktivit v rámci projektu Zahrada MŠ v přírodním stylu  
 

5.4. Integrovaný blok: VÁNOČNÍ POHÁDKA 
Časový průběh: prosinec - 4 týdny 

 

Obsah tematických 
celků 

Zdroj 
Návrhy názvů tematických 

celků 
   

Vánoční stromeček 
Pohádky z naší 
zahrádky 

 Jak smrček chundeláček ke 
štěstí přišel 
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 Adventní čas 
Jak kozlík ozdobil 
stromeček 

 Folie Jak to chodí o Vánocích 

  Folie 
O jablíčku, které padlo 
daleko od stromu 

   O nejšťastnějším stromečku  

   
Co mi vyprávěl vánoční 
stromeček 

Nadělujeme pro radost Mikeš J. Lady Mikešovo nadělování 
   O velké vánoční chvíli 
   Jak měl myšáček pravdu 

  
Vánoce (původ, 
zvyky) 

Dárek k Vánocům 

   Vánoce v jáchymovském lese 
   O sněhu a Ježíškovi 
  Adventní čas Kočičí Vánoce 
  Folie Jak měl myšáček pravdu 
  Sluníčko12/2010 Jak napsali Ježíškovi 
   

Mikulášské čertovinky 
S čerty nejsou 
žerty 

S čerty nejsou žerty 

 
Adventní čas 
Štuclinka a 
Zachumlánek 

Kterak byli Zachumlánek se 
Štuclinkou nadělova 

  Adventní čas Byl u nás Mikuláš 

  
Zima v MŠ 
(Opravilová) 

Čertovská hrachová kaše 

   
Povídání o pejskovi a 
kočičce 

Zvyky, obyčeje Vánoc  
Hudební besídka 
Rotag,čítanka 2.tř. 

Vánoční pohádka 

  
Vánoce(původ, 
zvyky)  

Vánoční příběh  

  
Vánoce(původ, 
zvyky)  

Jak to chodí o Vánocích 

  Svět plný sluníček  Narodil se Ježíšek 

   
Jak zimní skřítci čekali na 
zimu  

   Báječná školka  
Jak Matýsek a Majdalenka šli 
pro kouzelnou metličku 

 

Záměrem integrovaného bloku Vánoční pohádka je radostně prožívat dobu očekávání 
před svátky, vést děti k aktivnímu spoluvytváření prostředí pohody. Záměrem je 
nabídkou rozmanitých činností přibližovat dětem zvyky a tradic vánočního času. 
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Záměrem je rozvíjet citové vztahy k lidem a živým tvorům. 
 

Co u dětí podporujeme? (dílčí vzdělávací cíle) 
1/2  rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i 

jemné motoriky/koordinace rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka 
2/1/2  rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného 

projevu 
2/3/4 rozvoj schopností citoví vztahy vytvářet, rozvíjet a city plně prožívat 
2/3/5 rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a 

prožitky vyjádřit  
3/3  posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v MŠ) 
4/2  rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, podílet se na 

společných činnostech), vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto 
společenství uznávané 

5/1  vytváření pozitivního vztahu k místu, ve kterém dítě žije 
 

Co by děti měly zvládnout? (očekávané výstupy) 

 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku 

 naučit se zpaměti krátké texty 

 porozumět slyšenému, reprodukovat, převyprávět vlastními slovy 

 těšit se z hezkých a příjemných zážitků 

 zachytit a vyjádřit své prožitky slovně, výtvarně, pomocí hudby 

 vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc 

 spolupracovat, podílet se na společné činnosti, spoluvytvářet prostředí pohody 

 seznamovat se se zvyky a tradicemi vánočního času 

 vnímat umělecké a kulturní podněty, tradice vánočního období 

 být citlivé k živým tvorům 
 

Co dětem nabídneme? 

 poslech koled, pohádek a příběhů s vánoční tématikou 

 O mikulášské košilce - písně, básně, soutěže, pohyb, aktivity a kouzla 
s Mikulášem, čertem a andělem, nadílka 

 výtvarné a pracovní aktivity, podílení se na výzdobě prostředí 

 vycházka do parku za zvířátky, pozorování kaprů, sledování výzdoby města 

 společné vánoční setkání s rodiči v MŠ s tvořivými dílničkami 

 hudební aktivity 

 různé druhy her 

 rozhovory, vyprávění 

 pečení a zdobení perníčků společná akce  
 divadelní představení „Půjdem spolu do Betléma“ 
 uskutečňování aktivit v rámci projektu „Zahrada MŠ v přírodním stylu“ 
 Vánoční spirála společné setkání s rodiči 
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5.5. Integrovaný blok: SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 

Časový průběh: leden – 4 týdny 

 

Obsah tematických celků Zdroje 
Návrhy názvů 

tematických celků 
 Zvířátka v zimě  Martinkova čítanka    Veliký sníh 

  
O pejskovi a kočičce, jak 
psali psaní 

 Čítanka pro 2.ročník ZŠ 
Čtení ve sněhových 
stopách 

 365 pohádek na dobrou noc Hladové ptáčci 
 Pohádkový dědeček   O nenasytném vrabci 
 Folie         Dva medvědi 
         Folie          Matěj a hladoví ptáčci 
   
Zimní radovánky  Mikeš J. Lady      Mikešova klouzačka 

 Sluníčko 1/07      
Kubík Šikula a sáňky 
přemlouvánky 

 Svět zvířat J. Lady    Jak si medvědi zabruslili 
 Folie         Hokejista Tom 
 Martinkova čítanka    Martínek a sněhulák 

 Soubor literárních textů   
O mrazíku, který maloval 
barvami 

 Sluníčko1/2008      Vločka Šárka 
 365 pohádek na dobrou noc  Koulovačka 

 365 pohádek na dobrou noc  
Pohádka o sněhových 
vločkách 

 Země pohádek/časopis/   Jak pekli kaštany 
 Země pohádek/časopis/   Krtek a sněhulák 
 Opravilová        Leden nemám ráda 

  
Jak dostal sněhulák jen 
půl nosu 

  
Jak si Křemílek a 
Vochomůrka dělali 

            klouzačku 
Hokusy, pokusy  Tomíkovy objevy   
          Pokusy na každý den  
         Už vím, proč. . .  
   
Co už umím (tvary, 
písmena, číslice) 

 Míšovo tajemství 

         Svět plný sluníček      Klikyháky pro prvňáky 
         Knížka pro Vojtíška     Neposedná písmena 
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Záměrem integrovaného bloku O malé čarodějnici je využít zimního období k rozvoji 
pohybových aktivit na sněhu a ledu, k vnímaní a k uvědomění si krásy i nebezpečí zimy. 
Záměrem je přivádět děti k ochraně přírody péčí o živé tvory v zimním období.  
Záměrem je využít množství podnětů k rozvoji manipulačních, hudebních, výtvarných, 
komunikačních dovednost, nabízet dětem praktické činnosti s různými látkami a 
materiály a tím získávat zkušenosti s jejich vlastnostmi a tak rozvíjet sebevědomí a 
sebedůvěru dětí. Záměrem je nabídnout dětem aktivity s písmeny, čísly, slovy, rozvíjející 
jejich chuť a zájem o učení na základě prvních kontaktů se základní školou. 
 

Co u dětí podporujeme? (dílčí vzdělávací cíle) 
1/1 uvědomění si vlastního těla 
1/8  vytvoření zdravých životních návyků 
2/1/3  osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, 

rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení 
2/2/5  osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci 

(abeceda, čísla) 
2/2/4  podpora a rozvoj zájmu o učení 
2/3/1  rozvoj pozitivních vztahů k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání 

sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 
3/2  osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro 

navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 
4/3 ; rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností rozvoj 

schopností projevovat se autenticky 
5/2  vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním a technickém 

prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a proměnách  
5/6  rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 
 
Co by měly děti zvládnout? (očekávané výstupy) 

 pohybovat se bezpečně na sněhu a ledu 

 mít povědomí o významu aktivního pohybu, o možnostech sportování v zimě 

 získat zájem o učení, získat pocit radostného očekávání vstupu do 1.tř. ZŠ 

 sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 

 poznat některá písmena a číslice 

 poznat napsané své jméno 

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

 chápat základní číselné a matematické pojmy (orientace v počtu do 6, číselná 
řada do 10, poznat stejně, více, méně, porovnávat, uspořádávat, třídit soubory 
podle určitého pravidla) 

 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

 v situaci, které rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování 

 uvědomovat si své možnosti a limity (své silné i slabé stránky) 

 navazovat kontakty s jiným “důvěryhodným „ dospělým, překonat stud, 
komunikovat 

 s ním vhodným způsobem 
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 chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem bez předsudků s úctou k jejich 
osobě 

 chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé 

 uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může v zimním období setkat, mít 
povědomí 

 o tom, jak se prakticky chránit a pomáhat pečovat o živé tvory v zimním období  
  

Co dětem nabídneme? 

 pozorování zimní přírody, péči o ptáčky, zvířátka v parku – vycházky 

 pohybové aktivity na sněhu, hry se sněhem 

 využití knih a obrazového materiálu 

 pokusy se sněhem, ledem, dalšími materiály a látkami 

 grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen, hry s písmeny 

 pohádky, básničky, říkanky se zimní tématikou – poslech, rozhovory, vyprávění 

 dramatizace 

 jazykové hry 

 činnosti zaměřené na seznamování s elementárními číselnými a matematickými 
pojmy 

 uskutečňování aktivit v rámci projektu Zahrada MŠ v Přírodním stylu 

 hry na téma škola 

 činnosti zajišťující spokojenost, radost 

 hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí, osvojování si 
rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává 

 divadelní představení v MDK, v MŠ, kouzelník v MŠ 

5.6. Integrovaný blok: POHÁDKA POKAŽDÉ JINAK 

 

Obsah tematických celků Zdroje 
Návrhy názvů 

tematických celků 
Seznamování s loutkami, 

zvířátka v pohádkách 
 Z pohádky do pohádky 

  
O Budulínkovi 

 
  Červená Karkulka 
  Perníková chaloupka 

 
Soubor textů k literární 

výchově  
O koblížkovi 

  O kůzlátkách 
  Boudo, budko 
  Bylo jedno paraplíčko      

  Liška a vrána 
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Pohádkoví hrdinové 

kreslených pohádek 
 

Večerníčkovy 

pohádky,Rozhovor s 

Večerníčkem 

 Báječná školka Krtek 

  
Pohádky z mechu a 

kapradí 

  Rumcajs, Manka a Cipísek 

  O makové panence 

  Bob a Bobek 

Karneval 2 x 7 pohádek       Princeznička na bále 

 Pohádky B. Němcové    O chytré princezně 

 Zima (zvyky, obyčeje)     
Ve školce mají maškarní 

ples 

  Šípková Růženka         

 

Záměrem integrovaného bloku Z pohádky do pohádky je pobízet děti k vyjádření svých 
prožitků slovně, výtvarně, pomocí hudby, pohybově a dramatizací a k uplatňování vlastní 
fantazie a představivosti. Záměrem je umožnit dětem setkávání s různými způsoby zpracování 
pohádkových příběhů. Záměrem je vést děti ke spolupráci, spolurozhodování a aktivitě a 
k prožívání radosti z úspěchu.  
 

Co u dětí podporujeme? (dílčí vzdělávací cíle) 

1/1  uvědomění si vlastního těla 
1/ 2  rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i 

jemné motoriky 
2/1/1  rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, 

naslouchání, uvědomění) a produktivních)výslovnosti, vytváření pojmů, 
mluvního projevu, vyjadřování/ 

2/2/2  rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) 
2/3/1  poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě  
2/3/5  rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a 

prožitky vyjádřit 
3/5  rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 
4/7  vytvoření základů pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovednosti tyto 

vztahy vyjadřovat a projevovat 
5/2  vytváření elementárního povědomí o širším kulturním prostředí, o jejich vývoji, 

rozmanitosti a proměnách 
 

Co by děti měly zvládnout? (očekávané výstupy) 

 koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla,sladit pohyb s rytmem a 
hudbou 

 vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynů 

 sledovat a vyprávět pohádky 

 naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit 
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 vyjadřovat svou fantazii a představivost v tvořivých činnostech 

 těšit se z hezkých a příjemných zážitků, ze setkávání s uměním 

 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

 zachytit a vyjádřit své prožitky /slovně, výtvarně, pomocí hudby, dramatickou 

 improvizací/ 

 spolupracovat s ostatními, rozdělit si úkol s jiným dítětem 

 vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem 

 literární, dramatické či hudební představení 

 zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých 

 výtvarných dovedností a technik 

 vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností 

 mít povědomí o širším kulturním prostředí 
 
Co dětem nabídneme? 

 společné setkání dětí a rodičů na karnevale se zábavným programem 

 seznamování, sledování různých druhů zpracování pohádek 

 poslech čtených či vyprávěných pohádek 

 práci s knihou, exkurzi do knihovny, knihkupectví 

 divadelní představení v MŠ 

 přípravu a realizaci společných slavnostních a výjimečných dnů - karneval 

 výtvarné a hudební aktivity motivované pohádkou 

 hra s loutkami, maňásky, převleky 

 výjimečný den v MŠ Děti hrají dětem 

 společné rozhodování o přípravě dramatizace pohádky 

 uskutečňování aktivit v rámci projektu Zahrada MŠ v přírodním stylu 

 tvůrčí a estetické aktivity 

5.7. Integrovaný blok: POHÁDKY Z NAŠÍ ZAHRÁDKY 
Časový průběh: březen-duben – do velikonoc 

 

Obsah tématických celků Zdroje 
Návrhy názvů 

tématických celků 

Jarní rostliny, stromy Pohádky z naší zahrádky  
Jak se zahrádka 
probudila ze zimního 
spánku 

 Hrubín Špalíček pohádek   
O Květušce a její 
zahrádce 

 Svět zvířat Jak roste tráva 
 365 pohádek na dobrou noc Všetečná chudobka 
 Folie  Hádanková pohádka 
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 Báječná školka 
Jak Matýsek a 
Majdalenka vyčarovali 
jaro 

 Folie Píšťalička pana mrázka 
 Svět zvířat   Jak roste tráva  
Zvířata a mláďata doma, 
na poli,v lese, hmyz 
 

Pohádkový dědeček 
Jak zvířátka na poli volila 
krále 

 Čteme a recitujeme O kohoutkovi a slepičce 
 Velikonoce (původ, zvyky) O koblížkovi 
  Devět 
  Boudo, budko 

 Čítanka pro 2. Ročník  
Jak štěňátko chtělo malé 
pejsky 

 Svět plný sluníček 
O nespokojených 
zvířátkách 

 Folie O jarním ťukání 
  Mravenčí pohádka 
  Mourkův bráška 
  Dvě slepičky 
  Jak se Pipik naučil zpívat 

 Literární texty 
O koťátku, které 
zapomnělo mňoukat 

  O lišce a vlkovi 
 Šimon půjde do školy   Jarněnka a Vesněnka 
 Sluníčko 7/2013       Tekla a brouk 

  
Velikonoce, zvyky, 
tradice 
 

 
Velikonoce (původ) 
Martinkova čítanka 

O zeleném vajíčku 

 Sluníčko 3/07  
Kubík Šikulík a 
pomlázka 

 Čas. Kouzelná školka 
Jak Matýsek a 
Majdalenka šli pro 

 Folie Pentličky na pomlázky 

  
Velikonoční pohádka o 
slepičce Toničce 

      

Záměrem integrovaného bloku Pohádky z naší zahrádky je všímat si proměn a bohaté 
rozmanitosti jarní přírody, umožnit dětem osvojovat si poznatky a dovednosti z oblasti péče 
o přírodu praktickými činnostmi i vyhledáváním informací v knihách. 
Záměrem je seznamovat děti s některými velikonočními zvyky a podporovat jejich aktivitu a 
tvořivost při estetických činnostech. 
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Co u dětí podporujeme? (dílčí vzdělávací cíle) 
½ ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 
1/7 osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí 
2/1/3 rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení 
2/2/6 vytváření základů pro práci s informacemi 
2/3/3 rozvoj schopnosti sebeovládání 
3/1 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému dítěti i ke zvířátkům 
3/6 rozvoj kooperativních dovedností 
4/4 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 
4/5  osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije 
5/6  rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 
5/5  osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v 

péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a ochraně před 
jeho nebezpečnými vlivy 

 
Co by děti měly zvládnout? (očekávané výstupy) 

 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku 

 zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 

 seznámit se s nebezpečím při setkání s cizími zvířátky, chovat se obezřetně 

 získat vztah k přírodě, učit se chránit zeleň a rostliny kolem nás 

 poznat, že kniha je zdrojem informací, projevovat zájem o knížky 

 vnímat, že je zajímavé dovídat se nové věci 

 být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě 

 dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití 

 snažit se ovládat své nevhodné chování 

 šetrně zacházet s knihami 

 seznamovat se se zvyky a tradicemi velikonoc 
 

Co dětem nabídneme? 

 aktivity a činnosti s knihou – prohlížení, vyhledávání obrázků, četba 

 pečení velikonočního beránka 

 různé výtvarné techniky při zdobení kraslic, estetizaci prostředí MŠ 

 vycházky do přírody s pozorováním 

 pokusy s rostlinami 

 rozhovory, vyprávění o domácích mazlíčcích 

 divadelní představení v MŠ 

 vycházky za zvířátky 

 exkurzi do květinové síně, zahradnictví 

 estetické a tvůrčí aktivity 

 návštěva Rybího domu v Chotěbuzi 
uskutečňování aktivit v rámci projektu Zahrada MŠ v přírodním stylu 
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 výlet do arboreta u Opavy, do Zoo Ostrava 

 akci na školní zahradě Můj kamarád pes (pozorování psů při výcviku, poznávání 
všemi smysly ve spolupráci s Kynologickým klubem). 

5.8. Integrovaný blok: V ZELENÉM KRÁLOVSTVÍ 

Časový průběh: duben – 2-3 týdny 

 

Obsah tématických celků Zdroje 
Návrhy názvů 

tématických celků 
Příroda živá, neživá, 

koloběh vody 
Jaro v MŠ Co to je proti pomněnkám 

 Čítanka po 2. tř. ZŠ Slunce a voda 

 Svět plný sluníček Jak dvě kapky putovaly 

 365 pohádek na dobrou noc Jak se mráček učil pršet 

 Pohádky z naší zahrádky 3. Jak se sluníčko udýchalo 

   

   

Ochrana přírody, ekologie, 

materiály 
divadelní představení Kebule a Kubíček 

 Děti a ekologie Návštěvník z planety Gya 

 folie Les je místo pro pohádku 

 ekol. materiál Vita Bambulkov 

   

Sázení, péče o zahradu, 

pokusy 
Čteme a recitujeme v MŠ Jak Filipka zalévala 

 Pohádky z naší zahrádky 
Jak mrkvičky pěstovaly 

štíhlou linii 

   

 Jaro v MŠ (Opravilová) Jak zasadili semínko 

 Ekologická výchova O princezně zahradničce 

 Budulínek (Pleva) 
Sluníčko, maceška a 

slunečnice 

  

Záměrem integrovaného bloku V zeleném království je vést děti k aktivitě při péči o okolní 
životní prostředí, k samostatnému uvědomění s co přírodě pomáhá a škodí a jak jí podle svých 
schopností a dovedností pomoci. Záměrem je využívat rozmanitosti přírodních podnětů 
k posilování zvídavosti, zájmu a radosti z objevování. 
 

Co u dětí podporujeme? (dílčí vzdělávací cíle) 

1/5 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 
2/1/1 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i 

produktivních 
2/2/3 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavostí, zájmu, radosti 

z objevování) 
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2/2/1 přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému 
2/3/7 získání schopností záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 
4/7 vytváření základů aktivních postojů ke světu a k životu 
5/4 pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a 

zlepšovat, ale také poškozovat a ničit 
5/5 osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých 

činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a 
k ochraně před jeho nebezpečnými vlivy 

 

Co by děti měly zvládnout? (očekávané výstupy) 

 získat povědomí o správném chování člověka k přírodě 

 mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka 

  pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat 
vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, chránit přírodu v okolí, živé 
tvory) 

 rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je 
mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně 

 poznat, že je správné třídit odpad 

 vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci ne v situacích, které to vyžadují 

 zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné 
znaky, vlastnosti předmětů, charakteristické rysy, nacházet společné znaky) 

 vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, mínění a úsudky ve 
vhodně zformulovaných větách 

 zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (práce na zahradě, sázení kytiček, 
semínek) 

Co dětem nabídneme? 

 Hry s materiály (textil, dřevo, papír, kov), DH Z čeho se vyrábí 

 Vycházky do okolí s pozorováním čistoty města, přírody, slovní hodnocení 

 Sázení semínek, rostlin 

 Práci se zahradním náčiním na školní zahradě 

 Aktivity v rámci akcí Týdne pro Zemi 

 Návštěvu stanice mladých přírodovědců 

 Výtvarné, pracovní aktivity 

 Hry námětové 

 Ekologické program – Kdo nám pomůže (Bambulkov) 

 Vyhledávání informací v knihách Už vím proč, Encyklopedie 

 Sledování videokazety Kostičky, následné rozhovory 

 Exkurzi do hornického muzea v Ostravě 

 Divadelní představení v MŠ s ekologickou tématikou 

 Návštěvu Technických služeb 

 Výlet za zvířátky na farmu 

 Tuzemský ozdravný pobyt 

 Uskutečňování aktivit v rámci projektu Zahrada MŠ v přírodním stylu 
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5.9. Integrovaný blok: KAŽDÝ MÁ NĚKOHO 

Časový průběh: květen – 2 týdny 

 

Obsah tematických celků Zdroje 
Návrhy názvů 

tematických celků 
Naše rodina, profese Zima v MŠ Rukavičková pohádka 

 Čítanka pro 2. ročník ZŠ Dvanáct Jirků 

 Ani den bez pohádky Rodiče a děti 

Svátek matek Jaro v MŠ 
Kdy je maminka 

nejkrásnější 

 Čítanka pro 2. ročník ZŠ Jak namalovat maminku 

 Sluníčko 2/2008 Nejvzácnější dar 

 

Záměrem integrovaného bloku Každý má někoho je využít výjimečného dne Svátku matek 
k posilování citových vazeb a respektování nejbližších v rodině, posilování vhodných způsobů 
chování a jednání v závislosti na prostředí a vedení dětí k uvědomění, že rodina poskytuje 
bezpečí. 
 
Co u dětí podporujeme? (dílčí vzdělávací cíle) 
1/3 rozvoj a užívání všech smyslů 
2/1/2 rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu 
2/3/4 rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat 
2/2/1 přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému, rozvoj 
 paměti 
3/3 posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem v rodině 
3/7 ochranu osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými 
4/4 vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 
 
Co by děti měly zvládnout? (očekávané výstupy) 

 Poznat strukturu rodiny, uvědomit si nejbližší členy své rodiny 

 Prožít radostně sváteční událost – Svátek matek 

 Naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si je zapamatovat a vybavit 

 Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc 

 Vědět, že rodina ochrání naše soukromí a bezpečí 

 Uvědomovat si příjemné a nepříjemné prožitky, rozlišovat citové projevy 
v rodinném a cizím prostředí 

 Utvořit jednoduchý rým 

 Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 
 

Co dětem nabídneme? 

 Hry na téma rodina, povolání 

 Smyslové hry 

 Výtvarné a hudební aktivity, pracovní činnosti 
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 Podílení se na přípravě průběhu besídky pro maminky 

 Anketu mezi dětmi na téma Maminka 

 Exkurze na pracoviště rodičů 

 poslech příběhů, básní oslavujících matku 

 uskutečňování aktivit v rámci projektu Zahrada MŠ v přírodním stylu 

5.10. Integrovaný blok: O KLUKOVI Z POČÍTAČE 

Časový průběh: květen – 2 týdny 

 

Obsah tematických celků Zdroje 
Návrhy názvů 

tematických celků 
Doprava, dopravní značky, 

prostředky 
Pohádkový dědeček 

Jak se auto předhánělo 

s nákl. vlakem 

 Martinkova čítanka Ve městě 

 Pohádkový dědeček 
O semaforu, který nechtěl 

cvičit 

 Pohádkový dědeček  nákladním vlaku 

   

Děti v dopravním provozu Jaro v MŠ (Opravilová) Červená – stát 

 Děti a dopravní výchova O klukovi z počítače 

 365 pohádek na dobrou noc Petřík na přechodu 

  Jedeme autem 

 

Záměrem integrovaného bloku O klukovi z počítače je zaměřit se na rozvíjení schopností, 

dovedností a poznatků důležitých pro bezpečný pohyb dětí na ulici a v dopravním provozu. 

Závěrem je vést děti k uvědomění si a respektování pravidel a povinnosti při pohybu na ulici. 

 

Co u dětí podporujeme? (dílčí vzdělávací cíle) 

1/8 vytváření zdravých postojů jako základů zdravého životního stylu 
2/1/3 osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní 
2/2/1 rozvoj paměti a pozornosti 
2/2/5 osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci 
2/3/3 rozvoj schopnosti sebeovládání 
4/1 poznávání pravidel společenského soužití 
5/2 vytváření elementárního povědomí o širším technickém prostředí, o jejich  
  rozmanitosti, vývoji a proměnách 
 

Co by děti měly zvládnout? (očekávané výstupy) 

 mít základní představu o dopravních prostředcích kolem nás a bezpečném 
pohybu v silničním provozu 

 respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a 
zdůvodněné povinnosti 

 uvědomovat si, že někteří lidé se chovají neočekávaně a proti pravidlům. ‚Chránit 
se před nimi 
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 rozlišovat některé obrazné symboly – orientační a dopravní značky, porozumět 
jejich významu i jejich komunikační funkci 

 záměrně se soustředit na činnost 

 chápat prostorové pojmy 
 
Co dětem nabídneme? 

 hry Na dopravu s využitím semaforu, hry s dopravními značkami 

 vyhledávání obrázků a informací v knihách, encyklopediích 

 poslech příběhů a následné rozhovory – publikace Děti v dopravním provozu 

 exkurze k hasičům, na nádraží, do prodejny automobilů 

 vycházky ke křižovatce 

 poznávání, pozorování a vysvětlování významu dopravních značek 

 akci pro rodiče a děti na dopravním hřišti Na kolech bezpečně 

 výtvarné a pracovní činnosti 

 hry k rozvoji prostorové orientace, řešení úkolů na pracovních listech 

 výlet na letiště a do Technického muzea v Kopřivnici 

 beseda s policistou a ukázkou výcviku psů 

 Uskutečňování aktivit v rámci projektu Zahrada MŠ v přírodním stylu 

 Divadelní představení v MŠ Průzkumníci v Africe 
 
 

5.11. Integrovaný blok: JAK ŠEL HONZA DO SVĚTA 
Časový průběh: červen 

 

Obsah tématických celků Zdroje 
Návrhy názvů 

tématických celků 
Den dětí – jsme stejní, ale 

každý jiný 
  

Poznáváme okolí, výlet Alenčina čítanka Na výletě 

 Svět plný sluníček Horké léto 

Naše město  Karvinské pověsti 

Naše planeta, cesty za 

poznáním 
 Námořnická show 

 Alenčina čítanka Na moři 

 Pohádky z vesmíru Pohádky z vesmíru 

  Indiáni v MŠ 

 

Záměrem integrovaného bloku Jak šel Honza do světa je zajímavou vzdělávací nabídkou 
přivádět děti k poznávání širšího prostředí, jehož jsou součástí. Záměrem je přivádět děti 
k respektování ostatních – jsme lidé, ale každý jiný. Záměrem je rozvíjet pohybovou i 
psychickou zdatnost při objevování neznámého. 
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Co u dětí podporujeme? (dílčí vzdělávací cíle) 

1/4 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 
2/1/1 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i 

produktivních 
2/2/3 vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a 

rozvoj zájmu o učení 
2/3/4 rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat 
2/3/7 získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 
3/4 vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu,  
  přizpůsobivosti) 
4/6 vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 
5/1 seznamování se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, vytváření 

pozitivního vztahu k němu 
5/8  poznávání jiných kultur, vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem,  
  s lidmi, společností, planetou Zemí 
 

Co by děti měly zvládnout? (očekávané výstupy) 

 získat povědomí o přátelství a toleranci lidí všech barev pleti 

 získat povědomí o existenci národů a kultur různých zemí, o planetě Zemi, o 
vesmíru 

 zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby 
pohybu v různém prostředí 

 získat vztah ke svému domovu 

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

 učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí) 

 projevovat zájem o knížky jako zdroj informací 

 těšit se z hezkých a příjemných zážitků 

 prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost náklonnost) 
 
Co dětem nabídneme? 

 výjimečný den u příležitosti Dne dětí Svět techniky – svět hraček Ostrava  

 akci pro děti a rodiče ve spolupráci se SRPŠ 

 exkurze po městě s průvodkyní, návštěva zámku, za léčivou vodou do Darkova 

 výlet za poznáním Rožnov pod Radhoštěm, Pustevny, Hukvaldy 

 práci s knihami, obrazovým materiálem, rozhovory, vyprávění nad obrázky 

 poslech příběhů, pohádek jiných zemí 

 estetické činnosti, pracovní činnosti 

 Tuzemský ozdravný pobyt Hrádek 

 různé druhy her 

 uskutečňování aktivit v rámci projektu Zahrada MŠ v přírodním stylu 

 vycházky, pozorování, poznávání 
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Naplňování dílčích vzdělávacích cílů průběžným každodenním 
působením- co by děti měly zvládnout 

 zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní 
návyky 

 odloučit se určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory 

 uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory, postoje a vyjadřovat 
je 

 rozhodovat o svých činnostech 

 odpovídat za sebe a své jednání ve známých a opakujících se situacích 

 vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci ne v situacích, které to vyžadují/v ohrožujících, 
nebezpečných či neznámých situacích/odmítnout se podílet na nedovolených či 
zakázaných činnostech 

 odhadovat, na co stačí a co zvládne, postupně si uvědomovat své nedostatky, 
přiznávat si chybu 

 přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch, vyrovnat se s tím, učit se 
hodnotit svoje osobní pokroky 

 prožívat radost se zvládnutého a poznaného 

 vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a kontrolovat ji, dokončit, co započalo 

 poslouchat a plnit smysluplné pokyny a slovní příkazy, přijímat vyjasněné 
a zdůvodněné povinnosti, přistupovat na vysvětlená a pochopená pravidla 

 zorganizovat hru 

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

 prožívat a dětským způsobem projevovat to, co cítí, snažit se ovládat své afektivní 
chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, 
agresivitu) 

 být citlivé k živým bytostem, k přírodě, k věcem 

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

 přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat 
dětská přátelství 

 odmítnou komunikaci, která mu je nepříjemná 

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

 chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože každý je jiný, že osobní 
odlišnosti jsou přirozené 

 uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na 
druhého/obhajovat svůj názor, přijmout jiný názor/,přijímat a uzavírat 
kompromisy, řešit konflikt dohodou 

 oprostit se od nepřiměřených projevů sobectví vůči jinému dítěti, spravedlivě se 
sním dělit o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem 
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 vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc/chovat se citlivě a 
ohleduplně k slabšímu dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout 
mu pomoc/ 

 bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování 

 chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, 
v případě potřeby požádat druhého o pomoc 

 uplatňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými i s dětmi/zdravit 
známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, neskákat do řeči, požádat 
o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn/ 

 pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat 

 začlenit se do třídy a zařadit se mezi vrstevníky, respektovat jejich rozdílné 
vlastnosti, schopnosti a dovednosti 

 adaptovat se na prostředí školy a jeho běžné proměny/vnímat základní pravidla 
jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se názoru skupiny, 
přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu/ a 
spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody 

 vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení 

 utvořit si základní dětskou představu o tom, co je dobře a co špatně, co se smí a 
co se nesmí/nelhat, nebrat cizí věci, neničit věci kolem sebe, neubližovat, 
neponižovat neposmívat se druhým/ a ve vývojově odpovídajících situacích se 
podle této představy chovat 

 odmítat společensky nežádoucí chování/ lež, nespravedlnost, ubližování, 
lhostejnost, agresivitu/ a bránit se jeho důsledkům, vyhýbat se komunikaci 
s lidmi, kteří se takto chovají 

 chovat se slušně a zdvořile k dospělým a dětem, vážit si jejich práce a úsilí 

 dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair 

 zacházet šetrně s hračkami, pomůckami 
 

Orientační přehled naplňování dílčích vzdělávacích cílů 5 interakčních oblastí 
ŠVP Pojď pohádko mezi nás 
 
Dítě a jeho tělo (1) 
1/1 - leden, únor 
1/2  - září, prosinec, únor, březen – duben 
1/3  - květen 
1/4  - průběžně 
1/5  - září, duben 
1/6   - listopad 
1/7  - říjen, listopad 
1/8  - listopad. leden, květen 
 

Dítě a jeho psychika (2)  
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2/1/1  - září, říjen, únor 
2/1/2  - listopad, prosinec, květen 
2/1/3  - říjen, leden, březen- duben, květen 
2/2/1  - září, listopad, duben, květen  2/3/1  - leden, únor 
2/2/2  - únor         2/3/2 - září 
2/2/3  - duben        2/3/3 - březen- duben, květen 
2/2/4  - leden          2/3/4  - prosinec, květen 
2/2/5  - leden, květen      2/3/5  - prosinec, únor 
2/2/6  - březen-duben       2/3/6  - říjen 
       2/3/7  - duben  

Dítě a ten druhý ( 3)        Dítě a společnost ( 4 )  
3/1  - září, březen- duben      4/1  - květen 
3/2  - leden            4/2   - prosinec 
3/3  - prosinec, květen      4/3  - listopad, leden 
3/4  - září           4/4  - březen-duben, květen 
3/5   - únor           4/5   - září, říjen, březen-duben 
3/6   - říjen, březen-duben     4/6   - průběžně 
3/7   - listopad, květen       4/7   - únor, duben¨ 
 

Dítě a svět ( 5 )    
5/1  - září, prosinec 
5/2 - říjen, leden, únor, květen 
5/3  - průběžně 
5/4  - říjen, duben 
5/5  - březen, duben 
5/6  - leden, březen-duben 
5/7  - listopad 
5/8  - průběžně 
 
Vysvětlení:2/1/3 2(interakční oblast) 1 (část oblasti-řeč) 3(pořadí dílčího vzdělávacího cíle 
V RVP) 
 


