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I.
Identifikační údaje o škole

Název školy :    Základní škola a Mateřská škola, Lovčice, 
                          okres Hodonín, příspěvková organizace

Adresa školy:    Lovčice 119, 696 39

Zřizovatel:        Obec Lovčice, 696 39 Lovčice

Právní forma:   příspěvková organizace, právní subjekt od 1.1.2001

IČO:                 709 871 31

E-mailová adresa:   zs.lovcice@centrum.eu
                                ms.lovcice@tiscali.cz

Ředitelka školy: Mgr. Denisa Dušíková

ŠVP zpracovala vedoucí učitelka a učitelka MŠ

Filozofie školy, vize a cíle

(citace)
„Každé dítě je jedinečný a neopakovatelný zázrak, ke kterému je

nutno jako k lidskému zázraku přistupovat.
 Je svébytným jedincem, který obohacuje a chce být obohacován, dává
i přijímá,  je  nejen objektem péče dospělých,  ale zároveň i  zdrojem
poznání, pramenem nové zkušenosti a podmínkou „zrání jeho lidí“.



Dítě  předškolního  věku  je  otevřené  všemu,  co  mu  jeho okolí
nabízí a toto poznání ho hluboce ovlivňuje po celý život. Za obsah,
formu a metody poznávání světa nesou odpovědnost lidé, kterým dítě
důvěřuje,  ti,  kteří  pro  ně  znamenají  bezpečí  a  jistotu  ve  velkém
neznámém světě.

Rodiče  svým  životním  postojem  dětem  nabízí  odpověď  na
základní otázku „Proč a jak žít?“.

Není v silách žádné instituce naučit  děti  lásce,  naděje,  důvěře
a odvaze žít.

Rodiče  jsou  učiteli  svých  dětí  nejen  v  oblasti  kognitivní,  ale
i  emocionální,  sociální  i  duchovní.  Tím,  že  své  děti  seznamují  se
světem,  ve  kterém  žijí,  je  především  svým  vlastním  životem
a  způsobem  života  učí  specificky  lidským  hodnotám,  jako  je
spolupráce,  odpuštění,  tolerance,  úcta,  soucit  a  sounáležitost.“
Konec citace)

Jsme  si  plně  vědomi  této  skutečnosti,  že  rodina  je
nenahraditelnou  formou  vývoje  každého  jedince.  Chceme  být
plnohodnotným partnerem rodičů dětí, které jsou nám svěřeny do péče
a dětem průvodcem a rádcem na jeho cestě poznání.
Jako prvořadé považujeme vytváření takového prostředí,  aby dětem
byla  v  nepřítomnosti  rodičů  nahrazena  atmosféra  rodinné  pohody,
klidu, jistoty a důvěry.

Toto  nám  umožňuje  dále  rozvíjet  samostatné  a  zdravé
sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy. 

Naším  cílem  je  přivést  dítě  na  horní  hranici  svých
schopností, bez jakékoliv manipulace s respektováním zásady, že
každé dítě má právo být jiné.

Smyslem našeho programu je  poskytovat dětem všeobecný
přehled  o  světě,  ve  kterém žijí.  Představovat  jim svět  tak,  aby
časem  pochopily  vzájemné  souvislosti  mezi  živou  a  neživou
přírodou a vztahy mezi lidmi.

Aby  našly  svou  individualitu,  mohly  se  stát  samostatně
myslící a rozhodující se osobou, aby se uměly prosadit, vyjádřit se
v kolektivu a nebály se objevovat a poznávat.



Podporujeme dětská přátelství a kamarádství. Chceme ale také,
aby děti uměly podřídit své zájmy kolektivu.

II.
Obecná charakteristika

Mateřská škola je umístěna v přízemí historické budovy školy,
která byla postavena již v roce 1900.

Mateřská škola byla v budově původní Základní školy zřízena
a otevřena dne 5. 3. 1950. Základní školu navštěvují žáci od prvního
do pátého ročníku.

V  přízemí  budovy  je  i  školní  kuchyně,  třída  mateřské  školy,
ložnice, umývárna a toalety dětí. Dále je součástí budovy pracoviště
Pošty Partner Lovčice. V prvním patře se nacházejí tři třídy základní
školy, ředitelna a sborovna s kabinetem. 

Kapacita dětí v mateřské škole, dle zřizovací listiny Ministerstva
školství ze dne 1.9.2005 byla stanovena na 50 dětí. V současné době
dle hygienických požadavků udržujeme kapacitu 26 dětí. Od 1.9.2005
funguje MŠ jako společné zařízení při ZŠ Lovčice. Děti jsou v jedné
třídě, v případě, že počet dětí ve třídě přesáhne 20, odchází mladší děti
do  vedlejší  třídy,  kde  si  je  odvádí  paní  učitelka  s  asistentkou  po
svačince.

V přístavbě školy je umístěna tělocvična, prádelna se sušárnou,
jídelna pro žáky školy, která slouží po obědě jako školní družina, šatna
zaměstnanců a šatny dětí. 

Na budovu školy navazuje ze dvora rozlehlá zahrada, která je
zapsána v síti  ekologických školek Mrkvička,  také v síti  Pavučinka.
Vlastníme plaketu Přírodní a Ukázkové zahrady. Zahrada je využívána
po  celý  rok  dětmi MŠ  i  ZŠ.  Jsou  v  ní  instalovány  houpačky,
pískoviště,  hrazdy,  prolézačka,  stoly  a  lavičky,  zahradní  domeček
a jiné prvky pro volný pohyb dětí a různé vyžití. 
V  posledních  letech  budova  prošla  postupně  rozsáhlými  úpravami
a rekonstrukcemi.

• V červenci 2011 byly v MŠ zrekonstruovány toalety dětí.



• V roce 2012 byla zrekonstruována ložnice MŠ.
• V roce 2014 prošly opravami třídy školy– nové omítky, rozvody

elektřiny, topení, dále byly zrekonstruovány chlapecké toalety.
• V  současné  době  je  nová  střecha  i  okna  na  tělocvičně,  celá

budova školy je zateplena s novou fasádou. V létě 2016 proběhla
renovace školní kuchyně a třídy mateřské školy. 

• V létě 2017 se z části  místnosti,  kterou využívá Pošta Partner
stala  po  úpravách  další  třída  v  přízemí  budovy,  kterou  bude
využívat mateřská škola jako hernu, tak žáci školy pro klidové
činnosti a odpočinek nebo jako čítárnu.

Mateřskou školu navštěvují děti ve věku od 2 do 7 let. Mateřská
škola  Lovčice  je  společné  zařízení  se  Základní  školou  Lovčice
a  pracuje  podle  vlastního  Školního  vzdělávacího  programu  od
1.9.2003.  Každé  3-5  let  je  ŠVP  upravován  a  doplňován  za  účasti
celého  týmu  zaměstnanců  školy.  Platnost  stávajícího  ŠVP  je  od
1.9.2017 do 31.8.2022.

ŠVP  je  vypracován  v souladu  se  zákonem  561/2004  Sb.,
o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším  odborném  a  jiném
vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 14/2004 Sb., o předškolním
vzdělávání  a  s  Rámcovým vzdělávacím programem pro  předškolní
vzdělávání v plném znění.



III.
Podmínky vzdělávání

1. PODMÍNKY VĚCNÉ
 

• Prostory mateřské školy vyhovují a jsou vhodné k nejrůznějším
skupinovým i individuálním činnostem dětí, vybavení hračkami,
pomůckami,  materiály  a doplňky odpovídá počtu dětí  a  jejich
věku.

• Lehátka pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny požadavkům, jsou
bezpečná a zdravotně nezávadná.

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

• Děti mají k dispozici herní koutky a samy si je mohou vytvářet.
• Berou si  volně  výtvarné  potřeby uložené  volně  na výtvarném

stolku. 
• V šatně dětí je dostatek místa (ve volné skříňce vedle umývárny)

pro náhradní oblečení a hygienické potřeby pro nejmladší děti.
Je zde také umístěn koš na pleny.

• V  případě  potřeby  je  k  dispozici  přebalovací  podložka,  pro
kterou je vyhrazeno jedno lehátko, které slouží pouze k tomuto
účelu. 

• V  nově  vybudované  třídě  (herně)  je  dostatek  prostoru  pro
odpočinek,  jsou  zde  relaxační  sedací  vaky,  hračky  jsou  zde
uloženy  ve  vyšší  úrovni,  aby  nebyly  děti  přehlceny  podněty
a učitelka nabízí pouze vybrané hračky a vhodně je střídá.

• Děti  se  samy  podílejí  na  úpravě  interiéru,  výrobky  jsou
vystavovány ve třídě, v šatně pro rodiče.

• Během  celého  roku  mají  k dispozici  tělocvičnu,  kterou
pravidelně využívají na cvičení a sportovní aktivity. 

• Školní  zahradu,  využívají  pro  hry,  sportování,  pozorování,
relaxaci  i  vzdělávací  činnosti,  mohou  se  zde  věnovat
zahradničení  a  lásce  k přírodě.  Využívají  zahradní  domeček k
hraní, dráhy pro kola a koloběžky, pečují společně s učitelkami o
bylinkovou zahrádku.



• Prostory vyhovují normám z hlediska bezpečnosti, velikosti tříd
odpovídají normám stanovené kapacitě.

Cíle ke kterým směřujeme.
• Využívat, co nejvíce školní zahrady k pobytu venku z hlediska

bezpečnosti
• Zřídit nový herní koutek na zahradě – dílna
• Vyměnit  nevyhovující  hrací  prvky  v  zahradě  a  nahradit  je

novými (houpačka, prolézačka).
• Ještě lépe dovybavit nově vzniklou třídu pro nejmladší děti
• Postupně modernizovat hračky a pomůcky ve třídě
• Postupně zakoupit didaktické pomůcky vhodné pro dvouleté děti
• Zakoupit novou molitanovou stavebnici.

2. ŽIVOTOSPRÁVA

• Dětem  je  poskytována  plnohodnotná  a  vyvážená  strava  (dle
předpisů). Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována
zdravá  technologie  přípravy  pokrmů  a  nápojů,  děti  mají
k dispozici dostatek tekutin.

• Nově od ledna 2015 informujeme rodiče o nové vyhlášce, podle
které musí být v jídelníčku uvedeny všechny alergeny, které jsou
v každém jídle, podle jídelního lístku, obsaženy.

• Jsme  připraveni  poskytovat  dětem  dietní  stravu  v  případě
požádání rodičů a doporučení lékaře.

• Po celý den je zajištěn pitný režim (děti mají každý svůj hrníček,
do kterého si samy napouštějí z várnice nápoje podle potřeby) –
dětem je nabízen neslazený čaj nebo voda, v letním období voda
ochucená bylinkami z vlastní zahrady. 

• Mezi  jednotlivými  podávanými  pokrmy  jsou  dodržovány
maximální intervaly 2-3 hodiny.

• Pitný režim je zajištěn i při pobytu venku – na zahradě.
• Děti nejsou nuceny násilně do jídla.
• Ranní svačinu si berou individuálně v rozmezí od 9:00 do 9:30

hod.,  samy  si  připravují  stůl,  tácky,  samy  si  mažou  pečivo



pomazánkou a mohou se rozhodnout, zda ochutnají či ne. Jsou
k  tomu  vhodně  motivovány  učitelkami.  Dětem  je  nabízeno
i ochucené mléko, je možnost přídavku.

• Po obědě si samostatně uklízejí talířek na připravený vozík.
• V denním  programu  je  respektována  individuální  potřeba

aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí, po obědě uléhají
všechny  děti,  které  zůstávají  v MŠ na  lehátka,  poslechnou  si
pohádku, popř. relaxační hudbu a odpočívají.

• Mají možnost spontánního pohybu v interiéru při volných hrách
a činnostech.

• Mohou využívat odpočinkového koutku a relaxovat během dne.
• U nejmladších dětí je brát zřetel na častější potřebu odpočinku,

mají možnost dříve odcházet ven s jednou učitelkou a dřívější
návrat do budovy, kdy při klidových hrách a relaxaci čekají na
zbytek dětí (starší žáci), oběd probíhá společně. 

• Nejmladší děti mají možnost si z domova přinést vlastní nádobu
k  pití  (kojenecké  lahve,  láhve  s  pítkem),  pro  které  mají
vyhrazeno místo v blízkosti školní nádoby s pitím. 

Cíle ke kterým směřujeme
• Ve  všech  situacích  být  dětem  vzorem  (v  pitném  režimu!!),

dodržovat pravidla zdravého životního stylu.
•  Umožňovat dětem každodenní dostatečně dlouhý pobyt venku

(s ohledem na počasí) a dostatek pohybu i v interiéru mateřské
školy.

• V šatně  i  v lehárně  se  vyhnout  hlučnosti  a  prostojům,  v době
zimních  měsíců  nesetrvávat  v  oblečení  delší  dobu – odcházet
postupně za učitelkou ven.

• Vštípit dětem potřebu pečlivě se umýt a utřít ruce před každým
jídlem a po každém použití toalety.

• Předškoláci si sami budou nosit druhé jídlo ke stolu, uklízet si
stůl  po  sobě  po  obědě  (odnést  talířek,  hrníček,  vyhodit
ubrousek).



3. PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY

• Nově  příchozí  děti  mají  možnost  se  postupně  adaptovat  na
prostředí a situace, rodiče mohou být v tomto období přítomni
a zapojovat se do dění libovolnou měrou. Po zápisu do MŠ  mají
rodiče  možnost  již  před  nástupem  dítěte  do  kolektivu
navštěvovat MŠ během her a pobytu dětí na školní zahradě. To
vše na základě předchozí domluvy s učitelkou. Je tak zajištěno
co nejpřirozenější průběh adaptace.

• Jedním z hlavních cílů je, aby děti byly v MŠ spokojené a měly
důvěru v učitelky.

• Všechny  děti  mají  rovnocenné  postavení  a  žádné  z nich  není
zvýhodňováno, nejsou přípustné jakékoliv projevy nerovnosti či
zesměšňování.

• Děti jsou vedeny k tomu, aby chápaly, že všichni jsou si rovni,
bez ohledu na případný handicap, odlišnou barvu pleti, vyznání,
národnost či jiné fyzické, psychické či sociokulturní odlišnosti.

• Mají možnost dokončit činnost podle vlastního tempa.
• Mají právo být pouze pozorovatelem.
• Je uplatňován pedagogický styl s vlastní volbou nebo nabídkou,

dítě si samo činnost vybírá, nebo dostává na výběr a rozhoduje
se samo.

• Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážená s nezbytnou mírou
omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád.
Svoboda souvisí se zodpovědností.

Cíle, ke kterým směřujeme
• Zapojit  děti  do  vytváření  pravidel  a  průběžně  je  vhodnou

motivací a přístupem vést k jejich dodržování
• Nevnucovat  vlastní  postup,  dávat  dětem  dostatek  času  a

příležitosti  k činnostem,  které  si  zvolí,  nechat  je  dokončit
činnost, nezasahovat, neřešit problém bez požádání (nejdříve se
snaž vyřešit problém sám, pak popros alespoň dva kamarády a
pak až přijď za paní učitelkou).



4. ORGANIZACE

• Provoz  MŠ  odpovídá  požadavkům  rodičů,  vyhovuje  jim
stanovená provozní doba.

• V MŠ  pracují  2  kvalifikované  učitelky,  které  se  plně  věnují
dětem, děti u nich nacházejí klid, zázemí, bezpečí i soukromí.

• Poměr  spontánních  a  řízených  činností  je  v denním programu
vyvážený.

• Je  dostatečně  dbáno  na  osobní  soukromí  dětí.  Pokud  to  děti
potřebují,  mají  možnost  uchýlit  se  do  klidného  koutku
a  neúčastnit  se  společných  činností,  stejně  tak  i  možnostem
soukromí při osobní hygieně.

• Není překročen doporučovaný počet dětí ve třídě
• Děti jsou při vyšším počtu  rozděleny po svačince do dvou tříd,

které jsou částečně věkově smíšené,  v jedné skupině převažují
předškoláci a v druhé převažují mladší děti.

• Děti mohou do MŠ výjimečně přicházet na základě předchozí
domluvy kdykoliv během dne.

• Děti na základě přání rodičů odchází ze zařízení před obědem,
po  obědě  nebo  v odpoledních  hodinách,  mohou  být  také
odváděny  pověřenou  osobou  na  základě  sepsaného
zplnomocnění.

• Děti,  které  zůstávají  v MŠ po  obědě,  odchází  po  hygieně  do
lehárny, kde všichni mají odpočinek při poslechu pohádky nebo
poslechu relaxační hudby.

• V šatně  je  umístěna  informativní  nástěnka,  na  které  rodiče
v průběhu roku sledují,  co se děti  v MŠ učí,  jak si  hrají,  jsou
seznamovány s tématy, která jsou právě aktuální, spolu s dalšími
důležitými organizačními a provozními informacemi.

• V provozní  a  mimo  provozní  dobu  se  nabízí  rodičům  spolu
s dětmi další aktivity – grafomotorika, kurz Dobrý start, „Pískání
pro  zdraví“  (hra  na  flétnu).  Viz.  přehled  kroužků  a
mimoškolních aktivit.

• Rodičům jsou podávány informace i formou školních webových
stránek,  kde  jsou  zveřejňovány  také  fotografie  z akcí,  které
probíhají během roku v naší škole.



Cíle ke kterým směřujeme
• Činnosti  organizovat  tak,  aby děti  byly podněcovány k vlastní

aktivitě  a  experimentování,  zapojovaly  se  do  organizace
činností,  pracovaly  svým  tempem,  s možností  účastnit  se
společných činností v malých nebo větších skupinách nebo svou
účast odmítnout.

• Klást důraz na prožitkové učení a smyslovou výchovu, děti vést
k samostatnému  vyjadřování,  hodnocení  svých  aktivit  a  na
základě poznatků je přivádět k schopnosti poučit se z vlastního
jednání, tak vést děti k zodpovědnosti za své jednání.

• Vést děti k co největší samostatnosti a soběstačnosti, nedělat za
ně to, co mohou samy zvládnout.

• Klademe důraz na prožitkové učení a hru – dramatická výchova
(také  v rámci  toho navštěvují  učitelky  semináře  k příslušnému
tématu, vzdělávají se).

• Vnější  i  vnitřní  prostředí  přizpůsobovat  přirozeným  dětským
potřebám na základě aktuálních potřeb dítěte.

5. ŘÍZENÍ  MATEŘSKÉ  ŠKOLY

• Povinnosti,  pravomoci  a  úkoly  všech  pracovníků  jsou  jasně
vymezeny.

• Při vedení zaměstnanců je vytvářeno ovzduší vzájemné důvěry
a tolerance.

• Všichni jsou zapojeny do řízení mateřské školy, je jim ponechán
dostatek pravomoci a respektován jejich názor.

• Pedagogický  sbor  pracuje  jako  tým,  všichni  se  společně
domlouvají a řeší problémy.

• Škola  aktivně  spolupracuje  se  základní  školou  a  okolními
mateřskými  školami  (Nechvalín,  Bukovany),  s SPC  Brno,
Kyjov, logopedickou poradnou, dětským lékařem, PPP Kyjov.

• Spolupráce  se  zřizovatelem přispívá  především ke  zkvalitnění
materiálních podmínek školy.



• Veřejná  vystoupení,  akce  a  programy  dětí  přispívají  k sepjetí
naší  školy  se  životem v obci  (dětský karneval,  Den dětí,  Den
maminek apod.).

Cíle ke kterým směřujeme

• Pravidelně jednou za měsíc pořádat pdg. rady učitelek z MŠ
• Po  ukončení  tematického  celku  si  budou  učitelky  provádět

evaluaci. 

6. PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

• Všechny pracovnice mají požadovanou odbornost.
• Pro  speciální  služby  se  zajišťují  odborníci  (logopedie,

psychologie).
• Služby  pedagogů  i  asistentky  jsou  organizovány  takovým

způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem
optimální pedagogická i ostatní péče. 

• Pedagogové  se  průběžně  vzdělávají,  formou  samostudia,
navštěvováním seminářů, přednášek.

Cíle ke kterým směřujeme
• Zaměření  pedagoga  na  podporu  a  rozvoj  vzájemných  vztahů

mezi dětmi, taky aby se každý cítil bezpečně a nebyl odmítán ve
skupince.

• Podporovat profesionalizaci pracovního týmu a růst profesních
kompetencí,  umožňovat  průběžně  se  vzdělávat  formou
odborných seminářů. 

7. SPOLUÚČAST RODIČŮ

• Ve vztazích mezi pedagogem a rodiči panuje oboustranná důvěra
a  otevřenost,  vstřícnost,  porozumění,  respekt  a  ochota
spolupracovat.



• Pedagogové sledují  konkrétní  potřeby jednotlivých dětí,  rodin,
respektují  jejich  specifické  potřeby,  snaží  se  jim  porozumět
a vyhovět.

• Rodiče mají  možnost podílet se na dění ve školce, účastnit  se
různých  výukových  programů,  podílet  se  na  pomoci  při
organizování akcí pro veřejnost, vystoupení apod. 

• Pedagogové pravidelně  informují  rodiče  o  jejich  dítěti  o  jeho
pokrocích v rozvoji a učení formou individuálních schůzek 
s  rodiči,  které  probíhají  nejméně  2x  ročně.  Domlouvají  se
s rodiči na společném postupu při jeho výchově a vzdělávání.

• Kdykoliv mají zákonní zástupci možnost požádat o individuální
schůzku, rozhovor, konzultaci týkající se jeho dítěte.

• Pro předškolní děti je v šatně umístěna nástěnka s hodnocením
zvládnutí dovedností vhodných pro vstup do školy, a to pomocí
„smajlíků“ se zpětnou vazbou od rodičů (umístění piktogramu na
nástěnku, jako důkaz, že sledují pokroky svého dítěte – alespoň
1x za měsíc).

Cíle ke kterým směřujeme
• Zavést u předškolních dětí omluvné listy – rodiče jsou povinni

své dítě omluvit písemně na tento list vždy, když je nepřítomno
v mateřské škole, a to buď dopředu nebo nejpozději do tří dnů
nepřítomnosti.

• Alespoň jedenkrát ročně uskutečňovat schůzku s psycholožkou
PPP Kyjov – formou přednášky a diskuze pro rodiče dětí. 

8. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SVP

• Pro  děti  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  (SVP)  jsou
zajištěna  podpůrná  opatření,  která  mají  vytvořit  optimální
podmínky  k  rozvoji  osobnosti  každého  dítěte,  k  učení  i  ke
komunikaci.

• Pro děti  s  přiznanými podpůrnými opatřeními  prvního stupně
sestavuje  učitelka  podle  ŠVP  plán  pedagogické  podpory
(PLPP), pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého



až pátého stupně na základě doporučení školního poradenského
zařízení  individuální  vzdělávací  plán  (IVP).  Před  jejich
zpracováním  probíhají  rozhovory  mezi  zákonnými  zástupci
dítěte, také mezi učiteli s cílem stanovení metod práce s dítětem,
způsobu kontroly osvojování potřebných dovedností, návyků a
postojů. Je stanoven termín přípravy PLPP.

• Při  vzdělávání  dětí  se  SVP  spolupracuje  naše  škola  s
Pedagogicko-psychologickou  poradnou  Hodonín  (pracoviště
Kyjov), s SPC Kyjov, SPC Kociánka Brno.

9. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ NADANÝCH

• Při  vzdělávání  dětí  vytváříme  podmínky,  které  stimulují
vzdělávací potenciál všech dětí v různých oblastech. S ohledem
na individuální  možnosti  dětí  jsou jim v rámci pestré nabídky
aktivit předkládány činnosti umožňující tento potenciál rozvíjet a
v co největší míře využít. 

• Podporujeme všechny projevy a známky nadání. 
• Dětem,  které  projevují  známky  nadání  je  věnována  zvýšená

pozornost  zaměřená  na  uplatňování  a  další   rozvíjení  tohoto
nadání. V případě, že se jedná o velmi výrazné projevy nadání,
zejména v situacích  vyžadujících spolupráci  s  rodiči  dítěte,  je
zpracován PLPP. Pokud se u dítěte projeví mimořádné nadání v
jedné nebo více oblastech, je rodičům doporučeno vyšetření ve
školském  poradenském  zařízení.  Do  doby,  než  škola  obdrží
zprávu o výsledcích vyšetření, je při vzdělávání takového dítěte
postupováno  dle  PLPP.  Pokud  školské  poradenské  zařízení
identifikuje  mimořádné  nadání  a  je  doporučeno  vypracování
IVP,  postupujeme  při  jeho  zpracování,  realizaci  a
vyhodnocování v úzké spolupráci se zákonnými zástupci dítěte a
školským poradenským zařízením.



10. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD 2 DO 3 LET

• Děti ve věku od dvou do tří let mají některé potřeby odlišné nebo
intenzivnější než děti starší, potřebují pravidelný režim, dostatek
emoční  podpory,  zajištění  pocitu  bezpečí,  přiměřeně  podnětné
prostředí  a  činnosti,  více  individuální  péče  a  srozumitelná
pravidla.

• Zajištění podmínek vzdělání dětí od 2 do 3 let:
• Režim  dne  je  upraven  s  ohledem  na  potřeby  dětí.  Největší

prostor  je  věnován  volné  hře,  děti  mají  možnost  s  učitelkou
odpolední  směny (  a  s  asistentkou)  odejít  do herny, kde mají
dostatečný  prostor  pro  volný  pohyb  a  odpočinek.  Všechny
činnosti jsou voleny s ohledem na věk dětí, pokud se pracuje s
celou skupinou (třídou), tyto děti se účastní aktivit pouze kratší
dobu.

• Třídy  jsou  postupně  dovybavovány  vhodnými  bezpečnými  a
podnětnými hračkami a pomůckami. Ty jsou umístěny v dosahu
dětí (ne ale všechny), jsou vhodně obměňovány, aby nebyly děti
přehlceny podněty.

• Drobné předměty a pomůcky, které by mohly být nebezpečné,
jsou umístěny  tak,  aby  k  nim tyto  děti  neměly  přístup  (vyšší
police, uzavřené skříňky).

• Dětem  je  umožněno  používání  specifických  pomůcek  pro
zajištění pocitu bezpečí a jistoty

• Pro pobyt venku je využívána školní zahrada nebo jsou voleny
kratší vycházky do okolí, děti mají možnost dřívějšího návratu s
jednou učitelkou do MŠ a při relaxaci a klidových činnostech
čekají na společný oběd.

IV.
Obsah vzdělávání

Vzdělávací  obsah  je  prostředkem  rozvoje  dítěte.  Základem  je  hra,
která je nejpřirozenější činností dítěte. Rozvíjí fantazii, iniciativu, dítě
si v ní zpracovává svoje životní zkušenosti. 



Dále jsou to spontánní a řízené činnosti.  Nesmíme opomíjet, že zde
důležitou roli hrají také aktuální a předem nepředvídané situace, které
ovlivňují život mateřské školy (významná či náhodná událost, která se
dotýká  života  dětí).  Učíme  se  chápat,  že  všechno  souvisí  se  vším,
neustále se mění,  vyvíjí,  navzájem se ovlivňuje. Učení musí být co
nejpřirozenější, založeno na vlastní činnosti dětí a na jejich prožitcích.
Probíhá  co nejvíce  ve skupinách a  individuálně.  Umožňujeme,  aby
děti  měly  prostor  pro  aktivitu,  tvořivost  a  objevování,  mohly
experimentovat a rozhodovat samy v různých situacích.

Náš ŠVP s názvem: „Jaro, léto, podzim, zima – ve školce je prima“ je
sestaven do pěti hlavních témat,  která jsou výchozí pro integrované
bloky.

TÉMATA PRO ŠVP A JEJICH CHARAKTERISTIKA:

1. Já a moji kamarádi - identita
Činnosti  spojené  s uvědomováním  a  prožíváním  vlastní  identity
a osobních rolí, které dítě prožívá, se kterými se setkává nebo může
setkat v budoucnu.

2. Nejsem tady sám - společenství
Události a děje spojené s prožíváním a zvládnutím situací a změn ve
společenstvích, ve kterých děti žijí.

3. Pomáhám a dělám svět hezčím - aktivita
Účast  dětí  v situacích  a  v událostech,  při  nichž  vznikají  záměrné
aktivity, které směřují k ovlivňování životního prostředí a komunity,
kde děti žijí.

4. Žiji v krásné zemi a chci porozumět tomu, co se kolem děje -
porozumění světu
Situace  a  činnosti  spojené  s přírodními  jevy  a  společenskými  ději.
Zaměřené na poznání jejich podstaty i dopadů na prostředí a lidi.



5. Chci být zdravý a žít ve zdravém světě - zdraví
Činnosti  a  události  spojené  s vytvářením  zdravého  životního  stylu
a osvojování si zdravých životních návyků.

Integrované bloky:

• Jsme  všichni  kamarádi  a  chceme  si  společně  hrát  –
seznamování se školkou, s režimem v ní, zvykání nových dětí na
školku a nové kamarády

• Umíme  si  užít  sváteční  chvíle –  krojované  hody,  Vánoce,
Velikonoce,  Mikuláš,  Masopust,  karneval,  Den maminek,  Den
dětí, narozeniny dětí

•  Babí léto – živá a neživá příroda, změny v přírodě, roční doby

• Staráme se o zvířátka, o přírodu – ochrana životního prostředí,
ekologické vědomí

• Ve zdravém těle, zdravý duch – tělo, zdraví a jeho ochrana, co
nám prospívá a škodí, zdravá výživa

• Těšíme  se  do  školy  –  co  všechno  mám  umět  do  školy,
připravujeme se na úspěšnou školní docházku

• Vím, odkud pocházím a znám svoji rodinu – rodina, mateřská
škola, město, vesnice, stát, planeta Země

• Máme rádi pohádky –  poslech pohádek a veršů, dramatizace
pohádek,  strukturovaná  dramata,  divadelní,  filmová  i  hudební
představení

• Nebezpečí nejen na silnici - silniční provoz, cizí lidé, nebezpečí
o prázdninách u vody, na kole, v dopravních prostředcích apod.



 JSME VŠICHNI KAMARÁDI A CHCEME SI SPOLEČNĚ HRÁT
 
Obsah:  seznamování  se  školkou  s režimem v ní,  zvykání
nových dětí na školku a nové kamarády

Dílčí vzdělávací cíle:
• získání relativní citové samostatnosti
• seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
• osvojení  si  elementárních  poznatků,  schopností  a  dovedností

důležitých  k  navazování  a  rozvíjení  vztahů  dítěte  k  druhým
lidem

• rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity,
získané dojmy a prožitky vyjádřit

• posilování  prosociálního  chování  ve  vztahu  k ostatním  lidem
(v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)

Klíčové kompetence:
1/4 - klade otázky a hledá na ně odpovědi,  aktivně si všímá, co se
kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům, dějům, které kolem
sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co
samo dokázalo a zvládlo
2/2 – řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se
snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější
s oporou a pomocí dospělého
3/3 – domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí
jejich významu i funkci
4/5  –  napodobuje  modely  prosociálního  chování  a  mezilidských
vztahů, které nachází ve svém okolí
5/9  –  spoluvytváří  pravidla  společenského  soužití  mezi  vrstevníky,
rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat



UMÍME SI UŽÍT SVÁTEČNÍ CHVÍLE

Obsah: krojované hody, Velikonoce, Vánoce, Mikuláš, Masopust,
Maškarní  karneval,  Den  maminek,  Mezinárodní  den  dětí,
narozeniny dětí

Dílčí vzdělávací cíle:
• rozvoj  interaktivních  a  komunikačních  dovedností  verbálních

i neverbálních
• rozvoj  schopnosti  žít  ve  společenství  ostatních  lidí

(spolupracovat,  spolupodílet  se),  přináležet  k  tomuto
společenství  (ke  třídě,  k  rodině,  k  ostatním  dětem)  a  vnímat
a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

• seznamovat  se   světem  lidí,  kultury  a  umění,  osvojení  si
základních poznatků o prostředí v němž dítě žije

• rozvoj společenského i estetického vkusu
• rozvoj  základních  kulturně  společenských  postojů,  návyků

a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky,
chovat  se  autonomně,  prosociálně  a  aktivně  se  přizpůsobovat
společenskému prostředí a zvládat jeho změny

• seznamování  s místem  a  prostředím,  ve  kterém  dítě  žije
a vytváření pozitivního vztahu k němu

• získávání schopnosti  záměrně řídit  svoje chování a ovlivňovat
vlastní situaci 

Klíčové kompetence:
1/2 – má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky,
který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se
v řádu a dění prostředí, ve kterém žije
2/8 – nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za
úspěch, ale také za snahu
3/7  –  průběžně rozšiřuje  svou slovní  zásobu  a   aktivně  ji  používá
k dokonalejší komunikaci s okolím
4/6 – spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a
zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá pravidla a přizpůsobí se
jim



5/6  –  zajímá  se  o  druhé  i  o  to,  co  se  kolem  děje,  je  otevřené
aktuálnímu dění

BABÍ LÉTO

Obsah: živá a neživá příroda, změny v přírody, roční doby

Dílčí vzdělávací cíle:
• rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého

sebevyjádření)
• rozvoj kooperativních dovedností
• vytváření základů pro práci s informacemi
• vytváření povědomí o vlastní  sounáležitosti  se světem, s živou

a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

Klíčové kompetence:
1/1 -  soustředěně pozoruje,  zkoumá,  objevuje,  všímá si  souvislostí,
experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků, symbolů
3/2  – dokáže se  vyjadřovat  a  sdělovat  své prožitky,  pocity,  nálady
různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými
apod.)
4/1 – samostatně se rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj
názor a vyjádřit jej
5/3 – odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také
dokáže měnit cesty a přizpůsobit se daným okolnostem

STARÁME SE O ZVÍŘÁTKA, O PŘÍRODU

Obsah: ochrana životního prostředí, ekologické vědomí 

Dílčí vzdělávací cíle:
• vytváření  elementárního  povědomí  o  širším  přírodním,

kulturním i technickém prostředí,  o jejich rozmanitosti,  vývoji
a neustálých proměnách



• rozvoj a užívání všech smyslů
• rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
• rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
• pochopení,  že  změny  způsobené  lidskou  činností  mohou

prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

Klíčové kompetence:
1/2 – získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším
učení
2/1  – všímá si  dění  i  problémů v bezprostředním okolí,  přirozenou
motivací  k řešení  dalších  problémů  a  situací  je  pro  něj  pozitivní
odezva na aktivní zájem
3/7  –  dovede  využít  informativní  a  komunikativní  prostředky,  se
kterými  se  běžně  setkává  (knížky,  encyklopedie,  počítač,
audiovizuální technika, telefon apod.)
4/3 – dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým,
pomoc slabším,  rozpozná nevhodné chování,  vnímá nespravedlnost,
ubližování, agresivitu a lhostejnost
5/11 – ví že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se
svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH

Obsah: tělo,  zdraví  a  jeho  ochran,  co  nám  prospívá  a  škodí,
zdravá výživa 

Dílčí vzdělávací cíle:
• uvědomění si vlastního těla a jeho vývoje
• osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví,

bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí
• rozvoj  pohybových  schopností  a  zdokonalování  dovedností

v oblasti hrubé a jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu,
koordinace  ruky  a  oka  apod.),  ovládání  pohybového  aparátu
a tělesných funkcí



• vytváření  zdravých  životních  návyků  a  postojů  jako  základů
zdravého životního stylu

• poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě
(uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry,
osobní spokojenosti)

Klíčové kompetence:
1/6  –  odhaduje  své  síly,  učí  se  hodnotit  svoje  osobní  pokroky
i oceňovat výkony druhých
2/6  – rozlišuje  řešení,  která  jsou funkční  (vedoucí  k cíli),  a  řešení,
která funkční nejsou, dokáže mezi nimi volit
3/4 – chápe, že být komunikativní,  vstřícné,  iniciativní  a  aktivní  je
výhodou
4/2 – uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
5/12  –  dbá  na  osobní  zdraví  a  bezpečí  svoje  i  druhých,  chová  se
odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní
i společenské)
4/7  –  při  setkání  s  neznámými  lidmi  či  v  neznámých  situacích  se
chová  obezřetně,  nevhodné  chování  i  komunikaci,  která  je  mu
nepříjemná, umí odmítnout

TĚŠÍME SE DO ŠKOLY

Obsah: co všechno mám umět do školy, připravujeme se na zápis
do 1. ročníku ZŠ

Dílčí vzdělávací cíle:
• osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
• osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí

čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy
sdělení  verbální  i  neverbální  (výtvarné,  hudební,  pohybové,
dramatické)

• rozvoj  řečových  schopností  a  jazykových  dovedností
receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních
(výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)



• osvojení  si  elementárních  poznatků  o  znakových  systémech  a
jejich funkci (abeceda, čísla)

• vytváření  pozitivního  vztahu  k  intelektuálním  činnostem  a  k
učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

Klíčové kompetence:
1/5 – učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se
na  činnost  a  záměrně  si  zapamatuje,  při  zadané  práci  dokončí,  co
započalo,  dovede  postupovat  podle  instrukcí  a  pokynů,  je  schopno
dobrat se k výsledkům
2/4  –  při  řešení  myšlenkových  i  praktických  problémů  užívá
logických, matematických i empirických postupů, pochopí jednoduché
algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
3/4 - v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i
dospělými
4/4 – ve skupině se  dokáže prosadit,  ale  i  podřídit,  při  společných
činnostech se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje
základní  společenské  návyky  a  pravidla  společenského  styku,  je
schopné  respektovat  druhé,  vyjednávat,  přijímat  a  uzavírat
kompromisy
5/5  –  má  smysl  pro  povinnost  ve  hře,  práci  i  učení,  k úkolům
a povinnostem přistupuje odpovědně, váží si práce i úsilí druhých

VÍM ODKUD POCHÁZÍM A ZNÁM SVOJI RODINU

Obsah: rodina, mateřská škola, město, vesnice, stát, planeta Země

Dílčí vzdělávací cíle:
• vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národností
• vytváření  základů  aktivních  postojů  ke  světu,  k životu,

pozitivních  vztahů  ke  kultuře  a   umění,  rozvoj  dovedností
umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

• rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně
prožívat



Klíčové kompetence:
1/7 – pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí
2/5 – zpřesňuje si početní představy, užívá číselných i matematických
pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
4/8 – je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich
odlišnostem
5/7 – chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a
podnikavost  jsou  přínosem  a  že  naopak  lhostejnost,  nevšímavost,
pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky
5/8  –  má  základní  dětskou  představu  o  tom,  co  je  v  souladu  se
základními lidskými hodnotami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se
podle toho chovat

MÁME RÁDI POHÁDKY

Obsah:  poslech  pohádek  a  veršů,  dramatizace  pohádek,
strukturované drama, filmová a hudební představení

Dílčí vzdělávací cíle:
• rozvoj  a  kultivace  mravního  i  estetického  vnímání,  cítění

a prožívání
• vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
• rozvoj  schopnosti  přizpůsobovat  se  podmínkám  vnějšího

prostředí i jeho změnám
• poznávání jiných kultur
• rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a

kultivovaného projevu
• rozvoj schopnosti sebeovládání

Klíčové kompetence:
2/3 – problémy řeší  na základě bezprostřední  zkušenosti,  postupuje
cestou pokusu, omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová
řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty (má vlastní,
originální nápady), využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a
představivost



3/1 – ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně
vyjadřuje  své  myšlenky,  sdělení,  otázky  i  odpovědi,  rozumí
slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
4/9 – chápe,  že nespravedlnost,  ubližování,  ponižování,  lhostejnost,
agresivita  a  násilí  se  nevyplácí  a  že  vzniklé  konflikty  je  lépe  řešit
dohodou, dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování,
ubližování
5/4 – chápe, že se může o tom, co dělá, rozhodovat svobodně, ale že
za svá rozhodnutí také odpovídá
5/10  –  uvědomuje  si  svá  práva  i  práva  druhých,  učí  se  je  hájit
a respektovat, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
 

NEBEZPEČÍ NEJEN NA SILNICI

Obsah: silniční provoz, cizí lidé, nebezpečí o prázdninách u vody,
na kole apod.

Dílčí vzdělávací cíle:
• osvojení  si  poznatků  o  těle  a  jeho  zdraví,  o  pohybových

činnostech a jejich kvalitě
• vytváření  prosociálních  postojů  (rozvoj  sociální  citlivosti,

tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)
• ochrana  osobního  soukromí  a  bezpečí  ve  vztazích  s druhými

dětmi i dospělými
• poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření

v  rámci  sociokulturního  prostředí,  porozumění  základním
projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí

• osvojení  si  poznatků  a  dovedností  potřebných  k vykonávání
jednoduchých  činností  v péči  o  okolí  při  spoluvytváření
zdravého a  bezpečného prostředí  a  k ochraně dítěte  před jeho
nebezpečnými vlivy



Klíčové kompetence:
2/7 – chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich
včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou, uvědomuje si, že svou
aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit
3/5 – ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
3/8 – ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim
učit, má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku
5/1  –  svoje  činnosti  a  hry  se  učí  plánovat,  organizovat,  řídit
a vyhodnocovat
5/2 – dokáže rozpoznat a využít vlastní silné stránky, poznávat svoje
slabé stránky

V.
Evaulační systém

Základní oblasti hodnocení:

1.OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ
• do  jaké  míry  se  daří  naplňovat  záměry  a  cíle  stanovené

koncepčním záměrem rozvoje školy
• zpracování integrovaných bloků, tématických plánů, projektů dle

požadavků  RVP  TPV/  -  školní  vzdělávací  program,  třídní
vzdělávací program – viz měsíční plány/

• zastoupení  činností  ze  všech  pěti  oblastí  RVP  ve  vzdělávací
nabídce

2. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ
 Věcné  podmínky,  životospráva,  psychosociální,  organizace,  řízení,
personální, spoluúčast rodičů /na základě stanovených kritérií/

3. PROCESY A ČINNOSTI
Hodnocení  průběhu  vzdělávání  /specifika  předškolního  vzdělávání,
metody a formy práce/

• práce učitele – odborné dovednosti a profesionální schopnosti



• spolupráce učitelek a výměna informací, spolupráce s poradnami
• funkčnost plánování – nabídka činností vzhledem k možnostem

a zájmům dětí

4. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ
• naplňování rámcových cílů – univerzální  záměry předškolního

vzdělávání /co se dítě učí, a jakou hodnotou se setkává, jaký má
prostor pro samostatnost a možnost ovlivnit situaci/

• naplňován  i  klíčových  kompetencí  z pěti  úrovní  /evaluace
tématických celků vzhledem ke klíčovým kompetencím z RVP/

• naplňování dílčích cílů z pěti oblastí RVP
• sledování rozvoje a osobního vzdělávacího pokroku u každého

dítěte

Kdo provádí evaluaci   - učitelky
                                     - učitelky s rodiči
                                     - všichni zaměstnanci školy

Kdy                               - měsíčně
                                      - třídní vzdělávací program 1x ročně
                                      - školní vzdělávací program 1x za 3 roky

Jak (nástroje a formy)  - tématické hodnocení učitelek
                                     - lístečková metoda do diagnostiky, portfolia
                                  - výsledky práce dětí (fotodokumentace, výstavy)
                                     - dotazník pro rodiče, vstupní dotazník
                                     - přehled cílů a plánů

Kritéria                        - kritéria podle obecných cílů RVP
                                    - kritéria dosažených výsledků vzdělávání na 
                                      základě dílčích cílů
                                    - kritéria hodnocení podmínek
                                    - kritéria hodnocení integrovaných bloků

Autoevaluace učitelky - v čem jsem dobrá
                                     - co potřebuji zlepšit



                                             - co je třeba změnit
– jak to udělám
– kdo mi poradí, pomůže

VI.
Přílohy

A)  DLOUHODOBÝ  PROGRAM   ENVIRONMENTÁLNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY, OSVĚTY (EVVO)

B)  VNITŘNÍ  ORGANIZAČNÍ  A  PROVOZNÍ  PRAVIDLA
(VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY, DENNÍ REŽIM AJ.)

C) SPOLUPRÁCE SE ZŠ 

D) NABÍDKA  DOPLŇKOVÝCH  AKTIVIT A KROUŽKŮ V MŠ

Příloha A – dlouhodobý plán
Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání, výchovy 

a osvěty ( dále EVVO)

Úvod

Environmentální  vzdělávání,  výchova  a  osvěta  vychází
z anglického  environmental  education,  kde  environment  znamená
životní prostředí a education se chápe široce jako vzdělávání, výchova
či osvěta všech typů cílových skupin, od nejmenších dětí po dospělé.
Vzdělávání se  rozumí  zejména  ovlivňování  racionální  stránky
osobnosti.
Výchovou rozumíme působení na city a vůli.
Osvětou se označují speciální způsoby předávání informací zejména
dospělé populaci.

EVVO  zahrnuje  činnosti  a  aktivity  probíhající  ve  školách  a
školských  zařízení  (formální  vzdělávání),  v rámci  volnočasových



aktivit (neformální vzdělávání), i v rámci neorganizovaného volného
času  jednotlivců  (informální  učení)  zaměřené  na  oblast  životního
prostředí.

EVVO  klade  důraz  především  na  poznávání  životního
(přírodního  i  umělého)  prostředí  (člověka),  na  uvědomování  si
nezbytnosti zachování podmínek života na poznávání vztahu člověka
a životního prostředí.

Hlavní cíl podporující environmentální a ekologickou výchovu

Založit u dětí elementární povědomí o okolním světě a jeho dění,
vlivu člověka na životní prostředí a vytváření základů pro odpovědný
postoj dítěte k životnímu prostředí.

Utváření  environmentálního  cítění  v  dětech  by  se  mělo
objevovat  při  každodenní  práci  s  dětmi.  Není  smyslem říkat,  co je
dobré nebo špatné. Je důležité je naučit  chování v běžném životě tak,
aby si uvědomovaly, že jsou součástí této planety a že svým jednáním
mohou  přírodu  a  svět  kolem  něj  ovlivňovat.  Snažíme  se  svým
výchovným působením na děti o to, aby dokázaly vnímat a oceňovat
zázraky  přírody,  uznávaly,  že  ne vše se  dá koupit  za  peníze,  že  je
dobré citlivě vnímat potřeby jiných než jen vlastních. Nemyslet jen na
svůj  prospěch a pohodlí.  Výchovou a vlastním příkladem utvářet  v
dětech vlastní postoje a názory na určité věci,  aby byla vyváženost
mezi vědomostmi a prožitky vedoucí k lásce ke všemu živému.

V jednotlivých vzdělávacích oblastech se  zaměřujeme na propojení
následujících kompetencí:
• vnímání a rozlišování pomocí všech smyslů
• zvládání  jednoduchých pracovních úkonů a  obsluhy  (úklidové
práce na zahradě)
• zacházení s drobnými nástroji, nářadím, pracovními pomůckami
• všímání  si  věcí  kolem  sebe  a  pojmenovávat  je,  tím  rozvíjet
slovní zásobu a komunikační dovednosti
• postupovat dle pokynů a instrukcí
• vzbuzovat v dětech zájem a přirozenou zvídavost



• učit děti řešit problémy a situace, hledat nová řešení, postupy a
východiska, dokončit započatou činnost, dotáhnout věci do konce
• vzájemně  se  respektovat,  spolupracovat,  společně  řešit  a
nacházet cesty ke zdárnému konci, mít možnost spolurozhodovat, ale
zároveň mít svou osobní odpovědnost za své chování
• probouzet  v  dětech  zájem  o  vnímání  přírodních  krás,  učit  je
citlivosti k živým bytostem, k přírodě i k věcem
• vnímat pestrost a různorodost světa, jeho proměnlivost
• naučit se rozlišovat, co životnímu prostředí a člověku prospívá a
co ne, být ochoten své jednání změnit

Dlouhodobé záměry EVVO

1  . Výchovně-vzdělávací
• Položení  základů  elementárního  povědomí  o  okolním světě  a

jeho dění
• Seznamování  s  místem,  kde  dětí  žijí  či  navštěvují  MŠ  –

vycházky obcí Lovčice a blízkém okolí, vycházky do přírody za
poznáváním různých biotopů, exkurze a návštěvy významných
míst v obci aj.

• Spoluvytváření  zdravého  a  krásného  životního  prostředí  –
úklidové práce, dodržování pravidel soužití a chování v přírodě,
osobní zodpovědnost za své chování, společná řešení problémů –
projektová činnost v rámci MŠ.

• Rozvíjení estetického vnímání přírody a citlivého vztahu k ní –
využití  tématu  přírody  ve  tvořivé  práci,  práce  s  přírodním
materiálem, zajistit dětem bohatou nabídku.

2.   Používané metody a formy práce
• Zařazovat  téma  přírody  a  její  ochrany  do  všech  vzdělávacích
oblastí –  plánování aktivit v TVP.
• Ve  vzdělávání  dětí  praktikovat  učení  prožitkem,  smyslovým
vnímáním, zařazovat projektovou výuku – smyslové hry všeho druhu,
pokusy,  ověřování,  pocitové  hry,  pohybové  hry,  školní  projekty,
exkurze, tématické dny, rodinné prožitkové aktivity aj.
• Vzdělávání  dětí  přenést  do  terénu  –  využití  přírodní  zahrady,
přírodní učebny, lesu, louky aj.



3.   DVPP
• Zapojení  všech  zúčastněných  do  zvýšení  povědomí  o
environmentální  výchově  –  účast  na  seminářích,  studium  odborné
literatury aj.
• Společné  diskuse  při  poradách,  příklady  dobré praxe,  výměna
zkušeností, spolupráce.
4.   Zlepšení vybavení a provozu školy
• Stále  zlepšovat  naši  přírodní  zahradu  dobrou  péčí  o  ni,
pořizování  nových  přírodních  prvků,  např.  dřevěný  xylofon,  stěny
z popínavých  rostlin,  instalovat  prvky  pro  pohybové  aktivity
přírodního charakteru.
• Doplňovat vybavení pro práci v přírodní zahradě – umístit včelí
úl  či  kurník  pro  slepice,  vybrat  vhodné  a  bezpečné  místo,  dobrá
informovanost dětí i rodičů.
• Informovanost o EVVO plánech a aktivitách na poradách, pro
rodičovskou veřejnost  využít  web  a  nástěnku  ve  vestibulu  školy,
ekologické aktivity prezentovat také formou webu a nástěnek.
• Zlepšit situaci v třídění odpadu – vzbuzovat větší motivovanost u
dětí – vyrobit hliníkožrouta, barevnou nádobku na odpad určený do
kompostéru, určit „ekoslužbu“ k vynášení odpadu apod.
• Chovat  se  ekologicky  šetrně  –  můžeme používat  recyklovaný
papír, omezit barevný tisk, hlídat používání energií, instalovat spořiče
vody.

Roční školní program EVVO

Cíle obecné
• Vytvářet  kladný  vztah  k životnímu  prostředí,  k přírodě  a  její
ochraně
• Učit se vnímat a pozorovat přírodu všemi smysly
• Rozvíjet  vyjadřovací  dovednosti  a  schopnosti  ve  vztahu
k prostředí
• Utvářet hygienické návyky
• Rozvíjet citové vztahy k přírodě a k jejímu estetickému vnímání



• Poskytovat  konkrétní  poznatky  a  informace  o  přírodě,  jejich
částech a o všem co k přírodě patří
• Uvědomovat si  vztahy, vazby a souvislosti  lidského chování a
jednání a jeho dopad na vlastní život i na své životní prostředí
• Snažit  se být  ohleduplný ke svému okolí  a  odpovědný za své
jednání
• Být ochoten změnit své jednání, které není v souladu s pravidly a
aktivně tuto proměnu projevit
• Úzce spolupracovat s rodiči ve všech oblastech
• Spolupracovat s ostatními školami v sítích MŠ zaměřených na
ekologickou výchovu
• Navazovat  kontakty  s ekologickými  centry  v oblasti  péče  o
životní prostředí a pro EVVO např. Brno – Lipka, Jezírko, Veselí nad
Moravou – Bílé Karpaty, aj., účast na akcích
• Práce  koordinátora  na škole  a  jeho úzká spolupráce  se  všemi
zaměstnanci školy

Cíle dílčí
Konkrétně  určují,  čeho chceme v daném čase dosáhnout,  jaký

problém vyřešit a co realizovat, tyto jsou formulovány v jednotlivých
tématech.
Prvky ekologické výchovy se prolínají všemi výchovně vzdělávacími
činnostmi. K nejčastějším metodám, jimiž se děti seznamují s okolní
přírodou,  patří  přímé  pozorování  rostlin,  zvířat  a  jevů  v přírodě,
pokusy a práce.
Na  vycházkách,  na  školní  zahradě,  v lese,  na  louce,  u  potoka,  u
rybníka,  mají  děti  možnost  v  průběhu  celého  roku  být
v bezprostředním kontaktu s okolní přírodou.
V každém  školním  roce  je  stanoveno  stěžejní  projektové  téma,  na
které se v průběhu roku zaměřuje více aktivit.



Aktivity k     realizaci EVVO
• spolupráce  s  rodiči  při  plánování  a  připravování  trvalých
dlouhodobých  záměrů  v  péči  o  životní  prostředí  školy  a  školní
zahrady
• šetření energie, třídění odpadu, ukládání nebezpečného odpadu
na určená místa – vlastním příkladem, výroba speciálních nádob na
daný druh odpadu, společné odnášení do obecních kontejnerů
• poskytnutí školní zahrady k setkávání občanů, pořádání školních
akcí  na  zahradě  školy  –  zapojení  tak  nejširší  veřejnosti  do  péče  o
zahradu,  čerpání  inspirace,  předávání  zkušeností  –  např.  podzimní
tématicky zaměřený týden s aktivitami na určitý druh ovoce/zeleniny
zakončený  Podzimní   slavností  –  (Jablíčkový  týden,  Bramborový,
Dýňový, Mrkvičkový, Hroznový…)
• slavení  Dne  Země  -aktivity  spojené  s  ochranou  životního
prostředí
• účast  na  každoroční  konferenci  zabývající  se  ekologickou
výchovou Konvička (inspirace do praxe – aktivity, metodiky)
• zapojení  do sítě  Pavučina  –  celostátní  síť  mateřských  škol  se
zájmem o ekologickou/environmentální výchovu
• naše školní zahrada získala plaketu Přírodní zahrada
• celoroční hospodárné zacházení s vodou a energiemi – nevypitou
vodou  zaléváme  květiny,  při  mytí  pouštíme  vodu  jen  po  dobu
nezbytně nutnou, zhasínáme při odchodu ze třídy
• využití  přírodnin  při  výtvarném  tvoření  -  šišky,  semínka,
kamínky, přebírání (jemná motorika), poznávání podle hmatu, třídění
dle velikosti (zrakové vnímání), počítání (předmatematické představy)
• vycházky do okolí, do přírody – pozorování změn v přírodě s
měnícím se ročním obdobím
• vycházky  do  lesa  –  čištění  studánky  Jordánek,  sběr  odpadků,
poslech  zvuků  se  zavřenýma  očima,  pozorování  hladiny  rybníka
(klidná hladina, rozbouřená větrem)
• poznávání  a pochopení koloběhu vody v přírodě – prožitkové
učení,  využití  didaktického  materiálu  Studánky  víly  Rozárky,  Co
nového v Bambulkově



Aktivity dle ročních období:

JARO

• jarní  příprava  záhonů  k  výsevu,  výsev  semínek  –  ředkvičky,
hrášek, mrkev aj.
• vysévání semínek květin, přesazování sazenic do záhonů
• okopávání záhonů, jahodové zahrádky, průběžné odplevelování
• stříhání bylinek (levandule, tymián, máta)
• hrabání listí – jarní úklid
• pozorování  hmyzu  lupami,  poznávání  jednotlivých  druhů  dle
příruček
• pomoc s odklízením ostříhaných stromů na kompostér
• pletení  plůtků  k  ohraničení  záhonů  –  zpracování  vrbových
proutků
• sběr lipového květu – na školní zahradě
• pozorování  hmyzího  hotelu,  doplnění  přírodního  materiálu  do
něj
• doplňování hmatového chodníku přírodním materiálem – šišky,
kamínky, písek

LÉTO

• stříhání bylinek k přípravě bylinkové vody
• ochutnávání různých druhů bylinek
• kompostování  přírodního  odpadu  ze  třídy  (slupky  ze
svačinového ovoce, zeleniny, papírové kapesníky aj.)
• pozorování „života“ v kompostu průhledem, rozhovory na dané
téma
• pozorování hmyzu při „práci“ - včely, brouci, mravenci, čmeláci,
ruměnice,
• poznávání  stromů  ovocných/lesních,  jehličnatých/listnatých,
frotážování kůry, listů
• zalévání záhonů
• ochutnávání plodů – maliny, jahody, jablka, zelenina



PODZIM

• práce  s  nářadím  –  hrabání  listí,  pomoc  s  rytím,  okopávání,
zametání
• sklízení  plodů  ochutnávání,  zpracování,  krájení  ovoce
(moštování, příprava pečeného čaje) – jablka, hrušky
• sušení bylin z bylinkového záhonu k pozdějšímu použití
• zazimování záhonů
• příprava úkrytu pro ježka – každoročně se vrací na naši zahradu

ZIMA

• odklízení sněhu – práce s lopatami, hrably
• pozorování stop ve sněhu – na školní zahradě (ptáci, kočka) a v

lese (lesní zvěř)
• krmení ptáčků – příprava krmení z tuku a semínek, zavěšování

na stromy
• pozorování ptáků u krmítek
• pokusy s ledem a sněhem – rozpouštění sněhu, zmrazování vody,

pozorování čistoty vody z rozpuštěného sněhu z různých míst
(školní zahrada, chodník, silnice, les apod.)

• příprava bylinkového čaje ze sušených „školních“ bylinek

Do budoucna máme v plánu umístit na školní zahradu včelí úl,
abychom dětem zprostředkovali důležitost tohoto hmyzu nebo kurník
s výběhem pro slepice, kde mohou děti recyklovat zbytky ze školní
kuchyně,  v líhni  pozorovat  vylíhnutí  kuřat,  případně  mít  užitek
z vajíček. Vše v jednání s orgány (Český svaz včelaří, KHS Hodonín).
Dále po dohodě s rodiči - stát se školou, která nepoužívá PET lahve
ani svačinové sáčky.

Z minulých let máme již zkušenosti s chovem ovcí (starali jsme
se  o  dvě  ovečky,  které  jsme  měli  na  školní  zahradě),  také  jsme
sledovali  život  čmeláků,  jejichž  „domeček“  byl  umístěn  v  naší



zahradě. Již několikrát jsme byli svědky vývoje motýlů od vajíček až
po vypuštění dospělých baboček bodlákových do volné přírody.

Příloha B
Vnitřní řád mateřské školy

• Mateřská škola je součástí ZŠ a MŠ Lovčice s kapacitou dětí 50
dětí, zřizovatelem je Obec Lovčice.

• Mateřskou školu navštěvují  děti  převážně ve věku 3 až 7 let,
v případě  volné  kapacity  a  požadavků  rodičů  umožňujeme  i
návštěvu dětí od 2 let.

• Zápis  provádí  vedoucí  učitelka  školky  vždy  v období  měsíce
května -  dle šk.  zákona.  Ředitelka  školy vydává rozhodnutí  o
přijetí nebo vyřazení dítěte z MŠ.

• Děti mohou být do MŠ přijímány během celého roku.
• V mateřské škole se vybírá školné, jehož výši stanovuje ředitelka

školy  po  poradě  s  učitelkou  MŠ,  vybrané  peníze  kryjí  část
provozních nákladů, předškolní děti školné neplatí.

• Do MŠ přicházejí děti v doprovodu rodičů nebo jejich zástupců
do  8.00  hod,  poté  se  škola  zamyká.  Rodiče,  kteří  potřebují
přivést dítě později, nahlásí svůj záměr předem učitelce.

• Do MŠ jsou přijímány děti zdravé.
• Nepřítomnost dítěte je nutno odhlásit učitelce nebo hospodářce

školy nejlépe dopředu, nejpozději v daný den do 8:00 hodin.
• Děti, které dosáhnou do 31. srpna pěti let, jsou vedeny od 1. září

příslušného  školního  roku  jako  děti  s  povinnou  předškolní
docházkou.  Zákonní  zástupci  těchto  dětí  jsou  povinni  jejich
případnou  nepřítomnost  omluvit  písemně  na  omluvný  list,
(obdrží na začátku škol. roku) a to nejpozději do tří pracovních
dnů.

• Návrat zdravého dítěte rodič nahlásí do MŠ nejpozději do 8:00
hodin v daný den nebo den předem.

• Provoz mateřské školy je od 7.00 do 16.00 hod.
• Chod mateřské školy je v době letních prázdnin obvykle zajištěn

na 2 týdny (zpravidla první 2 týdny v měsíci červenci), rodičům
je  v naléhavých  případech  nabídnuta  docházka  do  jiné  MŠ v



okolí. Ostatní týdny je chod přerušen. Zákonní zástupci jsou o
přerušení provozu informování na informační nástěnce umístěné
v šatně dětí nejpozději dva měsíce předem.

• Mezi vánočními svátky je MŠ uzavřena dle rozhodnutí ředitele
školy.

• Děti, které odcházejí před obědem domů, si rodiče vyzvedávají
v době od 12.00 do 12.15 hod. Děti, které odcházejí domů po
obědě si rodiče vyzvedávají v době od 12.30 do 12.45 hod.

• V mateřské škole se dětem podává přesnídávka, oběd, svačina.
• Výše  poplatku  stravného  je  stanoveno  směrnicí  a  rodiče  jsou

informováni na schůzce a prostřednictvím nástěnky v šatně dětí.
Všichni  mají  podanou  přihlášku  ke  stravování  na  začátku
školního roku.

• Druh odebírané stravy (kdy bude dítě odcházet domů) zapisuje
zákonný  zástupce  na  tiskopis  umístěný  na  nástěnce  školní
jídelny - nejpozději do 8 hodin daného dne. 

• Stravné  a  školné  vybírá  vedoucí  školní  jídelny  (hospodářka
školy)  do  12.  dne  daného  měsíce.  Je  také  možnost  hrazení
školného  i  stravného  bezhotovostně.  Přeplatky  jsou  účtovány
v následujícím měsíci.

Režim dne
7.00 – 9.00 – Scházení se v hlavní třídě MŠ do 8.00 hodin 
                   - Spontánní hry a činnosti dětí, podle vlastního zájmu a 
                     výběru. Děti si hrají ve skupinkách, nebo individuálně, 
                     vybírají si hračku nebo volí činnost v centrech aktivit,
                      kde mají nabídku podle aktuálních tématických bloků
                      realizovaných v MŠ.
                   - Před svačinou a kdykoliv v průběhu dne se děti zapojují
                     do cvičení, učitelka denně připravuje, zábavnou formou 
                     realizuje pohybovou chvilku, zdravotní cviky nebo   
                     hudebně pohybovou hru.
9.00 – 9.30 – Průběžná svačina podle potřeby dětí /před jídlem si děti 
                      pečlivě myjí ruce, samy připravují stůl – ubrus a 
                       berou si jídlo z vozíku, uklidí si po sobě po svačince   
                       tácek i hrníček, po jídle si opět umyjí ruce v umývárně



9.30 – 10.15 - V tomto čase probíhají také integrované didakticky cíle-
                       né celky ve formě řízených nebo částečně řízených 
                      (frontální, skupinové, individuální)
10.15 – 12.15 – Pobyt venku - na školní zahradě nebo vycházky do 
                         okolí s plánovaným cílem (navazuje na týdenní a
                         aktuální situaci)
12.15 – 12.45 – Hygiena, oběd, příprava na odpolední klid
12.45 – 14.00 – Odpočinek - děti odcházejí všechny do lehárny, kde
                          se převlékají do prádla určeného k odpočinku, mohou 
                          odpočívat s oblíbenou hračkou, poslouchají pohádku 
                         (četba na pokračování nebo poslech CD s pohádkou 
                          nebo relaxační hudbou) 
14.00 – 16.00 – Hygiena, odpolední svačina, spontánní a 
                          řízené aktivity dětí, mají možnost pokračovat v zapo-
                          čatých hrách, jsou jim nabízeny činnosti v rámci té-
                          matických bloků.
                          V příznivém počasí – pobyt venku na školní zahradě,
                          kde mají prostor pro sportovní, pěstitelské a další 
                          zájmové činnosti (pozorování přírody, tvoření, hry
                          v pískovišti aj.).
                          Postupné rozcházení dětí domů.

Pravidla a možnosti v denním rytmu a řádu
• Všechny pedagogické pracovnice i  provozní  zaměstnanci  jsou

seznámeni s pravidly a činnostmi, které se realizují v MŠ. Jedná
se  o  pravidelně  se  opakující  úkony  při  hygieně,  stolování,
sebeobsluze a režimových situacích.

• Je  vyžadováno jednotné působení  všech,  kteří  jsou v kontaktu
s dětmi během dne.

• Při  všech  aktivitách  jsou  podporovány  u  dětí  samostatnost,
zdvořilostní  návyky,  vzájemné  přátelské  vztahy  a  vstřícná
komunikace mezi dětmi a dospělými.

• Při příchodu do školy děti zdraví v šatně ostatní a při příchodu
do třídy se přivítají osobně s učitelkou, podají si ruku a učitelka
navazuje s dítětem první kontakt.



• Během  dne  děti  odcházejí  samostatně  podle  potřeby  do
umývárny  a  na WC, u nových malých  dětí  učitelka  dohlíží  a
asistuje při provádění hygieny.

• Dětem je vštěpováno pravidlo – před každým jídlem, po jídle a
po použití WC si umýváme ruce mýdlem a pečlivě utíráme
do vlastního ručníku.

• Ve třídě si děti samy vybírají hračky a vrací na původní místo,
které je stále stejné.

• Během dne  jsou  děti  vedeny  k zdvořilosti  a  ohleduplnosti  ve
vzájemných  vztazích,  ochotě  pomoc  jeden  druhému,  půjčit  si
hračku,  střídat  se  při  hře,  domluvit  se  a  vyjádřit  svůj  názor
v případě projevit nesouhlas se špatným jednáním druhých.

• V průběhu  roku  (ale  hlavně  na  začátku  školního  roku)  jsou
společně s dětmi vyvozovány pravidla , která děti samy namalují
a  jsou  umístěna,  tak  aby  na  ně  děti  samy  viděly  i  v
dalších prostorách, kde je nutné je dodržovat. Děti se vzájemně
upozorňují v případě porušování pravidel.

• Před  odchodem ven  společně  uklízí  prostory  herny  a  třídy  a
zkontrolují, zda věci jsou na svých místech ( p. uč. při začátku
úklidu  po  ranních  hrách  vyzve  děti  signálem  –  zacinkání
zvonečkem).

• V šatně  se  děti  v klidu  samostatně  oblékají,  podle  potřeby
pomáhá  školnice  a  učitelka  ihned  odchází  ven  (nezůstávají
především v zimě v teplém oblečení ve vytopených prostorách).

• Vycházky  jsou  využívány  k cílenému  pozorování,  poznávání,
sdílení,  sportování  a  k jiným zábavným aktivitám,  děti  zdraví
dospělé, které potkávají a jsou důsledně vedeny k zachovávání
bezpečnostních  pravidel  při  přecházení  vozovky  a  při  pobytu
v přírodě (nesbírají nebezpečné předměty, v přírodě nedávají do
úst žádné, plodiny nesahají na volně žijící nebo uhynulá zvířata)
také na zahradě a v přírodě neodhazují papírky, neničí hračky
pomůcky a sportovní pomůcky, které si  půjčují ze zahradního
domku, vrací na své místo.

• Denní režim umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí,
na  jejich  aktuální,  či  aktuálně  změněné  potřeby  s tím,  že  je
dostatečně pružný.



• Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální
činnosti.

• Je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku dětí, i
potřeba pohybových aktivit.

• Pohybové  aktivity  jsou  realizovány  denně  v integrovaných
činnostech  –  formou  ranního  cvičení  hudebně  pohybových
chvilek,  pohybových  her,  cvičení  na  nářadí  a  s náčiním
v tělocvičně,  sezonní  činnosti  – bobování,  sáňkování,  jízda na
kole, koloběžce, tříkolce, cvičení na průlezkách a jiné sportovní
aktivity při pobytu venku.

• Pobyt  venku  je  realizován  denně,  za  každého  počasí,  rodiče
zajišťují  dětem vhodné oblečení  a  obutí,  nejvíce je  využívána
školní  zahrada  –  hřiště,  jízdní  dráha,  pískoviště,  umělý  svah,
zatravněná  plocha,  průlezky,  houpačky,  hmatový  chodník,
odpočinková síť, lezení po stromech, záhonky na zeleninu.

• Prostřednictvím her a činností mají příležitost průběžně poznávat
přírodu a seznamovat se s péčí o ni, při pobytu na zahradě i na
vycházkách do okolí mateřské školy - (les, rybník, potok, louky
a stráně)

Příloha C
Spolupráce se ZŠ

•  Účast na společných akcích: kulturní akce (př. Vánoční 
zpívání u stromečku, na kůru), zábavné pořady, sportovní akce 
(př. Den dětí, Dětská olympiáda)

• Pravidelné návštěvy: 
• Návštěva dětí v ZŠ v průběhu školního roku – děti ze ZŠ hrají 

mladším kamarádům pohádky, divadla, děti z MŠ chodí 
sledovat při nepříznivém počasí, televizní pořady (pohádky – 
maximálně však 30 minut), navštěvování při Mikulášském dni, 
Vánoční besídce.

• Zápis dětí do 1.třídy 
• Neformální setkávání učitelek MŠ a ZŠ, zkušenosti s tvorbou 

ŠVP, předávání zkušeností a poznatků



• Hrajeme si na školu – eliminace adaptačních potíží – děti z MŠ 
se seznámí s učiteli ZŠ

• Živě se zajímáme o výsledky zápisu dětí do 1.ročníku v ZŠ, 
abychom se mohli lépe zaměřit na nedostatky , dovednosti a 
znalosti které děti ještě nezvládají a tyto nedostatky odstranit.

Příloha D
Nabídka celoškolních aktivit a kroužků

CELOŠKOLNÍ  AKTIVITY
• Podzimní tvoření /výstava ovoce a zeleniny/ na školní zahradě 

v pátek odpoledne, ochutnávka výrobků zel zeleniny, co kdo 
přinese, výměna receptů, povídání a opékání dobrot u ohýnku - 
září

• Drakiáda - říjen
• Lampionový průvod- jako oslava dne sv. Martina 11.11.
• V     prosinci v     období adventu – každé pondělí bude společně ze 

ZŠ zpívání se školáky nahoře ve škole -zapalování svíček na 
adventním věnci, koledy, vánoční písničky

• Zpívání v     kostele na kůru
• Návštěvy a exkurze v     místních podnicích (Lova, prodejna 

potravin, kadeřnictví, výrobna ponožek Denap)
• Návštěva v     místní knihovně
• Den otevřených dveří v     ZŠ – doporučujeme rodičům dětí, které 

navštěvují MŠ, nemusí to být pouze předškoláci, termín bude 
upřesněn

• Zápis dětí do ZŠ (duben) a do MŠ (květen)
• Karneval
• Masopust
• Den Země – duben ekologické aktivity, třídění odpadu aj.
• Den dětí- neděle – někdy ve spolupráci s místními spolky  
• Návštěvy v     ZŠ – předškoláci v první třídě
– Vystoupení pro maminky ke Dni matek- vystoupení a tvoření 

spolu s maminkami
– Pasováni předškoláků na školáky – červen



– Den otců – spaní ve stanech – červen 

KROUŽKY
Dobrý start a grafomotorika

• příprava předškoláků v 10 týdenním intenzivním kurzu, kde 
s dětmi pracují i rodiče, je to dobrá příležitost pro rodiče zjistit, 
jak dítě je připraveno na školu, jak spolupracuje, jak se chová 
v kolektivu. Učitelka podle zájmu rodičů pomáhá a radí jak 
s dětmi pracovat doma. (p. uč. Petra Svobodová a Bc. Andrea 
Bittnerová).

Pískání pro zdraví
• děti se zde hlavně učí správně dýchat a hospodařit s dechem, 

naučí se také hravou formou zahrát pár písniček na flétnu 
v rozmezí čtyř až pěti not, kroužek probíhá každých 14 dní ve 
středu v rámci dopoledne v MŠ (jen předškolní děti). (p. uč. 
Petra Svobodová)

Taneční kroužek s     prvky aerobiku a zumby
• kroužek navštěvují děti ze ZŠ i MŠ, cvičí podle hudby, kroužek 

je každé pondělí od 15.30 – do 16.30 hod.(kroužek vede p.uč. 
Petra Svobodová).

Výtvarné dílny
• Jednou za měsíc probíhá v prostorách MŠ výtvarná dílna na dané

téma (např. Vánoce, Halloween, Velikonoce, apod.) ( p. uč. 
Andrea Bittnerová)

Stávající ŠVP byl konzultován i s vyučujícími ZŠ, abychom co 
nejvíce propojili ŠVP pro PV s ŠVP pro ZV a stali se ve výchovně-
vzdělávacím procesu jednou celkovou institucí,  kde děti plynule 
postupují do vyšších ročníků.



                                                                            Mgr. Denisa Dušíková
                                                                                  ředitelka školy     

ŠVP pro PV vypracovala Bc. Andrea Bittnerová, vedoucí učitelka MŠ
ve spolupráci s Petrou Svobodovou, učitelkou MŠ.                                
     


