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2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA NAŠÍ ŠKOLY 

 
Jsme venkovská mateřská škola, pracujeme podle Rámcově vzdělávacího 
programu předškolního vzdělávání, nabízíme kvalitní standardní péči pro všechny 
děti školy. 
Naše mateřská škola je součástí Základní školy v Cehnicích. První třída byla 
vybudovaná spojením a upravením dvou bytových jednotek a nachází se v prvním 
patře zadní části budovy ZŠ. Věkové složení dětí je 2-5 let. Je zde třída s hernou, 
sociální zařízení, kuchyňka, tělocvična a šatna. V tělocvičně se rozkládají lehátka 
na odpočinek dětí. 
Od září 2015 byla otevřena druhá třída MŠ ve druhém patře, která byla upravena 
z jednoho bytu. Věkové složení dětí je 5-7 let. Je zde herna, malá tělocvična a 
sociální zařízení. Šatna je společná se školní družinou. 
O děti se starají tři pedagogičtí pracovníci, asistentka pedagoga, chůva a 
uklízečka. Zahradu a okolí MŠ spravuje školník ZŠ. Obě třídy jsou vzájemně 
provázány. Vypomáhají si při zajišťování provozu (nemocnost pracovnic, školení 
atd.) a děti využívají prostory obou tříd i v době hlavních a vedlejších prázdnin. 
Společně se děti obou tříd účastní také školy plavání, některých výletů, exkurzí a 
dalších aktivit a činností. Škola se rovněž snaží vycházet vstříc při různých druzích 
integrace. Máme dobré výsledky především při integraci dětí z DCJČK o.p.s. 
Strakonice. Časté je i zařazování dětí s různými vývojovými poruchami, kdy se 
snažíme zařazováním motivačně vhodných programových bloků o vzájemné 
soužití těchto dětí. To, že jsme mohli těmto dětem v jejich začátcích pomoci, 
naplňuje nejen nás, zaměstnance školy, ale i všechny děti, které se zde tak 
nenásilně učí vzájemné toleranci, přátelství a pomoci druhému. Toto bohatství 
mezilidských vztahů zůstane pak v dětech zakódováno po celý život. 

 
 
 

3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Věcné podmínky: 
Třídy individuálně poukazují na estetické cítění učitelek, které v nich pracují, a to 
barevným laděním, uspořádáním nábytku a hraček ve třídě, výzdobou apod. Ale 
všechny třídy svým veškerým vybavením připomínají útulné „domácí“ prostředí, 
ve kterém je každému příchozímu příjemné alespoň na chvíli pobýt. Některé 
vybavení je nové, jiné původní, z doby, kdy se zařizovala první třída. V prostoru 
tříd se nachází audiovizuální technika a PC. K pohybovým aktivitám využíváme 
zahradu, kde jsou umístěny nově zrekonstruované houpačky a prolézačky. Je zde 
i kolotoč, malá a velká skluzavka, pískoviště a dvě malé pérové houpačky. 



K ukládání hraček slouží dřevěný domek. 
Zahrada slouží i školním dětem a veřejnosti - je neoplocena. Dále využíváme 
tělocvičnu ZŠ, přilehlé velkokapacitní a fotbalové hřiště, chodíme na procházky 
po okolí, využíváme místo u informačního centra – „U devíti králů“. Pořádáme ve 
spolupráci se základní školou kulturní a sportovní akce, akce pro rodiče, výlety, 
jezdíme na loutková představení do MŠ Drahonice. Děti jezdí na kurzy plavání, učí 
se základy angličtiny, ve škole probíhá logopedická péče. Snažíme se společně 
s dětmi všechny prostory ve školce aktuálně zdobit jejich výtvory a přispívat tak 
ke kráse školy. Je to zároveň dobrá i příležitost pro rodiče, aby si práci dětí 
prohlédli, případně doma dotvořili či později zopakovali. 
 
 
 
Životospráva: 
Dětem je poskytována pestrá, vyvážená a plnohodnotná strava. Hygienické a 
technologické postupy jsou plně respektovány. Během celého dne je zajištěn 
dostačující pitný režim. Děti do jídla povzbuzujeme, nenutíme a je kladem důraz 
na to, aby všechno jídlo ochutnaly. Bereme ohled na stravování dětí z domova a 
případné potravinové alergie nebo nesnášenlivost. Zdravý životní styl je zajištěn 
i samotným režimem dne, dbáme na dostačující intenzivní pohyb na čerstvém 
vzduchu a to za každého počasí, správné dýchání, napětí a uvolnění svalů, aktivitu 
a také odpočinek. Děti si čistí po obědě zuby. 
Stravování – stravu zajišťuje školní jídelna- vývařovna při ZŠ a MŠ Cehnice. Úhrada 
stravného - probíhá inkasem z účtu zákonného zástupce vždy k 15. 
předcházejícího měsíce. 
 
 
 
Psychosociální podmínky: 
Naší snahou je vytvářet bezpečné, pokojné a přátelské prostředí, ve kterém je 
dítě radostně a s láskou přijato, vítáno a podporováno. Respektujeme 
rovnocenné postavení dětí, kultivujeme dětská přátelství a vzájemnost. Snažíme 
se o vstřícnou, vlídnou a empatickou komunikaci a vzájemné naslouchání 
individuálním potřebám dětí. Snažíme se klidně motivovat a povzbuzovat, 
vyhýbáme se negativním slovním komentářům, podporujeme více spolupráci než 
případnou soutěživost mezi dětmi. Při nástupu, adaptaci nových dětí do kolektivu 
postupujeme nenásilně a důsledně individuálně dle potřeby dítěte ve spolupráci 
s rodiči dětí. 
 
 
 



Organizace vzdělávání: 
MŠ je školou s celodenním provozem od 6.30 do 16.00 hod. Kapacita 1. třídy je 
max. 28 dětí ve věku od 2 do 5 let, zde pracují vždy 2 učitelky + chůva. Kapacita 
2. třídy je max. 13 dětí ve věku od 5 do 7 let, zde pracuje 1 učitelka + 1 asistentka 
pedagoga. Řídíme se Vnitřním řádem školy, se kterým jsou rodiče seznámeni na 
začátku školního roku. Bereme na zřetel individuální možnosti a potřeby dětí a 
jejich rodičů. Dětem chceme umožnit potřebné zázemí, klid a bezpečnost. 
Organizace dne je stanovena rámcově, podle potřeb je možné je upravit a 
přizpůsobit okolnostem. Spontánní a řízené činnosti, které vedeme individuálně 
i skupinově, zařazujeme ve vyváženém poměru. Pobyt venku – mimo nepřízně 
počasí (silný mráz či silný déšť) – je důsledně každodenně. Mimoškolní akce jsou 
zařazovány dopoledne i odpoledne za účasti rodičů – účast je tu velmi vítána. 
V této třídě nejsou lehátka (nejsou zde prostorové podmínky), proto odpočinek 
po obědě je veden relaxačními a klidovými hrami. Do denního programu 
zařazujeme pravidelně zdravotně preventivní pohybové aktivity. Podněcujeme 
děti k vlastní aktivitě a umožňujeme jim pracovat vlastním tempem. Vytváříme 
podmínky pro individuální i skupinovou práci. V květnu každého školního roku 
pořádá MŠ „Zápis do MŠ“, kterého se zúčastní rodiče mající zájem o předškolní 
vzdělávání svých dětí. O výsledcích zápisu jsou rodiče informováni na webu a 
nástěnce MŠ (systém přidělených kódů). Poté ředitelka zorganizuje první schůzku 
s rodiči nově přijatých dětí, kde je informuje o hlavních principech, metodách, 
organizaci a veškerém dění v MŠ. Do mateřské školy jsou přijímány děti i během 
školního roku, po předchozí domluvě s ředitelkou. MŠ má zpracovaný Školní 
vzdělávací program, který je k dispozici k nahlédnutí rodičům a je svým obsahem 
v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Dle 
Školního vzdělávacího programu učitelky zpracovávají Třídní vzdělávací program 
pro každou třídu individuálně, na jeho tvorbě spolupracují průběžně během 
celého roku, o výsledcích vzdělávání vedou písemné záznamy. To, co všechno děti 
dělají, ukazují týdenní plány v podobě pavouka. 
 
 
Dodatek:  
Od 1. 9. 2019 změna kapacity 2. třídy na 24 dětí ve věku od 4 do 7 let, zde pracují 
2 učitelky + 1 asistent pedagoga a 1. třída změna kapacity na 24 dětí ve věku od 
2 do 4 let, zde pracují 2 učitelky + 2 asistenti pedagoga. 
MŠ je školou s celodenním provozem od 6.30 do 17.00 hod. 
 
 
 
 



Organizace dne MŠ: 
6:30 – 8:30 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, 

volně spontánní zájmové aktivity, 
8:30 – 8:45 
8:45 – 9:00 

Pohybové aktivity 
Osobní hygiena, dopolední svačina 

9:00 -  9:30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky 
zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené 
aktivity 

9:30 -11:30     Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost 
11:30 -12:15 Oběd a osobní hygiena dětí 
12:15 -14:00 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, 

individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku 
14:00 -14:30 Odpolední svačina, osobní hygiena 
14:00 -16:00 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky 

zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě 
pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy 

 
 
Dodatek: změna od 1. 9. 2019 
 
Provozní doba MŠ 
PO, ÚT, ČT 6:30 – 16:30 hodin 

ST 6:30 – 17:00 hodin 

PÁ 6:30 – 16:00 hodin 

 

* příchod do MŠ:            6:30 – 8:30 

* odchod po obědě:     11:45 – 12:00 

* odchod odpoledne:   14:00 – 16:30 (vyjma ST a PÁ) 

 

provozní doba MŠ 2 
PO-PÁ 7:00-16:00 

  
provozní doba MŠ 1 

PO 6:30-16:30 
ÚT 6:30-16:30 
ST 6:30-17.00 
ČT 6:30-16:30 
PÁ 6:30-16:00 

 
 



Organizace dne MŠ – 1. třída: 
 
6:30 – 8:30 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, 

volně spontánní zájmové aktivity a aktivity řízené ped. pracovníky 
8:30 – 8:45 
8:45 – 9:10 

Pohybové aktivity 
Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky 
zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené 
aktivity. 

9:10 -  9:30 Osobní hygiena, dopolední svačina 
9:30 -11:30     Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost 
11:30 -12:00 Oběd a osobní hygiena dětí 
12:00 -13:45 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí 

13:45 -14:15 Osobní hygiena, dopolední svačina 
14:15 -17:00 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky 

zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě 
pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy 

 
 
 

Organizace dne MŠ – 2. třída: 
 

Ráno se všechny děti scházejí ve třídě v prvním patře tj. MŠ 1 = Motýlci, od 7.00 - 7.15 poté se rozcházejí do třídy 

MŠ 2 = Koťata. 

 
7:00 až 7:15 – 8:45 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, 

volně spontánní zájmové aktivity a aktivity řízené ped. pracovníky 
8:45 – 9:00 
9:00 – 9:20 

Pohybové aktivity 
Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky 
zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené 
aktivity. 

9:20 - 9:40 Osobní hygiena, dopolední svačina 
9:40 -12:00     Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost 
12:00 -12:30 Oběd a osobní hygiena dětí 
12:30 -14:00 Individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku 

14:00 -14:30 Osobní hygiena, dopolední svačina 
14:30 -16:00 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky 

zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě 
pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy 

 

 

Odpoledne se všechny děti opět svedou do třídy v prvním patře tj. MŠ 1 = Motýlci, od 16.00 poté se rozcházejí 

domů. 

 
 
 



Řízení MŠ: 
MŠ řídí paní ředitelka Mgr. Zuzana Drančáková. Jsme s ní v denním osobním 
kontaktu. Jsou zde jasně vymezeny povinnosti, úkoly a pravomoci všech 
zaměstnanců. Máme snahu vytvářet důvěrné a tolerantní prostředí. Všichni 
mohou rozhodovat o zásadních otázkách školního programu. Ke spolupráci 
zveme rodiče, zajišťujeme jejich informovanost o veškerém dění v MŠ, 
spolupracujeme se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, se 
ZŠ, ŠD, OÚ, PPP, Klubem důchodců aj. Paní ředitelka podporuje a motivuje 
spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách života školy, 
respektuje jejich názory a realizuje dobré inovační návrhy. Jedenkrát za čtrnáct 
dní ředitelka organizuje pedagogickou poradu, které se účastní učitelky MŠ. 
Hlavní náplní je společná spolupráce a organizace, řešení materiálních 
nedostatků, hledání společných řešení nejrůznější konfliktů a připomínek 
týkajících se výchovně-vzdělávacího procesu apod.  
 
 
 
Personální a pedagogické zajištění: 

Všichni zaměstnanci, kteří pracují v mateřské škole jako pedagogičtí pracovníci, 
mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Ti, kterým část odbornosti chybí, si ji prů-
běžně doplňují. Pedagogický sbor, resp. pracovní tým funguje na základě jasně 
vymezených a společně vytvořených pravidel. Pedagogičtí pracovníci se sebe-
vzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. Služby učitelů jsou or-
ganizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna 
optimální pedagogická péče o děti. Je zajištěno překrývání přímé pedagogické 
činnosti učitelů každý den v každé třídě minimálně v rozsahu dvou a půl hodin. 
Zaměstnanci vždy jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem (v sou-
ladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami vý-
chovy a vzdělávání předškolních dětí). Specializované služby, jako je logopedie, 
rehabilitace či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým 
předškolní pedagog sám není dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spo-
lupráci s příslušnými odborníky (speciálními pedagogy, školními či poradenskými 
psychology, lékaři, rehabilitačními pracovníky aj.). 
 
 

 

 
  



Spoluúčast rodičů: 
- Seznamovací schůzky na začátku školního roku 
- Společné aktivity rodičů s dětmi v MŠ, např. tvořivé dílny, rozloučení s před-

školáky, pouštění draků, ohýnky a opékání apod. 
- snaha všech učitelek o partnerské vztahy rodičů a mateřské školy, obou-

stranná důvěra, otevřenost, porozumění, respekt, vstřícnost a ochota spolu-
pracovat 

- možnost účasti rodičů na akcích v MŠ, na tvorbě programu školy a jeho hod-
nocení 

- rodiče mají možnost denně konzultovat s učitelkou ve třídě problematiku 
svého dítěte 

- učitelky chrání soukromí rodiny a zachovávají patřičnou mlčenlivost. Jednají 
s rodiči taktně, ohleduplně a diskrétně. 

- informace pro rodiče o probíhajícím předškolním vzdělávání a aktivitách 
školy získají rodiče z různých zdrojů: nástěnky, informační tabule v šatně dětí, 
webové stránky školy, individuální pohovory s učitelkami 

- uvítáme nápady a aktivity rodičů  
- umožňujeme rodičům přístup za svým dítětem do třídy – odpoledne plné 

her 
- pomoc rodičů při modernizaci MŠ, náměty pro další spolupráci, popř. spon-

zorství 
- dostatečná informovanost rodičů, jednotné působení rodiny a školy 
- skloubení domácích zvyklostí, s nimiž dítě přichází do MŠ, s uspořádáním po-

bytu v MŠ 
- nabídka odborné literatury a poradenské činnosti odborníků – PPP, SPC 
- anketa (dotazník) pro rodiče 1x za 3 –4 roky 
 
Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami: 
Vycházíme z respektování individuálních potřeb dítěte a možností dítěte. Děti 
s přiznanými podpůrnými opatřeními mají právo na bezplatné poskytování 
podpůrných opatření, které realizuje mateřská škola. Vytváříme individuální 
vzdělávací plány podle potřeby dítěte. Mateřská škola spolupracuje se 
zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, příslušnými 
odborníky. Přijímáme tyto děti stejně jako ostatní děti. 
Počty dětí ve třídách jsou v souladu s právními předpisy. Učitelky vedou děti 
k osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám 
a možnostem dítěte. MŠ zajistí asistenta pedagoga podle stupně přiznaného 
podpůrného opatření 
Záměry:  zapojovat rodiče do dění mateřské školy, udržovat dobré vztahy a at-
mosféru, informovanost rodičů, pořádat besedy pro rodiče s odborníky. 



Podmínky pro vzdělávání dětí nadaných: 
Pro nadané děti vytváříme nabídky dalších aktivit podle zájmů dítěte. Vytvoříme 
podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho 
individuální možnosti. Podporujeme děti, které vykazují známky nadání. Při vzdě-
lávání nadaných dětí se postupuje takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj 
jejich potenciálu a nadání, která se mohou uplatnit ve škole projevit, pokud 
možno uplatnit a dále rozvíjet. MŠ zajistí realizaci stanovených podpůrných opat-
ření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dítěte 
  
Záměry:    podle potřeby zajistit dostatečné množství pomůcek, uplatňovat spe-
ciální vzdělávací metody umožňující rozvojovou stimulaci dětí, vzdělávat se 
v této oblasti 
 
 
Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let: 
Děti mladší tří let jsou zařazeny ve třídě mladších dětí nebo ve třídě s 
waldorfskými prvky. Učitelky se v těchto třídách v maximální míře překrývají. Ve 
třídě bude na začátku školního roku pomáhat školní asistent nebo chůva, kteří 
budou spolupracovat s učitelkami při zajištění hygieny, stravování a sebeobsluhy 
dětí při zajištění dohledu nad dětmi při volné hře v souladu s přítomnou 
učitelkou. 

Režim dne ve třídě je upraven s ohledem na potřeby dětí. Největší prostor je 
věnován volné hře. Pro pobyt venku nejčastěji budeme využívat školní zahradu. 
Děti budou mít dostatek času na odpočinek. Ve vzdělávání dětí mladších tří let 
převládají spontánní činnosti nad řízenými. Nejčastěji uplatňujeme individuální 
nebo skupinovou formu činností. 
 
 
 

4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Počet tříd: celkem 2 třídy v MŠ. 1. třída 28 dětí od 2 let do 5 let, heterogenní 
uspořádání, sourozenecké vazby + zohledňujeme přání rodičů.   
Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných 
hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti. Ve třídě pro dvouleté děti je po-
užito více zavřených, dostatečně zabezpečených skříněk k ukládání hraček a po-
můcek než v 2. třídě s věkově homogenním uspořádáním. Tím je zajištěna bez-
pečnost dětí a předkládání přiměřeného množství podnětů pro tyto děti. 



Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a 
hru dětí, umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost 
naplnění potřeby průběžného odpočinku. 

Mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte. 

Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení 
a hygienické potřeby.  

Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (zejména pravidel-
nost, dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný od-
počinek). Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho 
individuálními potřebami. Dítěti je umožněno používání specifických pomůcek 
pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty. 

V druhé (max. 13 dětí od 5 do 7 let) homogenní třídě jsou pro zajištění bezpeč-
nosti jiným způsobem znepřístupněny bezpečnost ohrožující předměty. Ve třídě 
jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a 
pomůcek.  

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Cehnice, okres Strakonice stanovila ná-
sledující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě usta-
novení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v pří-
padě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce pře-
kročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 
  

I. 
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné 
školní docházky.                                         
 

II. 
V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy při-
jato dítě rok před nástupem povinné školní docházky. 
 
                                                                  III. 
Jestliže nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem II. vychází při přijímání 
dětí do mateřské školy ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce např. 
trvalý pobyt dítěte, věk dítěte a individuální situace dítěte + bodové hodnocení. 
Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. Kritéria jsou posu-
zována vždy ke stavu k 1. září. 
* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, 



kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni 
doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 
odst. 2 písm. d) školského zákona.  
** Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením 
§ 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní 
docházky. 
 
***Ředitelka přihlédne při přijímání dětí k předškolnímu vzdělání ke zvýšené so-
ciální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace. Dítě sa-
moživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému hrozí sociální vyloučení. S podmínkou 
tento stav doložit. S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány ředi-
telka zažádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebností 
příslušné správní orgány. 

IV.  
V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedině-
lých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte. K vý-
dělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně 
činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem. Tato kritéria byla pro-
jednána se zřizovatelem. 
 
 
Personální zajištění - výčet činností: 
Je zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů každý den v každé třídě 
minimálně v rozsahu dvou a půl hodin (viz přímá práce s dětmi, docházka učitelek).  
 
Výčet činností, při kterých je zajištěno souběžné působení dvou učitelů v každé třídě: 
- ranní kruh 
- centra aktivit 
- příprava na pobyt venku 
- pobyt venku 
- oběd 
- příprava na odpočinek 
 
 

Individuální vzdělávání:                                                                                               
Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro 
dítě odůvodněně zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě indivi-
duálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte 
povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního 
roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškol-



ního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělá-
vání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškol-
nímu vzdělávání. 
Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsaho-
vat: 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dí-
těte, v případě cizince místo pobytu dítěte, 
b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, 
c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte. 
Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých 
oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. 
Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a 
náhradní termíny na první polovinu prosince. Přesný termín bude zákonným zá-
stupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut. 
Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit 
účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k před-
školnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zá-
stupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. 
Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního 
vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání 
dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat. 
 
 

5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 
 
Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 
Vše, co v MŠ učitelky i ostatní zaměstnanci dělají, chceme směřovat na dítě, jeho 
výchovu a vzdělávání. Hlavním motivem naší práce je to, co dítě prožívá, co cítí, 
co se učí a s čím manipuluje. Naše působení by mělo zasahovat celou osobnost 
dítěte. Usilujeme o to, aby mateřská škola byla místem, kde se dítě učí 
kamarádství a přátelství, kde je přijímáno takové, jaké je (s chybami i klady), kde 
může vyjadřovat své názory a pocity. Z třídy vytvořit sjednocenou skupinu, kde 
by převládala atmosféra bezpečí a důvěry, kde si spolu s dětmi stanovíme jasná a 
splnitelná pravidla, která zajišťují dětem pocit bezpečí. Je nutné dítě povzbuzovat, 
vést k vzájemné pomoci, prosazení svých zájmů s ohledem na druhé. 
Představovat dětem svět jako pozitivní prostor (učit rozlišovat dobro a zlo). 
Umístění naší MŠ přímo vybízí k zájmu o přírodu. Chodíme do přírody, 



poznáváme ji, chráníme, povídáme si o ni, pracujeme s přírodninami, hrajeme si 
na zvířata, poznáváme stromy a květiny, zpíváme si o nich. Práci s dětmi 
přizpůsobujeme ročnímu období, slavíme různé svátky (Den matek, Vánoce, 
Velikonoce) a připomínáme si lidové tradice (např. posvícení, masopust…).  
 
 
Zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami:    
Naše mateřská škola naváže s rodiči dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
co nejužší spolupráci, pravidelně budou informovány o vývoji dítěte v mateřské 
škole. Při práci s těmito dětmi se zaměříme na maximální využití vzdělávacího 
potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a schop-
nosti a na plné zapojení dítěte. 

Pravidla poskytování podpůrných opatření: 

–     podpůrné opatření 1. stupně 

–     uplatní mateřská škola i bez doporučení školského poradenského zaří-
zení na základě plánu pedagogické podpory ( PLPP ), který vytvoří učitelky  dítěte 

–     PLPP bude průběžně realizován, pravidelně po měsíci vyhodnocován a 
díky zpětné vazbě bude zaznamenán pokrok ve vzdělávání dítěte 

–     podpůrná opatření 2. - 5. stupně 

–     jsou stanovena školským poradenským zařízením po projednání s mateř-
skou školou a se zákonným zástupcem dítěte 

–     pro dítě bude vytvořen individuální vzdělávací plán ( IVP ), který vytváří 
učitelky dítěte na základě doporučení a bude průběžně realizován 

–     za plnění zodpovídají obě učitelky ve třídě 

–     IVP bude pravidelně měsíčně vyhodnocován a konzultován s odborným 
pracovníkem ŠPZ 

  

Zajištění průběhu vzdělávání dětí nadaných:                                                                               
Nadaným dětem v souladu s vývojem jejich dovedností rozšíří naše mateřská 
škola obsah vzdělávání nad rámec stanovený ŠVP (obtížnější úkoly, širší nabídka 
náročnějších činností k tématu). 

Podpůrná opatření pro podporu nadání: 

–     stanoví školské poradenské zařízení po projednání s naší mateřskou ško-
lou a se zákonným zástupcem dítěte. Pro děti mimořádně nadané vytvoří mateř-



ská škola individuální vzdělávací plán ( IVP ), který vychází z ŠVP, ze závěrů psy-
chologického a speciálně pedagogického vyšetření a z vyjádření zákonného zá-
stupce dítěte. 

–     IVP vytváří učitelky dítěte ve třídě na základě doporučení ŠPZ, bude prů-
běžně realizován 

–     za plnění zodpovídají obě učitelky ve třídě, měsíčně bude vyhodnocován 
a konzultován s odborným pracovníkem ŠPZ 

  
 

Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let:                                                   
V plné míře respektujeme vývojová specifika mladších dětí. Při plánování vzdě-
lávací nabídky vycházíme z jednoduchých principů – jednoduchost, časová ne-
náročnost, známé prostředí a nejbližší okolí, smysluplnost a podnětnost, dosta-
tek prostoru a času pro volný pohyb a hru dětí. Při vzdělávání dětí od dvou do 
tří let maximálně využíváme metody práce vhodné pro tuto věkovou skupinu – 
situační učení, spontánní sociální učení (nápodoba), prožitkové učení, učení 
hrou a činnostmi. 

Učitelky ve třídě vždy individuálně posoudí vhodnost hraček a didaktických po-
můcek pro tyto děti. Nevhodné hračky nejsou volně dostupné, jsou uloženy v 
uzavřených skříňkách. Na školní zahradě učitelky využívají pouze odpovídající za-
hradní vybavení. Dvouletým dětem je umožněno používání specifických pomů-
cek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty (plyšák z domova). Učitelky uplatňují k 
dětem laskavě důsledný přístup, každé dítě je pozitivně přijímáno. 
 
A co vlastně děti potřebují: 
 vyznat se v emocích 
 lásku, aby o ní věděly 
 dospělé, kteří jsou pravdiví a projevují zájem o dítě 
 pravidla, která jim dávají smysl 
 kompetence – způsob dělat věci samostatně, rozhodovat o svých potře-

bách, volit si činnosti podle svých zájmů, nést důsledky svých činů 
 mít svůj vlastní názor a sdělit ho 

 
 

Jádro vzdělávání v MŠ neleží v řízených činnostech, ale ve všem, co se děje 
v MŠ. Dítě by si mělo odnést kompetence a ne splněné úkoly. 
 
  



Cílem je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou 
přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání 
všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. 

 
 
 

Hlavní cíle vzdělávání: 
 

1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení 
2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 
3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná 

osobnost působící na své okolí 
 
Výchovně vzdělávací práce je rozložena do integrovaných tematických celků a 
probíhá na základě prožitkového učení dětí – učení hrou a činností. 
 
 
Znaky prožitkového učení: 
 

• spontaneita, objevnost, komunikativnost, prostor pro aktivitu a tvořivost, 
konkrétní činnosti, manipulace, experimentování a hra  
 

Integrované vzdělávání: 
Zahrnuje celou osobnost dítěte, přináší mu poznatky a dovednosti, naplňuje jeho 
reálné vzdělávací potřeby, podporuje chápání vzájemných souvislostí a umožňuje 
dítěti se orientovat ve světě, který jej obklopuje. Je založeno na vnitřní motivaci 
dítěte a jeho aktivní účasti. 
 
 
Plánování výchovně vzdělávací práce: 
Rámcové a specifické cíle vzdělávání dětí vycházejí z Rámcového vzdělávacího 
programu pro předškolní vzdělávání, jsou nastíněny ve Školním vzdělávacím 
programu a konkrétně rozpracovány pak v Třídních vzdělávacích programech. 
Učitelky přizpůsobují témata konkrétní situaci a rozpracovávají je do nabídky 
konkrétních her a činností pro danou skupinu dětí tak, aby děti byly cíleně vedeny 
k získávání očekávaných kompetencí. Tematické celky nejsou přesně časově 
limitovány a každému tématu může být věnována různě dlouhá doba (podle 
vývoje situace, zájmu dětí). Je nejen na učitelce, ale i na dětech, která podtémata 
vyberou, kolik času jim věnují a jaké prostředky zvolí pro jejich naplnění. Každé 



dítě má možnost rozhodovat o tom, co z nabízeného zkusí, čemu se bude 
věnovat, co je zajímá, co chce vědět, co je baví apod. 
Systém plánování na škole je jednotný, ale učitelky nijak neomezuje. Ukládá jim 
pouze, aby jejich činnost byla systematická, myšlenkově bohatá, plánovitá a 
vycházela z přirozeného zájmu dětí. Škála nabízených činností a podnětů musí být 
široká a probouzet v dětech touhu po poznání, vybízet je k samostatnému 
myšlení a projevu, rozvíjet jejich intelekt, fantazii a tvořivost. Důležité je i 
zachovat vyváženost činností motorických, kognitivních a estetických. Aby 
učitelky mohly skutečně pružně reagovat na potřeby a zájem dětí ve své svěřené 
skupině, je pro ně v organizaci uspořádání denního programu závazná pouze 
doba podávání jídla, další organizace a realizace činností je plně v jejich 
kompetenci. 
 
 
Způsoby, jakými je vzdělávání v naší MŠ uskutečňováno: 
Vzdělávání je vždy vázáno jednak k obecným potřebám daných věkem, jednak 
k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Zasahuje celou 
osobnost dítěte, vše je vzájemně provázáno a propojeno. Uskutečňuje se ve 
všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v MŠ vyskytnou. 
Druhy činností: 
 
 

• činnosti spontánní: 
- jsou stavěny na vnitřní motivaci dítěte a jeho osobní aktivitě 
- vycházejí z jeho samostatné činnosti a individuální volby, z dětské 

zvídavosti a potřeby objevovat 
- využívají spontánních nápadů dítěte a zajišťují mu dostatečný prostor pro 

realizování jeho plánů 
 

Nejdůležitějším druhem této činnosti jsou všechny typy her, manipulace a 
experimentování. 
 
 

• činnosti řízené: 
- didakticky zacílená činnost, která je pedagogem přímo nebo nepřímo 

motivovaná 
- je v ní zastoupeno spontánní a záměrné učení a počítá s aktivní účastí 

dítěte (nepředkládá pouze ucelené, již hotové poznatky) 
- využívá prožitkového učení – hrou a činností – umožňující účast všech 

smyslů 



 
Spontánní a řízené činnosti musí být vyvážené, v poměru, který odpovídá 
potřebám a možnostem dětí. 
 

• činnosti relaxační a odpočinkové: 
- motivovaná cvičení, odpočinek na lůžku – využívání relaxační hudby aj.) 

 
 

• organizační formy práce s dítětem: 
- individuální (osobnostní) – s 1 dítětem 
- skupinové – se skupinou dětí 
- kolektivní (frontální) – se všemi dětmi ve třídě 
- pedagog je průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním. Iniciuje vhodné 

činnosti, připravuje prostředí a nabízí dítěti příležitosti, jak poznávat, 
přemýšlet, chápat a porozumět sobě i všemu kolem. 
 
 
 

• používané metody pro získávání poznatků a dovedností: 
 
slovní – vyprávění, rozhovor, poslech, objasnění, popis, hodnocení 
 
názorné – pozorování, pokus, demonstrace, exkurze, předvádění 
 
praktické činnosti – experimentování, pracovní činnosti, konstruování, cvičení, 
                                   praktické řešení konkrétních situací 
 
 
 
Nejúčinnější kombinace metod pro získávání poznatků: 

- praktická činnost + názornost + slovo = smysluplné poznání 
 

Umožňuje vnímat vzájemné souvislosti a vytvářet potřebné kompetence dítěte 
(dovednosti). 
 
Formy činností:  
Hudební, pohybové, grafické, výtvarné, literární, smyslové, lokomoční, praktické, 
herní, sezónní, dramatické, tvůrčí, osobnostní, manipulační, rytmické, pracovní, 
konstruktivní, slovní, turistické a názorné. 

 



 
 
 

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH 
 

 
INTEGROVANÉ BLOKY 
 
                           Témata IB mateřské školy: 
 
 
Spolu je nám dobře                                                             září 

Červený podzim                                                                   říjen, listopad 

Bílá zima                                                                                prosinec, leden, únor 

Zelené jaro                                                                            březen, duben 

Žluté léto                                                                               květen, červen 

Spolu je nám dobře 

Hlavní cíl:  

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  

 
Témata:  

 Seznamujeme se, vytváříme pravidla, respektujeme druhého 

 Rodina, školka, škola (poznávání okolí – les, okolní hřiště) 

 Sbíráme a poznáváme houby, kaštany, jablka a další plody podzimu 

 
Charakteristika: 
Je po prázdninách, MŠ je slavnostně vyzdobena a připravena přivítat své 
kamarády. Do všech tříd přicházejí nové děti a z prázdninového pobytu se vracejí 
i ty, které již dříve do MŠ docházely. Na změněné podmínky reagují nově 
přicházející děti různě. Některé přicházejí odvážně, zpočátku se jim po domově 
nezasteskne a po několika dnech se dostaví pozdní reakce. Zvláště mladší děti 



prožívají první dny odloučení od maminky obtížně. Jsou nuceny se přizpůsobovat 
podmínkám života ve větší skupině stejně starých dětí, podřídit se omezením, 
která tento společný život přináší. Zvykají si na určité rituály společného pobytu 
v MŠ, přijímají společná pravidla a učí se orientovat se v prostředí MŠ a jejím 
nejbližším okolí. 
Jde nám především o to, aby adaptace na prostředí MŠ stála děti co nejmenší 
úsilí a aby v ní spatřovaly veselí, přátelství, spokojenost, bezpečí, příjemné a 
klidné prostředí. 
 
 
Dílčí cíle:  
Dítě a jeho tělo - rozvoj psychické a fyzické zdatnosti  
Dítě a jeho psychika - rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i 
neverbálních) a kultivovaného projevu - posilování přirozených poznávacích citů 
(zvídavosti, zájmu, radosti z objevování…)  
Dítě a společnost - získání relativní citové samostatnosti, a schopnosti citové 
vztahy vytvářet, rozvíjet a plně je prožívat - rozvoj sebeovládání - seznamování se 
s pravidly chování ve vztahu k druhému  
Dítě a ten druhý - rozvoj dovedností a schopností pro navazování a rozvíjení 
vztahů dítěte k druhým lidem - posilování prosociálního chování ve vztahu k 
ostatním lidem (rodině, ve škole, ve třídě) - vytváření prosociálních postojů 
(citlivost, tolerance, respekt, přizpůsobivost….)  
Dítě a svět - vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách - vytváření 
povědomí o existenci ostatních kultur a národností 
 
Očekávané výstupy: 

- dítě pojmenuje většinu toho, čím je dítě obklopeno 
- dítě rozvíjí pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě a ke svému okolí, citlivě 

vnímá přírodu a život, (ochrana ŽP, vlastního zdraví), chápe souvislosti mezi 
životním prostředím a chováním lidí 

- dítě rozvíjí schopnosti a dovednosti, vyjadřuje pocity, potřeby, prožitky 
- dítě se odloučí na určitou dobu od svých blízkých a je aktivní i bez jejich 

opory 
- dítě navazuje kontakt s dospělými, komunikuje s dětmi, podporuje 

kamarádské a přátelské vztahy 
- dítě rozvíjí schopnost žít ve skupině – přizpůsobuje se, spolupracuje 
- dítě vnímá a akceptuje režimové uspořádání dne 
- dítě se orientuje bezpečně v prostředí a okolí školy 
- dítě se začleňuje do třídy a zařazuje se mezi své vrstevníky 
- dítě uplatňuje základní společenské návyky 



Základní programová nabídka (činnosti): 
- seznámení se s prostředím MŠ, kamarády, zaměstnanci MŠ – to je moje 

školička- např. „Ty jsi kluk a ty jsi holka, dohromady celá školka“ 
(poznáváme kamarády, rozdíly, barvy, počet, velikost,…) 

- poznávat svou značku, své oblečení, vnímat své místo ve třídě např. 
„Domečku, kdo v tobě přebývá“ 

- orientovat se ve vybavenosti třídy – námětové koutky, společenské hry, 
stavebnice, hračky, knihy, VV materiál a pomůcky (praktické využití) 

- společenské vztahy, pravidla soužití v dané skupině dětí – my jsme 
kamarádi, co se máme rádi – společně vytváříme pravidla a dodržujeme je 

- chápat problémy jako součást života i učení – potřeba uvážlivého a 
včasného řešení vzájemnou dohodou 

- naše rodina, co je to domov, bydliště 
- Já, člověk – lidské tělo a jeho funkce, péče o zdraví – vytváření zdravých 

životních návyků, hygiena, stravování, pohyb, sport (co já všechno 
dovedu), činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí, (poučení o 
bezpečném chování a jednání v prostorách MŠ a zahrady, o rizicích 
nebezpečí úrazu, ochrana před škodlivými látkami, rostlinami, vlivy) 

- pohádky a příběhy kolem nás – seznamování se s okolním světem pomocí 
známých i neznámých příběhů a pohádek  

 
 
Červený podzim 
Hlavní cíl:  
Vnímat a uvědomovat si změny v přírodě v podzimním období. 
 
Témata:  

 Veselé barevné listí – poznáváme stromy  

 Moje tělo a podzim 

 Co umí vítr a déšť – proměnlivost počasí (draci) 

 Domácí zvířata, mazlíčci 

 Zvířátka v lese 

 Kde se vzal chleba, mléko, máslo? 

 Máme rádi pohádky 

 Martin na bílém koni 

 



Charakteristika: 
Kdy začíná podzim?  Podzimní rovnodenností 23. září. Přechod léta je nenápadný. 
Dny jsou kratší, rána jsou chladná, objevují se mlhy, sluníčko se od nás vzdaluje. 
Sklízí se úroda z polí (brambory, řepa), ze zahrad (ovoce, zelenina), v lese sbíráme 
houby. Jehličnaté stromy neopadávají, zůstávají zelené. V holých korunách 
stromů spatříme prázdná hnízda ptáků, která byla v létě ukrytá v listí. Při 
slunečných dnech pozorujeme třpytivá vlákna pavučinek babího léta. Rybáři 
provádějí výlovy rybníků. Ptáci odlétají do teplých krajin. Zvířata se připravují 
k zimnímu spánku. Také ovocné sady a zahrádky se připravují na zimu. 
V zahradách a na poli se objevuje havran = posel zimy. 
 

Dílčí cíle: 
Dítě a jeho tělo - rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky  
Dítě a jeho psychika - osvojení si elementárních poznatků o přírodě v podzimním 
období - posilování přirozených poznávacích citů /zvídavosti, zájmu, radosti z 
objevování atd./ - rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání 
Dítě a ten druhý - rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, 
získané dojmy a prožitky vyjádřit  
Dítě a společnost - rozvoj kulturně estetických dovedností  
Dítě a svět - vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije − rozvoj 
schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se) 
 
 
Očekávané výstupy: 

- dítě rozvíjí a užívá všechny smysly, získává poznatky a dovednosti umí 
využít v různých situacích a při dalším učení 

- dítě si uvědomuje význam zdraví a umí o něj pečovat, zvládá sebeobsluhu, 
stolování, postará se o sebe a své osobní věci 

- dítě rozvíjí řečové schopnosti a jazykové dovednosti 
- dítě se záměrně soustřeďuje na činnosti a dokončuje je 
- dítě si uvědomuje výsledky a raduje se z nich 
- dítě má základní matematické představy – číselná řada, pojmy, orientace 

v prostoru a v čase 
- dítě přistoupí na vysvětlená pravidla, spolupracuje na všech činnostech i 

rozhodnutích 
- dítě se umí bránit proti násilí druhého, ponižování a ubližování 
- dítě si vytváří základní, estetický vztah ke světu, k místu kde žijeme, podle 

svých sil pomáhá pečovat o přírodní prostředí, uvědomí si důležitost a 
užitečnost tohoto konání 

- dítě vnímá rozmanitosti světa přírody a její proměny 



 
 

Základní programová nabídka (činnosti): 
- jsme součástí přírody – vliv počasí na přírodu (vítr nezbeda, přiletěl k nám 

dráček, pouštění papírových draků a vlaštovek), kalendář počasí 
- živá příroda - plody, semena, houby (určování a rozpoznávání – chuť, vůně, 

tvar, počet, velikost, VV činnosti, modelování, sběr kaštanů, žaludů, šípků, 
jeřabin, experimentování s přírodninami) výlovy rybníků – práce rybářů, 
život ryb 

-  (exkurze k rybníku) 
- příroda se chystá na zimu – pole a les – zvířata, ptáci 
- barevný svět – barevná příroda (znalost barev, experimentace), barva pleti 

(jiné národy, rasy, světadíly, využívat informativních prostředků – knihy, 
encyklopedie, počítač), barevná hudba (nástroje a zvuky, reprodukovaná 
hudba – lidové písně, vážná hudba, relaxační), barvy kolem nás (oblečení, 
předměty, hračky, pocity) 

- časové vztahy – den a noc, denní činnosti doma a v MŠ 
- činnosti na podporu tělesného rozvoje a zdraví dětí (sportovní a branné 

hry) 
 
 
Bílá zima 
Hlavní cíl:  
Vnímat změny zimní přírody. Vytváření zdravého životního stylu a osvojení si 
poznatků o těle a jeho zdraví, bezpečí a osobní pohody. Rozvoj komunikativních 
dovedností verbálních i neverbálních a kultivovaného projevu.  
 
Témata:  

 Mikulášovy červánky 

 Adventní věnec a jiné tradice 

 Besídka 

 Krása svátků Vánočních 

 Den hraček, My tři králové jdeme k vám 

 Sněhulák je velký pán 

 Zimní sporty 

 Karneval, masopust (jakou chci mít masku?) 



 Čím budu? Co dělají táta s mámou? 

 Kdo nám pomáhá a komu můžu pomoci? 

 

Charakteristika: 
Kdy začíná zima? 21. prosince, to je nejkratší den v roce, trvá pouhých 8 hodin. 
Každý následující den je o něco delší. Sluníčko má v tomto období velmi málo síly, 
jenom svítí, ale nehřeje. Brzy se stmívá a zešeřelé prostory nabízejí poslech 
pohádek, příběhů a vyprávění u hořícího svícnu.  Přicházejí Vánoce, nejkrásnější 
svátky. Oslavujeme i Mikuláše a příchod Nového roku. Mráz mění mlhu v jehličky 
jinovatky, které zkrášlují střechy domů, dráty, větve stromů. Padá sníh, zamrznou 
rybníky a řeky. Pravý ráj pro zimní radovánky – bruslíme, lyžujeme, sáňkujeme, 
bobujeme, koulujeme se, kloužeme, stavíme sněhuláky, hrady, iglú, vyšlapáváme 
cestičky ve sněhu, experimentujeme se sněhem a ledem. Otužujeme svůj 
organismus pobytem na zdravém zimním vzduchu. Seznamuje se s péčí o lesní 
zvířátka a ptactvo. Sypeme do krmítek a pozorujeme jejich ptačí návštěvníky. 
Pozorujeme stopy zvířat a ptáků ve sněhu. Porovnáváme listnaté a jehličnaté 
stromy. Prohlížíme si ozdobené město, výlohy obchodů, betlém, navštívíme 
vánoční trhy, pozorujeme prodej kaprů, seznamujeme se s vánočními zvyky, 
ozdobíme si svůj stromeček v MŠ, zdobíme perníčky, pečeme cukroví, píšeme 
dopis Ježíškovi, zpíváme koledy a písně se zimní tématikou, posloucháme 
pohádky. Z přírody přineseme větvičky, pečujeme o ně a těšíme se, až nám 
rozkvetou. Společně si vyprávíme o mezilidských vztazích v rodině, ve 
společnosti, vyrábíme dárečky pro své blízké. Připravíme vystoupení, které nás 
čeká na besídce. Čeká nás také zápis do ZŠ – před tím ji navštívíme, setkáme se 
s našimi bývalými žáčky a kamarády, seznámíme se s prostředím, aktivně se 
zapojíme do školní práce. V MŠ si pak budeme hrát na školu, opakovat dosud 
získané znalosti, dovednosti a návyky k učení. Budeme dramatizovat pohádky a 
ilustrovat je. Oslavíme masopust – seznámíme se s jeho tradicí, vyrobíme masky 
a kostýmy na karneval, který si pak společně s kamarády užijeme. 
 

Dílčí cíle:  
Dítě a jeho tělo - osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových 
činnostech a jejich kvalitě - vytváření zdravých životních návyků a postojů jako 
základů zdravého životního stylu - rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé 
motoriky  
Dítě a jeho psychika - rozvoj receptivních i produktivních jazykových dovedností - 
rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti a pozornosti - 
schopnost získané dojmy a prožitky vyjádřit  



Dítě a ten druhý - rozvoj tolerance a přizpůsobivosti  
Dítě a společnost - rozvoj kooperativních dovedností  
Dítě a svět - vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí o 
jejich rozmanitosti, vývoji a proměnách, časové představy 
 
 
Očekávané výstupy: 

- dítě vnímá a rozlišuje pomocí všech svých smyslů 
- dítě si uvědomuje, co je nebezpečné, co může ohrozit jeho zdraví, 

bezpečné chování v dopravě, v parku, na hřišti, doma, na ledě, ve vodě,… 
- dítě rozvíjí pohybové dovednosti a otužování, posilování zdraví 
- dítě vyjadřuje smysluplně myšlenky, nápady, pocity, rozvíjí řeč a 

vyjadřovací schopnosti, komunikuje bez ostychu a zábran 
- dítě řeší myšlenkové i praktické problémy, umí zdůvodnit zvolené řešení 
- dítě užívá číselné a matematické pojmy, spojuje konkrétní s abstraktním 
- dítě se samostatně rozhoduje o svých činnostech a nebojí se vyjádřit svůj 

názor 
- dítě vlastním prožitkem rozvíjí své vlastní mravní a estetické vnímání, 

tvořivost 
- dítě se těší z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás 
- dítě posiluje prosociální chování ve vztahu k druhému, vnímá, co si druhý 

přeje, vychází mu vstříc, vzájemně si pomáhat, poznávat, že síla není 
v násilí, uvědomuje si, jak může škodit lidská činnost i nečinnost 

- dítě rozvíjí své kulturně estetické dovednosti – slovesné, výtvarné, hudební 
- dítě v rozsahu svého dětského vnímání přijímá kulturní tradice 

 
 
 
Základní programová nabídka (činnosti): 

- zima v našem městě – počasí, sníh, led a jejich vlastnosti (pokusy), 
nebezpečí námrazy, péče o své zdraví, zima a sport, zimní radovánky 

- zimní příroda (vycházky, výlet) 
- lidové tradice a zvyky – advent, Mikuláš, Vánoce, Nový rok, Masopust 

(radost z radosti druhých, kulturnost a estetika prostředí, kultivované 
chování při kulturních a společných akcích) 

- lidové hádanky a pranostiky, dětské jazykolamy, říkanky 
- moje rodina a můj domov, město, stát, státní symboly 
- rok má 12 měsíců – roční období, měsíce, dny v týdnu 
- svět pohádek – poezie a próza; fantazie a skutečnost, poznávání dobra a 

zla, popis a charakteristika postav, dramatizace 



- doprava a cestování – dopravní prostředky, dopravní značky, jsme účastníci 
silničního provozu – bezpečnost a povinnosti 

- těšíme se do školy – návštěva kamarádů v ZŠ, zápis 
 
                     
Zelené jaro 
Hlavní cíl:  
Naučit děti vnímat změny v přírodě při střídání ročních obdobích, poznávání a 
pozorování probouzející se přírody a nového zrození. Seznamování s místem, 
kde děti žijí, vytváření pozitivního vztahu k němu – láska k vlasti.  
 
 
 
Témata:  

 Co se děje v předjaří – co kvete? 

 Co se děje na jaře - v trávě, na louce, na zahradě, v lese 

 Čím jezdíme? (dopravní prostředky a bezpečnost) 

 Mláďata 

 Velikonoce 

 Moje tělo na jaře (proč býváme unavení, co jsou to vitamíny, projekt 

ZDRAVÍ) 

 Naše Země, naše město 

 Písničky pro radost, poznáváme hudební nástroje 

 
 
Charakteristika: 
Měsíc březen je prvním jarním měsícem. Sluníčko se k nám vrací, „Zima“ ztratila 
svou vládu. Déšť rozmáčí poslední sníh, řeky a rybníky se naplní kalnou vodou, po 
které plavou zbytky ledu. Kvetou první jarní rostliny – sněženka, bledule, sasanka, 
blatouch, petrklíč, podběl,… Zazelená se les, louka, pole, zahrada. Včely přelétají 
z květu na květ a přenášejí pyl. Na svět přicházejí mláďata – kuřata, housata, rodí 
se kůzlata, jehňata. Slavíme nejveselejší svátky roku – velikonoce, - svátky jara.  
Sady ovocných stromů jsou v záplavě třešňových a jabloňových květů. Vracejí se 
ptáci z teplých krajin a hledají místa pro svá hnízda. V lesích a na travnatých 
místech nacházíme první jarní houby. Na poli sázíme brambory, řepu, obilí. 
Na vycházkách budeme pozorovat změny počasí a reakci přírody na tyto změny. 



V probouzející se přírodě budeme pozorovat barvy a tvary, poslouchat zvuky, 
využívat lupu k detailnímu pozorování hmyzu, rostlin. Budeme se zapojovat do 
pěstitelské činnosti, experimentovat, řešit problémové situace. 
 
 
 
Dílčí cíle:  
Dítě a jeho tělo - rozvoj a užívání všech smyslů (vůně květin a kvetoucích stromů, 
krása barevnosti a svěžesti přírody, zpěv ptáků atd.) - rozvoj pohybových 
dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky (výlety, vycházky do přírody, 
zdolávání terénu atd.)  
Dítě a jeho psychika - rozvoj komunikativních dovedností - rozvoj tvořivého 
myšlení, řešení problémů - rozvoj schopnosti vytvářet citové vztahy k okolí  
Dítě a ten druhý - vést k ochraně osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s 
druhými dětmi a dospělými (bezpečnost při hrách venku, ohleduplnost, 
obezřetnost vůči neznámým lidem)  
Dítě a společnost - rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit 
se, spolupracovat, spolupodílet se, přináležet k tomuto společenství a řídit se 
jeho pravidly  
Dítě a svět - vytvářet pozitivní vztah v místu a prostředí, kde dítě žije 
 
 
Očekávané výstupy: 

- dítě si osvojuje elementární poznatky o přírodě a přírodních jevech 
- dítě vnímá pozoruhodnost světa přírody a její proměny, porozumí jim a 

radovat se z nich 
- dítě má povědomí o významu životního prostředí, rozlišuje aktivity, které 

podporují zdravé prostředí a které mu škodí, učí se je chránit a pomáhat 
- dítě má vztah k místu a prostředí, ve kterém žiji, všímá si negativních věcí 

a jevů ve svém okolí a dokáže na ně upozornit, má svůj podíl na estetickém 
prostředí třídy, školy i blízkém okolí 

- dítě rozvíjí svou tělesnou i duševní zdatnost, dodržuje pravidla her a jiných 
činností, rozšiřuje spektrum společných pravidel – sebeovládání, 
odpovědnost za své jednání a chování 

- dítě si užívá příjemných zážitků, těší se na ně a snaží se udělat radost 
druhým 

- dítě vyjádří své pocity a poznatky formou hudební, výtvarnou, slovní, 
pohybovou  

- dítě rozvíjí kooperativní dovednosti a jemnou motoriku 
- dítě vytváří povědomí o vlastní sounáležitosti se světem 



 
 
Základní programová nabídka (činnosti): 

- „Šel zahradník do zahrady“ – jarní květiny, pučení stromů, klíčení semen, 
setí a sázení, práce na zahradě, rostliny a jejich jednotlivé části, příroda se 
probouzí – co potřebuje k životu 

- život na planetě Země – země, měsíc, hvězdy, planety, vliv člověka na 
životní prostředí, voda v přírodě a její koloběh, aprílové počasí, podmínky 
života na zemi, ochrana; lidé, společenství, komunikace 

- z pohádky do pohádky – kniha v životě dítěte, hledání informací, poučení i 
zábava (encyklopedie, kreslený seriál), ilustrace, nejznámější autoři píšící 
pro děti, návštěva místní knihovny, rozlišení prózy a poezie, seznámení 
s bajkou, hádankami a vtipem, vyvést někoho aprílem 

- „Velikonoce“ a jejich tradice – koledy, pletení pomlázek, barvení vajíček, 
výroba řehtaček 

- zvířata a jejich mláďata – doma, v lese, na poli, v ZOO, užitek, jak se starat 
o hospodářská zvířata a své zvířecí kamarády 

- výchova ke zdraví – všichni lidé nejsou hodní, já nebudu kouřit a vím proč 
 
 
 
Žluté léto 
Hlavní cíl:  
Poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitosti a změn v přírodě. Osvojení si 
poznatků o bezpečném chování v různých situacích.  
 
 
Témata:  
 Svátek maminek, besídka 

 Koloběh vody v přírodě 

 Poznáváme květiny 

 Sluneční opojení 

 Moře, řeky, rybníky, potoky, jezera  

 Těšíme se na prázdniny 

 Poznáváme exotická zvířata – výlet do ZOO 

 



Charakteristika: 
Letní dny jsou teplé a dlouhé. Nejdelší z nich je 21. červen, trvá 16 hodin. Letní 
vedra bývají vystřídána deštivými dny, které jsou důležité pro růst rostlin 
v zahradách, na loukách a na polích – zelenina, květiny, brambory, obilí. Objeví se 
i bouřka, blesk, hrom. Léto je čas zrání, čas velké práce – senoseč, žně, ale také 
nejkrásnějších dnů a radovánek. Ochutnáváme letní plody – zahradní jahody, 
třešně, letní jablka, borůvky, maliny, hrách… V lese sbíráme houby, pozorujeme 
práci mravenců v mraveništi. Prázdniny naplníme koupáním, výlety, procházkami. 
Upevňujeme své zdraví. 
Činnosti budeme realizovat převážně venku. Budeme pozorovat počasí, jeho vliv 
na přírodu, seznamovat se s jevy živé i neživé přírody. Budeme pozorovat květiny, 
seznámíme se s některými léčivými rostlinami i rostlinami, které ohrožují zdraví 
lidí. S nebezpečím ve volné přírodě i na silnicích. Budeme si všímat života hmyzu 
i jeho významu – med, opylení. Užijeme si společně spoustu zábavy při oslavě 
našeho svátku a při výletech. Budeme využívat různých výtvarných technik, 
materiálů, pracovních nástrojů a pomůcek k zobrazení našich představ. Návštěva 
ZOO Protivín. V závěru se pak rozloučíme s kamarády, kteří odcházejí do ZŠ.  
 
 
Dílčí cíle:  
Dítě a jeho tělo - uvědomění si vlastního těla - rozvoj a užívání všech smyslů  
Dítě a jeho psychika - rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i 
neverbálních) a kultivovaného projevu - rozvoj tvořivosti - rozvoj poznatků, 
schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit 
Dítě a ten druhý - rozvoj kooperativních dovedností  
Dítě a společnost - vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností  
Dítě a svět - 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 
 
 
Očekávané výstupy: 

- dítě je samostatné v sebeobsluze, hygienických a pracovních návycích 
- dítě komunikuje bez ostychu a zábran, samostatně se vyjadřuje – vypráví, 

popisuje situaci, vede rozhovor, rytmizuje slova, rozlišuje počáteční hlásku 
- dítě zvládá jemnou motoriku a ovládá koordinaci ruky a oka 
- dítě vnímá a rozlišuje věci pomocí svých smyslů, orientuje se v prostoru i 

na ploše, v čase 
- dítě má přiměřené sebevědomí, důvěřuje svým schopnostem, má zájem o 

učení, preferuje aktivitu a činorodost před lhostejností a pohodlností 



- dítě hodnotí své osobní pokroky, řeší problémy na základě svých 
zkušeností, organizuje své činnosti a hry 

- dítě rozeznává nebezpečné situace a umí jim předcházet, dodržuje pravidla 
bezpečnosti na společných akcích a výletech, uvědomuje si rizika 

- dítě vyjadřuje svou představivost a fantazii ve tvořivých činnostech 
- dítě rozvíjí svou schopnost vytvářet citové vazby k okolí, chápe 

různorodost a rovnocennost všech lidí 
 

Základní programová nabídka (činnosti): 
- jen si děti všimněte, co je krásy na světě – živá příroda (hmyz, ptáci, 

květiny), řeka, rybník, zahrada, les, park, pole, hory, počasí, stromy a keře, 
plody 

- sporty – olympiáda v MŠ – dodržování pravidel, ohleduplnost 
- oslavy – pálení čarodějnic, svátek maminek, MDD, školní výlet, rozloučení 

s předškolními dětmi        
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                

Akce v MŠ 
- podzimní a jarní výlety do přírody s plněním různých úkolů 
- vánoční besídka a kulturní vystoupení ke Dni matek 
- oslavy Mikuláše, Vánoc, Tří králů a Velikonoc 
- plavecký výcvik v krytém bazénu  
- výlety na konec školního roku 
- oslava Dne dětí 
- návštěva Informačního střediska 
- kulturní akce: kina, divadelní představení, koncerty 
- slavnostní rozloučení s předškoláky 
- návštěva v 1. třídě základní školy 
- celoroční využití tělocvičny v ZŠ 
- pokračovat ve spolupráci s Klubem důchodců a místní knihovnou 
- masopustní karnevaly ve třídách 
- táboráky 
- keramika 

7. EVALUAČNÍ SYSTÉM A PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 
 

Cílem evaluace je zjistit, zda ŠVP vyhovuje našim podmínkám, jaká je kvalita naší 



výchovně vzdělávací práce, případně získat náměty pro zlepšení práce a další 
rozvoj školy. 
 
Oblasti evaluace 
 
1) Jak jsou naplňovány potřeby našich dětí (potřeba náležitého přísunu podnětů 

zvenčí, smysluplného světa, potřeba životní jistoty, vlastní společenské 
hodnoty a potřeba otevřené budoucnosti)? 
 

2) Jak jsou naplňovány cíle výchovně vzdělávacího působení v naší MŠ (vytváření 
bezpečného a láskyplného prostoru plného podnětů pro rozvoj tvořivosti dětí 
a jejich trvalé radosti ze života, poskytování vhodných vzorů k napodobování, 
umožnění rozvoje tvůrčí fantazie prostřednictvím volné hry, rozvíjení 
schopnosti soucitu, spolupráce, sdílení a sociální sounáležitosti a rozvíjení 
sebevědomí, sebedůvěry, sebeúcty a kladné sebehodnocení dětí), jaké 
metody a prostředky byly využity?  

 
3) Jaká je kvalita sociálních vztahů v prostředí na MŠ (spolupráce s rodiči, 

komunikace pedagogických pracovníků, rozložení a naplňování kompetencí 
jednotlivých členů, komunikace s veřejností)? 

 
 

 
Prostředky evaluace: 
Hodnocení činnosti naší MŠ bude probíhat především formou pracovních porad 
- jedenkrát za čtrnáct dní. Těchto porad se všichni přítomní účastní jako 
rovnoprávní partneři. Jejich předmětem jsou veškeré otázky pedagogické práce 
a rozvoje školy. Porada je členěna na část studijní, pedagogickou a správně-
organizační. Studijní část bude věnována rozpracování poznatků o člověku a s tím 
souvisejícím otázkám didaktiky a metodiky. V pedagogické jsou na programu 
zprávy o probíhajících výchovně vzdělávacích činnostech a konzultace o 
jednotlivých žácích. Ve správně-organizační části budou projednávány různé 
otázky organizace života mateřské školy i jejího správního a technického provozu. 
Porady jsou tak účinným orgánem pro vzájemné poznávání a uvědomování si 
spoluodpovědnosti každého jedince za provoz školy. Rozhodování v 
pedagogických a organizačních otázkách bude výsledkem společného 
rozhodnutí. Odpovědnost za správní oblast a hospodaření nese ředitelka ZŠ a MŠ 
Cehnice Mgr. Zuzana Drančáková. Tento způsob spolupráce přispívá k vědomému 
postoji každého k projednávané otázce, k vnímání a respektování názorů 
ostatních, a k vytváření rovnoprávného společenství.  



 
 
Budeme hodnotit na úrovni ŠVP: 

1. Podmínky 
2. Cíle a záměry ŠVP 
3. Práci pedagogického sboru 

 
 

Na úrovni tříd: - evaluace vzdělávacích cílů, metod a výsledků 
1. Integrované bloky 
2. Hodnocení třídy dětí 
3. Hodnocení jednotlivých dětí 
4. Hodnocení sebe sama (sebereflexe) 

 
Techniky hodnocení (jakým způsobem): 
rozhovory, diskuse, pozorování, dotazníky, hospitace, analýzy plánů a příprav, 
rozborem dětských výkresů, výrobků, didaktických a pracovních listů, ohlasem 
na veřejnosti 
3 fáze evaluace: 1. sběr informací o jevu 2. analýza informací, 3. plán dalšího 
postupu  
 
Jak často hodnotit a kdo zodpovídá za hodnocení 
ŠVP – 1x za dva roky podle kritérií souladu s RVP PV – písemně – zodpovídá 
ředitelka MŠ 
 
Integrované bloky – vždy na konci období, kdy byl blok splněn – písemně do 
pracovních plánů nebo TVP – zodpovídají učitelky na třídě 
 
Hodnocení třídy 
 – 2x za školní rok – ústně na pedagog. poradě (průběh vzdělávání, podmínky, 
vzdělávací výsledky, použité metody, splněné cíle)  
Výsledky hodnocení uplatnit v plánování a v procesu vzdělávání - zodpovídají 
učitelky na třídě 
Hodnocení jednotlivých dětí  
– ústně  -1x za týden – obě učitelky, písemné hodnocení individuálního pokroku 
u všech dětí, dětí s odkladem školní docházky, integrovaných dětí, dětí 
vyžadujících zvýšenou péči – hodnotí se především individuální pokroky – 
důvěrné!  - zodpovídají učitelky na třídě 
 
 



Hodnocení pedagogů 
- ředitelka MŠ v rámci hospitací, kontrol a pozorování – každý pedagog min. 1x 
za školní rok – písemně – zodpovídá ředitelka MŠ 
-vlastní hodnocení (sebereflexe) – pravidelně v průběhu své práci, po hospitaci 
(„ohlédnutí se za sebou“), pouze ústně 
 
 
Kritéria hodnocení: 
1. cíl: rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání (celá osobnost dítěte) 

• jak dítě umí vyjádřit své potřeby, požadavky, pocity 
• jak aktivně se zapojuje do činností, projevuje zájem, tvořivost atd. 
• umí vyjádřit svůj názor, obhájit si své tvrzení 
• respektuje dohodnutá pravidla 
• užívá osvojené pojmy, poznatky při poznávání 

 
 

2. cíl: získávání osobní samostatnosti 
• zvládá sebeobsluhu 
• dokončí úkol 
• přirozeně reaguje na změny situace 
• umí zhodnotit výsledek své práce 
• zapojuje se aktivně do společných činností 

 
 
 

3. cíl: osvojení si základních hodnot naší společnosti 
• respektuje druhého 
• jak umí zodpovídat za své zdraví 
• chrání své prostředí 

 
 
  



Podmínky: 
 věcné 
 životospráva 
 organizační 
 psychosociální 
 spolupráci s rodiči 
 podmínky pro řízení 
 personální 
 péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami + popřípadě s potřebou 

podpůrných opatření 
 
 

Věcné podmínky: 
o vybavení tříd, prostor pro skupinové hry, koutky, výzdoba třídy, do-

stupnost hraček pro děti 
o vybavení zahrady pro sportovní vyžití, pro otužování, hry dětí 

 
 

Životospráva: 
o stravování, pitný režim 
o denní režim – dostatek času na odpočinek, optimální rozložení čin-

ností, každý den jdou děti ven 
o individuální potřeba spánku, děti nejsou nuceny do jídla 

 
 

Organizační: 
o pružný denní řád 
o pedagogové se dostatečně věnují dětem 
o střídání řízených činností se spontánními 
o neomezovat samostatnost dítěte 
o individuální možnosti v denním řádu 

 
 

Psychosociální: 
o individuální adaptace dětí 
o základní pravidla ve třídě 
o prostor pro dokončení práce a hry 
o podpora kamarádství 

 
 



Spolupráce s rodiči: 
o nabízení literatury a odborných článků 
o zapojení do akcí pro rodiče a děti 
o vlastní aktivita rodičů a zájem o dění v MŠ 

 
Podmínky pro řízení: 

o kolektiv zaměstnanců v MŠ – respektování se navzájem, pomoc 
o spolupráce s rodiči a zřizovatelem 
o dostatek prostoru a času na řídící práci 
o úroveň komunikace 

 
Personální: 

o další vzdělávání pedagogických pracovníků 
o komunikace s rodiči a ostatními 
o smysluplné využívání pracovní doby 
o respektovat všechny děti, nedělat rozdíly 
o chovat se slušně nejen v práci, ale i na veřejnosti 

 
Péče o děti se spec. vzděl. potřebami: 

o děti nadané 
o děti s poruchami chování a vývoje 
o děti s vadami řeči 
o děti cizojazyčné 

 
Hodnocení na jednotlivých třídách provádějí učitelky buď ústně, to znamená: 
každý den si předají zkušenosti a poznatky o dětech, jejich reakcích, použitých 
metodách, splnění či nesplnění cílů a témat. Písemně budou hodnotit na základě 
vzájemné domluvy buď celý týden, nebo jednotlivé téma, či celek a to do týden-
ních plánů. 
 

• autoevaluace školy ve smyslu vyhlášky 15/2005 Sb. se provádí 1x za 3 roky 
• autoevaluaci školy tvoří také Výroční zpráva školy, která se vydává 1x za rok 
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