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1 Identifikační údaje o škole 

1.1 Název ŠVP 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

mateřské školy pro zrakově postižené, České Budějovice, 

Zachariášova 5  

 

 

 Kdo má obroučky, má to dobroučký  

 

 

 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2004 a podle upraveného Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, kde byly provedeny úpravy na základě 

ustanovení zákona č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů a který nabývá účinnosti od 1. 9. 2022. 
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1.2 Údaje o škole  

NÁZEV ŠKOLY:  Mateřská škola pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5  

SÍDLO ŠKOLY:   Zachariášova 5, České Budějovice, 370 04  

 

KONTAKTY:    

Kancelář ředitelky mateřské školy:       727 825 102  

                                                                      387 331 655  

Školní kuchyně:                                          702 036 027  

Třída Zajíčků:                                               727 825 105  

Třída Ježků:                                                  727 825 106  

Třída Lišek:                                                   727 825 103  

Třída Vlků:                                                    727 825 104  

Třída Veverek:                                              725 932 583  

(budova U Trojice)  

Speciálně pedagogické centrum-vedoucí, speciální pedagog: 725 932 612 

Speciální pedagog: 602 534 794 

Psycholog.: 725 932 615 

  

 Email: spec.mscb@mybox.cz,  spec-mscb@mybox.cz, spccb@mybox.cz  

web:   www.ocnims.cz  

   

 

IČO:  60077689  

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŠKOLY:  Mgr. Jana Michalová  

ZPRACOVATELÉ PROGRAMU:   Bc. Kristina Boršovská  

mailto:spec-mscb@mybox.cz
http://www.ocnims.cz/
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1.3 Zřizovatel  

NÁZEV ZŘIZOVATELE:   Jihočeský kraj  

 

 Zřizovatel: Jihočeský kraj  

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice  

Právní subjekt: příspěvková organizace  

Příspěvková organizace sdružuje budovu Zachariášova a u Trojice  

   

   

1.4 Platnost dokumentu  

PLATNOST DOKUMENTU:   

Platnost od: 1. 9. 2022 

 

 

 

 

 

 

................................................                                             .................................................  

            ředitel školy                                                                                  Razítko školy  

      Mgr. Jana Michalová  

  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  – Mateřská škola pro zrakově postižené, České Budějovice 

6 

2 Obecná charakteristika školy  

2.1 Velikost školy  

Kapacita školy:   60  

Počet tříd:   5  

Počet pracovníků:   26  

V případě potřeby a možnosti je stálý počet pracovníků doplňován o další pedagogické 

pracovníky.  

2.2 Lokalita školy  

Mateřská škola pro zrakově postižené využívá pro svou výchovně vzdělávací práci dvou budov.  

První z nich je v Zachariášově ulici a druhou budovou je těsně sousedící vilka v ulici U Trojice.  

Oba objekty se nacházejí poblíž historické části Českých Budějovic.  

Jsou umístěny ve starší zástavbě nízkopodlažních rodinných domků, ve velmi klidné části města.  

Pobytu venku můžeme příjemně trávit na školních zahradách, ale i v okolních parcích a městských 

hřištích.  

Oblíbené jsou procházky k nedaleké řece.  

Blízkost českobudějovického centra nám umožňuje s dětmi navštěvovat kulturní a společenské 

akce, galerie, muzea.  

Procházkami po malebných zákoutích historické části města podporujeme estetické cítění dětí, 

seznamujeme je s významnými budovami a tím budujeme jejich pozitivní vztah k místu, ve kterém 

žijí.  

Nezanedbatelným faktem je také ta skutečnost, že naše předškolní zařízení je v bezprostředním 

dosahu linek MHD.  

Této možnosti dopravy využíváme k vyjížďkám do okrajových lokalit města, kde děti mohou 

poznávat volnou přírodu.  

Mateřskou školu pro zrakově postižené v současné době navštěvuje šedesát dětí.  

Každému z dětí se denně individuálně věnujeme.  
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Sledujeme a podporujeme jejich duševní i fyzický vývoj, všímáme si případných negativních změn 

v chování (prospívání) dětí a reagujeme na tyto případné projevy.  

Při každodenním kontaktu s dětmi registrujeme drobné i větší pokroky ve vývoji každého 

jednotlivého dítěte.  

Na těchto individuálních úspěších poté stavíme naši další výchovnou a vzdělávací strategii.  

Veškeré tyto údaje průběžně zaznamenáváme do výchovně vzdělávacích plánů.  

2.3 Charakter a specifika budovy  

Obě budovy MŠ obklopují rozsáhlé a prostorné zahrady.  

Z části jsou pokryty vzrostlými stromy a  travnatou plochou. Jejich prostorové uspořádání 

poskytuje dětem téměř ničím neomezený pohyb.  

Zahrady postupně modernizujeme, doplňujeme novými prvky, např. dřevěné pexeso aj.  

Podařilo se nám získat a úspěšně dokončit granty JčK “Vybavení zahrady MŠ herními prvky“, 

„Podpora výstavby a modernizace dětských dopravních hřišť a jejich vybavení“.   

Za pomoci rodičů jsme navezením hlíny vytvořili umělé vyvýšeniny.  

Děti tak mohou přirozeně procvičovat pohyb po nerovném terénu, v zimních měsících 

je využíváme k sáňkování.  

Na jeden z „kopců“ jsme nechali nainstalovat lezecké stěny, klouzačku a dosázeli keře.  

V roce 2015 jsme začali s opravou zastaralého brouzdaliště na oblázkoviště se solární sprchou. 

Dokoupili jsme lanové pyramidy, sportovní náčiní a hračky na pískoviště.  

O prázdninách 2015 jsme zrealizovali vybudování sportovního hřiště s umělým povrchem 

a zemními trampolínami.  

Zahrady jsme zmodernizovali ve spolupráci s rodiči a studenty SPŠ stavební z Resslovy ulice 

v Č. Budějovicích, kteří se zapojili do natírání laviček, plotů, vybudování smyslového chodníku, 

sázení nových tújí a keřů, výměny písku v pískovištích, výměny starých dřevěných obrub pískovišť 

za plastové, výroby fotbalových branek.   

Všechny herní prvky procházejí každoroční pravidelnou revizí.  
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V roce 2022 jsme dokončili rekonstrukci mateřské školy- Rekonstrukce a modernizace mateřské 

školy a speciálně pedagogického centra. Akce byla realizována v rámci projektu IROP s finanční 

podporou z Evropské Unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. 

Předmětem projektu byla komplexní rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor mateřské 

školy pro zrakově postižené a speciálně pedagogického centra v souladu se zadávacími 

podmínkami. Stavební úpravy byly prováděny, jak v pavilonu učeben, tak v hospodářském 

pavilonu, jehož součástí je i kuchyň. Důvodem rekonstrukce byla stávající nevyhovující dispozice 

celého zázemí učeben včetně rehabilitačních a prostorů speciálně pedagogického centra 

a nevyhovující stav původních rozvodů v obou objektech. V souvislosti se změnami dispozice byly 

rekonstruovány rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace, topení a vzduchotechniky. V pavilonu 

učeben byla instalována nová rekuperační jednotka včetně nových rozvodů. V pavilonu učeben 

byla vyměněna vnitřní okna na chodbách v 1. i 2. NP. Vně objektu bylo instalováno nové únikové 

požární schodiště.  Projekt počítal i se změnou polohy hlavních vstupních dveří, které byly 

přesunuty uprostřed budovy. 

Díky realizaci projektu došlo k efektivnějšímu využití vnitřních prostor objektů a jejich 

přizpůsobení potřebám dětí se zrakovým postižením, což umožnilo rozšířit a zkvalitnit 

poskytované služby. Změnou dispozice došlo k maximálnímu využití všech prostor pro naplňování 

speciálních potřeb dětí se zrakovým postižením.  

Výstupy projektu zajistí pro zrakově postižené děti více kontrastní prostředí, s vodícími pásy, 

hmatovými a zrakovými, s dostatečným množstvím speciálních pomůcek. Nově vybudované 

prostory budou sloužit jak k aktivizačním terapiím, tak i k tranzitním opatřením, jako jsou nácvik 

sebeobsluhy, pleoptická cvičení, nácvik trailingu, která vedou děti k nezávislému způsobu života. 

Rozvíjení samostatnosti je základním předpokladem k zapojení do společnosti a do běžných škol 

hlavního vzdělávacího proudu. Při návrhu nového dispozičního řešení byl mimo jiné kladen důraz 

také na zajištění bezbariérového přístupu do rekonstruovaných prostor. 

V rámci projektu byl zakoupen také osobní automobil. 

BUDOVA V ZACHARIÁŠOVĚ ULICI   

V Zachariášově ulici se nachází pavilon se čtyřmi třídami.  

V roce 2014 byla úspěšně dokončena rekonstrukce budovy z grantového programu „Snížení 

energetické náročnosti MŠ Zachariášova“. Celá budova je zateplena včetně střechy, vyměněna 

všechna okna a vchodové dveře, je uzavřena a zateplena nevyhovující studená pavlačová chodba.  

Komfort této budovy se tím velmi vylepšil. Děti už při přechodech na oční, rehabilitační 

a logopedická cvičení nevycházejí ze tříd rovnou do mrazu, ale přecházejí v pohodlí zateplené 

chodby.  
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Samozřejmostí je bezbariérový přístup s výtahem vybudovaný z grantu Jihočeského Kraje (dále jen 

JčK) „Vybudování bezbariérového přístupu“. 

Dvě třídy v přízemí tohoto objektu prošly rekonstrukcí po povodních v roce 2002.  

Kromě stavebních úprav byly navíc vybaveny novým nábytkem.  

V horních třídách se vybavení obměňuje postupně, a to podle finančních možností zařízení.  

Jedna horní třída byla v roce 2012 zařízena novým nábytkem díky úspěšné žádosti v Grantovém 

programu JčK “Opravy a rekonstrukce mateřských škol“, druhá horní třída byla dovybavena 

z provozních prostředků školy.  

V roce 2022 jsme dokončili rekonstrukci mateřské školy- Rekonstrukce a modernizace mateřské 

školy a speciálně pedagogického centra. Akce byla realizována v rámci projektu IROP s finanční 

podporou z Evropské Unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. 

Předmětem projektu byla komplexní rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor mateřské 

školy pro zrakově postižené a speciálně pedagogického centra v souladu se zadávacími 

podmínkami. Stavební úpravy byly prováděny, jak v pavilonu učeben, tak v hospodářském 

pavilonu, jehož součástí je i kuchyň. Důvodem rekonstrukce byla stávající nevyhovující dispozice 

celého zázemí učeben včetně rehabilitačních a prostorů speciálně pedagogického centra 

a nevyhovující stav původních rozvodů v obou objektech. V souvislosti se změnami dispozice byly 

rekonstruovány rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace, topení a vzduchotechniky. V pavilonu 

učeben byla instalována nová rekuperační jednotka včetně nových rozvodů. V pavilonu učeben 

byla vyměněna vnitřní okna na chodbách v 1. i 2. NP. Vně objektu bylo instalováno nové únikové 

požární schodiště.  Projekt počítal i se změnou polohy hlavních vstupních dveří, které byly 

přesunuty uprostřed budovy. 

Díky realizaci projektu došlo k efektivnějšímu využití vnitřních prostor objektů a jejich 

přizpůsobení potřebám dětí se zrakovým postižením, což umožnilo rozšířit a zkvalitnit 

poskytované služby. Změnou dispozice došlo k maximálnímu využití všech prostor pro naplňování 

speciálních potřeb dětí se zrakovým postižením.  

Výstupy projektu zajistí pro zrakově postižené děti více kontrastní prostředí, s vodícími pásy, 

hmatovými a zrakovými, s dostatečným množstvím speciálních pomůcek. Nově vybudované 

prostory budou sloužit jak k aktivizačním terapiím, tak i k tranzitním opatřením, jako jsou nácvik 

sebeobsluhy, pleoptická cvičení, nácvik trailingu, která vedou děti k nezávislému způsobu života. 

Rozvíjení samostatnosti je základním předpokladem k zapojení do společnosti a do běžných škol 
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hlavního vzdělávacího proudu. Při návrhu nového dispozičního řešení byl mimo jiné kladen důraz 

také na zajištění bezbariérového přístupu do rekonstruovaných prostor.  

V rámci projektu byl zakoupen také osobní automobil. 

V pavilonu je umístěna pracovna logopedky, oční a rehabilitační cvičebna.  

Součástí mateřské školy je  Speciálně pedagogické centrum (dále jen SPC) pro zrakově postižené. 

Své pracovny zde mají speciální pedagogové a psycholog.  

Všechny třídy jsou prostorné, poskytují dětem možnost volného pohybu, dostatek místa při hrách 

i  skupinových aktivitách, výtvarných a hudebních činnostech, ale i soukromí při individuální práci 

učitelů s jednotlivými dětmi.   

Třídy jsou vybaveny hračkami a edukačními pomůckami tak, aby odpovídaly věku a specifickým 

potřebám dětí.  

Dále využíváme při výchovně vzdělávacím procesu speciálně pedagogické, rehabilitační, 

reedukační a kompenzační pomůcky, které postupně doplňujeme a obměňujeme.  

Sledujeme nejnovější trendy ve vývoji pomůcek a vycházíme z aktuální nabídky na trhu.  

Na základě našich zkušeností si v případě potřeby vytváříme některé speciální pomůcky pro 

individuální práci samy.  

Při výběru i vlastní výrobě dbáme na to, aby pomůcky splňovaly účel, byly estetické, hygienicky 

nezávadné a v žádném případě neohrožovaly děti.  

Naši nabídku kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené postupně rozšiřujeme o takové 

vybavení, kterými jsou televizní lupy, tablety, diagnostické materiály.  

V hospodářské budově se nachází ředitelna, kancelář účetní, pracovnice PaM, zástupkyně 

ředitelky, prádelna a nově vybavená kuchyně.  

BUDOVA V ULICI U TROJICE   

Budova v Trojické ulici je specifická svými menšími místnostmi a jejich členitostí.  

Třídy a zázemí pro děti je rozmístěné do třech pater a suterénu.  

To nám umožňuje uskutečňovat výchovu a vzdělávání zrakově postižených dětí rodinnou formou 

v přirozeném prostředí.  

Členitosti budovy využíváme pro nácvik prostorové orientace a samostatnosti.  
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Tím  u zrakově postižených dětí budujeme sebejistotu a sebedůvěru. Děti se naučí zvládnout 

samostatnou chůzi po schodech, naučí se prostorově orientovat po celé budově a ne jen izolovaně 

na třídách.  

Záměrně nemáme odstraněné prahy u dveří, pro děti je samozřejmá manipulace s dveřmi apod. 

Děti se s běžnými překážkami učí žít.  

V roce 2014 byla úspěšně dokončena celková rekonstrukce této vilky ze dvou programů: „Snížení 

energetické náročnosti MŠ pro zrakově postižené Č. Budějovice a využití OZE pro systém 

vytápění“, „Opravy interiérů objektu Trojická 11“.  

V suterénu budovy je nové technické zázemí pro vytápění a ohřev vody, keramická pec a zázemí 

pro úklidové prostředky.  

Pro děti je tu zřízena rehabilitační cvičebna (děti nemusí na rehabilitační cvičení přecházet do 

budovy v Zachariášově ulici) a příležitostná šatna, kterou lze vyžívat při různých akcích školy, SPC 

apod.  

Ve zvýšeném přízemí budovy je šatna pro děti, kuchyňka s jídelnou a ložnice.   

V prvním patře je oční cvičebna a nádherná dílna. Tu mohou využívat i děti z budovy 

Zachariášova.  

Dílna je připravena nejen na tvoření s různým materiálem (papír, textil, hlína, přírodniny apod.), 

ale i pro senzopatické (smyslové) hry a pokusy s vodou a pískem.  

Děti si zde mohou nechávat své výrobky rozpracované a práce tak nepodléhá časovému režimu 

třídy. Tuto dílnu může využívat i SPC pro své akce.  

S hlínou pracujeme přímo na třídách během celého roku, protože neodmyslitelně patří k rozvíjení 

hmatové stimulace zrakově postižených dětí.   

Ve druhém patře je třída s původním dřevěným schodištěm do půdních prostor, které využíváme 

pro zrakovou stimulaci a hry dětí.   

V suterénu, ale i všech podlažích je nyní nové moderní hygienické zázemí s kontrastními 

zrakovými i hmatovými prvky pro děti se zrakovým postižením.  

V celé budově je podlahové vytápění.  
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Informace z historie školy:    

Mateřská škola byla dostavěna v roce 1971 brigádnicky v akci Z.  

K 1. 9. 1971 byla otevřena jako běžná mateřská škola. Zapsáno bylo celkem 120 dětí, které byly 

rozděleny do 4 tříd podle věku.  

Školní rok 1984/85 zaznamenal změnu ve struktuře mateřské školy.  

Byly vytvořeny 2 zvláštní třídy pro děti s očními vadami, 2 třídy zůstaly pro děti odcházející do 

základní školy.   

Název školy:  Zvláštní mateřská škola.  

V roce 1991 byla k ředitelství mateřské školy Zachariášova připojena vilka v ulici U Trojice, která je 

odloučeným pracovištěm. 

 Zřizovatel:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1.  

1. 6. 1993  Speciální mateřská škola pro zrakově a tělesně postižené děti, rozpočtová 

organizace.  

1. 1. 1994  příspěvková organizace.  

1. 1.1 996  Speciální MŠ pro děti zrakově postižené, součástí školy, speciálně pedagogické 

centrum, školní jídelna.  

1. 3. 1999  Speciální MŠ pro děti zrakově postižené, součástí školy, speciálně pedagogické 

centrum, školní jídelna.  

1. 9. 2000  Speciální MŠ pro zrakově postižené, součástí školy, speciálně pedagogické centrum, 

školní jídelna.  

Zřizovatel:  Jihočeský kraj, U Zimního stadionu1952/2, 370 76 České Budějovice.  

1. 6. 2001 Speciální mateřská škola pro zrakově postižené, České Budějovice Zachariášova 5.  

Součástí organizace je speciálně pedagogické centrum a školní jídelna.  

1. 10. 2007 Mateřská škola pro zrakově postižené, České Budějovice Zachariášova 5.  

Součástí organizace je speciálně pedagogické centrum, školní jídelna, školní jídelna-výdejna.  

V roce 2014 se podařilo dokončit rekonstrukce dvou budov školy z dlouhodobého programu 

„Operační program životní prostředí“ (dále jen OPŽP).  
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Budova U Trojice – kompletní rekonstrukce „Snížení energetické náročnosti MŠ pro zrakově 

postižené Č. Budějovice a využití OZE pro systém vytápění“, „Opravy interiérů objektu Trojická 11“ 

vnitřní dispozice, elektroinstalace, vodoinstalace, kanalizace, celkové zateplení včetně nové 

střechy, změna tepelného zdroje vytápění voda vzduch, podlahové vytápění. Budova Zachariášova 

„Snížení energetické náročnosti MŠ Zachariášova“, celkové zateplení budovy včetně střechy, 

uzavření pavlačové chodby.  

V roce 2022 jsme dokončili rekonstrukci mateřské školy- Rekonstrukce a modernizace mateřské 

školy a speciálně pedagogického centra. Akce byla realizována v rámci projektu IROP s finanční 

podporou z Evropské Unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. 
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3 Podmínky vzdělávání  

3.1 Věcné podmínky  

Dostatečně velké prostory.  

Nábytek i ostatní vybavení je přizpůsobeno antropometrickým požadavkům.  

Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí a jejich věku.  

Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly přístupné dětem i jejich rodičům.  

Součástí školy je v obou budovách oční cvičebna oftalmoložky a očních sester, rehabilitační 

místnost fyzioterapeuta, pracovna logopedie a SPC.   

Jedna třída je vybavena oddělenou místností s posuvnými dveřmi, která slouží jako relaxační místo 

pro zklidnění, pro relaxaci. Tento relaxační kout postupně vybavujeme pomůckami typu 

snoezelenu.  

K dalšímu materiálnímu vybavení patří hudební nástroje (kytary, klávesy, zobcové flétny, Orffovy 

nástroje), CD přehrávače, PC na třídách, keramická pec, odborná a dětská knihovna, kompenzační 

pomůcky.  

Hygienické podmínky    

Provozní pracovnice se podílejí na vytváření co nejlepších podmínek pro děti a to pravidelným 

udržováním celého objektu zařízení přesně v souladu s hygienickými a bezpečnostními normami.  

Pravidelné vytírání, mytí oken, udržování čistoty hraček, skříněk, relaxačních koutků, správné 

větrání místností, lůžkovin, jejich pravidelná výměna, obměna ručníků, čistění koberců speciálním 

vysavačem je samozřejmostí.  

Provozní pracovnice flexibilně reagují na konkrétní vzniklé situace, starají se o úklid zahrad 

v každém ročním období.  

3.2 Životospráva  

Dětem je nabízena plnohodnotná a vyvážená strava.  

Děti mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin.  

Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány doporučené intervaly.  
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Je zajištěn denní rytmus a řád, který je flexibilní vůči momentálním situacím a potřebám dětí 

a jejich zákonných zástupců.  

Pobyt venku respektuje doporučenou délku.  

Díky dobré lokalitě je nám umožněno chodit na vycházky i mimo areál MŠ.  

Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru mateřské školy - tělesná 

průprava, pohybové vyžití na chodbách v případě nepříznivého počasí. 

Je respektována individuální potřeba aktivity a spánku.  

Dětem, které nemohou usnout, jsou nabídnuty klidové činnosti u stolečků, nebo na koberci dle 

aktuální situace.  

Tento čas je věnován také individuálním činnostem s využitím speciálně pedagogických metod.  

Děti se podílejí na přípravě příborů a talířů pro správné stolování.  

Jídlo je dětem připravováno dle přísných norem ve školní kuchyni na hospodářském pavilónu 

a převáženo na kuchyňky jednotlivých tříd.  

Obědy vydávají paní kuchařky přímo dětem.  

Součástí MŠ je i vlastní kuchyně, ve které se připravuje strava podle pečlivě dodržovaných 

zdravotně hygienických norem a limitů.  

Seznamujeme děti s jídly, která nejsou v jejich rodinách obvyklá, rozšiřujeme tím pestrost jejich 

stravy, ale zároveň respektujeme přání rodičů a jejich rodinné zvyklosti. Vycházíme vstříc dětem 

se speciálními požadavky na stravování (např. alergie).  

Děti nejsou do jídla nuceny a nemusejí jídlo dojídat. Jsou vhodnou formou motivovány, aby jídlo 

ochutnaly.   

Příprava jídelního místa u stolu, samoobsluha, svobodné rozhodování dětí o velikosti porce, jejich 

volba nabízených potravin, volba pití, je pro děti samozřejmostí.  

Toto má efekt nejen motivační, ale je to také další způsob rozvoje jejich motorických i smyslových 

dovedností.  

Dbáme na pitný režim, pití je k dispozici po celý den, a to i při pobytu na školní zahradě.  

Podle specifika jednotlivých tříd a věku dětí je využíváno několik způsobů (barel a hrníčky, 

venkovní pítka).  
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V mateřské škole vyvažujeme pohybovou aktivitu dětí chvilkami spánku a odpočinku dle aktuální 

potřeby jednotlivých dětí.  

Dostatečně přitom využíváme zahrad, okolních hřišť, ale i prostředí jednotlivých tříd - ať už na 

pohybové aktivity či relaxační chvilky.  

Učitelky se samy chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují dětem přirozený vzor.  

Usilujeme a plánujeme o úpravu časového rozmezí pobytu venku a oběda.  

3.3 Psychosociální podmínky  

Děti i dospělí se cítí v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně, jistě a bezpečně.  

Apelujeme na rovnocenné postavení všech dětí.  

Nutností pro zdravý rozvoj tělesných, duševních, rozumových, sociálních funkcí, ale především 

pro uplatnění reedukačních postupů u ZP.  

Adaptace dětí na prostředí MŠ:  

 krátkými pobyty dítěte s rodiči ve třídě a na společných setkáních  

 setkání zákonných zástupců, dítěte, učitelek, ředitelky a speciálních pedagogů při zápisu 

do MŠ a na společných akcích MŠ  

 možnost postupné adaptace nově příchozím dětem  

Respektujeme potřeby dětí.  

Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem.  

Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno, ani znevýhodňováno.  

Jakékoliv projevy nerovností, podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné.  

Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážena potřebným řádem.  

Pravidla soužití jsou nastavena tak, aby se na jejich vzniku podílely děti samotné, a slouží 

k vytvoření pozitivní psychosociální atmosféry. Všechny děti mají stejné povinnosti, možnosti 

a stejná práva.  

Zásady posloupnosti, systematičnosti a důslednosti jsou pro nás důležité.  

Rozlišujeme věkové zvláštnosti v chování a jednání dětí  a jsme flexibilní pedagogicky působit 

na jednotlivé děti tak, aby jejich věkové zvláštnosti byly tolerovány a respektovány.  
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Děti mají možnost se samostatně rozhodovat a aktivně se účastnit při řešení daného problému.  

Vhodným způsobem eliminujeme dětskou agresivitu a podporujeme a povzbuzujeme děti méně 

průbojné.  

Všechny pedagogické zaměstnankyně mateřské školy pro zrakově postižené zajišťují nejen 

standardní péči jako v běžných mateřských školách, ale hlavní náplní práce je reedukace 

a kompenzace postižení a uspokojování individuálních a specifických potřeb.  

Pedagogický styl je podporující a projevuje se vstřícností, nasloucháním.  

Pedagogický styl počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte.  

Učitel se vyhýbá negativním slovním komentářům, přizpůsobuje se momentálním potřebám 

a zájmům dětí, kladným a trpělivým přístupem reaguje na konkrétní projevy a výkony dětí.  

Vztahy mezi dospělými a dětmi jsou založeny na vzájemné důvěře, toleranci, ohleduplnosti, 

zdvořilosti, vzájemné pomoci a podpoře. Jejich projevy a reakce jsou pro děti čitelné. 

Učitelky se programově věnují neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňují 

prosociálním směrem.  

Vyřazujeme nezdravou soutěživost mezi dětmi a porovnávání výsledků a upřednostňujeme 

prosociální hry a činnosti.  

Našim cílem je upravit a zdokonalit časový harmonogram jednotlivých terapií určených pro děti 

tak, aby byl v souladu s běžným režimem školy, kdy jsou pro nás důležité následné individuální 

činnosti, navazující na předchozí terapie pod dohledem odborníků a specialistů.  

Jde nám o zlepšení efektivity vzdělávání, příjemného klima třídy, školy a o reedukaci zrakových 

vad.  

Při výchovně vzdělávací práci využíváme i prvků alternativní pedagogiky:  

 Montessori pedagogika  – připravujeme dětem prostředí tak, aby se mohly samostatně 

a svobodně rozhodovat při výběru činností. Některé pomůcky pro děti vyrábíme 

svépomocí.  

 Waldorfská pedagogika  – využíváme ve své práci tzv. principu nápodoby. Součástí 

výchovně vzdělávacího procesu jsou běžné domácí, zahradní práce a řemesla, do kterých 

se děti samy zapojují. Tím dochází k přirozenému vzbuzení jejich zájmu a děti přijmou 

činnost za svou.  
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 Zdravá mateřská škola  – klademe důraz na spontánní hru, jako na hlavní činnost 

a potřebu dětí předškolního věku, která má nezastupitelnou funkci při jejich celkovém 

rozvoji.  

3.4 Organizace chodu  

Denní řád je pružný, reaguje na individuální možnosti dětí, na momentální situace ve třídě 

a na aktuálně změněné potřeby dětí.  

Řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity jsou zařazovány několikrát v týdnu pro všechny 

děti.  

Děti dle aktuálních potřeb a doporučení daným odborníkem dochází na fyzioterapii, kde probíhá 

reflexní terapie Vojtovou a Bobathovou metodou a magnetoterapií.   

Vzdělávání probíhá tak, aby bylo přizpůsobeno konkrétním potřebám každého dítěte, 

a to individuálně v rámci metod speciální pedagogiky a také frontálně v rámci předškolního 

vzdělávání.  

Je citlivě dbáno na soukromí dětí, na jejich důstojnost. 

Děti se u nás mohou cítit bezpečně a jistě díky vymezeným pravidlům, na kterých se spolupodílí.  

Při vstupu dítěte do třídy dbáme na momentální stav a náladu dítěte. Přivítání se nejen s dítětem, 

ale i s jeho zákonným zástupcem je běžným a každodenním rituálem.  

Spontánní a řízené činnosti jsou vyvážené.  

Děti mají dostatek prostoru pro volnou hru, experimenty, navazování vztahů, prožitkové učení, 

učení se nápodobou.  

Rozpracované činnosti po domluvě s učitelem nebo ostatními kamarády mohou společně 

dokončit v jiném čase.  

Děti jsou vedeny k samostatnému jednání a rozhodování.  

Individuální tempo každého dítěte je respektováno.  

Běžné organizační činnosti jsou součástí soužití dětí v každé třídě.  

Individuální činnosti jsou součástí ranního rituálu v podobě metod speciální pedagogiky.  

Během dne mají děti možnost se účastnit společných činností v různých, buď v malých, nebo 

větších skupinkách.  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  – Mateřská škola pro zrakově postižené, České Budějovice 

19 

Respektujeme potřeby dětí a jejich soukromí ve třídě při běžných činnostech, tak i při osobní 

hygieně.  

Činnosti jsou naplánovány tak, aby vyhovovaly potřebám a zájmům dětí a jejich individuálním 

vzdělávacím potřebám a možnostem.  

Učitelky se dostatečně dlouho dopředu připravují na naplánované činnosti. Materiální podmínky 

a věcné vybavení  a pomůcky pro dané činnosti jsou kvalitní a vyhovující.  

Počty dětí nejsou překračovány. Spojování třídy je maximálně omezeno a při nevyhnutelném 

spojování je přihlíženo k dětem individuálně.  

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí Školským zákonem, vyhláškou č. 14/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí ředitelky školy o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, 

Organizací školního roku a Školním řádem školy a další platnou legislativou uvedenou 

v Organizačním řádu školy.  

Pobyt dětí je zajišťován Školním řádem, který je k dispozici na webu mateřské školy, nebo 

na hlavním panelu školy a v každé šatně příslušné třídy.  

Se Školním řádem a organizací chodu mateřské školy jsou zákonní zástupci seznámeni při zápisu 

do MŠ a dále na informační schůzce konané v září.  

Mateřská škola pro zrakově postižené je zřízena jako škola s celodenním provozem.  

Provozní doba zařízení je od 6:15 do 16:30 hodin.  

Mateřská škola vzdělává děti od tří zpravidla do šesti let věku, především se zrakovým 

postižením.  

Děti kromě běžného výchovně vzdělávacího programu absolvují oční cvičení s ortoptickými 

sestrami, které jsou vedeny oční lékařkou.  

Vytypované a vyšetřené děti specialistou chodí na rehabilitační cvičení, dle doporučení odborných 

lékařů je aplikována Vojtova metoda.  

Logopedická cvičení jsou prováděna jednou týdně školskou logopedkou.  

Lpíme na pravidelné docházce  a včasném ranním scházení, které se řídí Školním řádem.  

Povinné předškolní vzdělávání se řídí Školním řádem. V dopoledních hodinách probíhají speciálně 

pedagogické terapie.  

Délku pobytu ve škole stanovuje ředitelka již při přijímacím řízení.  
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V měsíci červenci a srpnu je mateřská škola uzavřena po dobu pěti týdnů, a to z důvodů údržby 

areálu, provádění nutných stavebních úprav a čerpání řádné dovolené pedagogického 

a provozního personálu.  

Rozsah omezení nebo přerušení provozu oznamuje ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům 

dětí nejméně dva měsíce předem. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání 

se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než je stanoveno ve výše uváděném 

odstavci.  

Za závažné důvody se v tomto případě považují důvody organizační či technické, které organizaci 

znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání.  

Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na veřejně 

přístupném místě ve škole.  

Hlavní zásady uspořádání dne:  

1. Dbát na bezpečnost dětí.  

2. Sladit potřebu svobody s nezbytnou mírou organizovanosti a pořádku.  

3. Poskytovat vyváženost řízených a spontánních činností.  

4. Přizpůsobovat se podmínkám a konkrétním situacím v dané skupině dětí.  

5. Respektovat zásady zdravé výživy, respektovat možnost výběru.  

Orientační časový denní rozvrh:  

 6:15 –8:15 hry, individuální práce s dětmi, dopolední zájmové činnosti, cvičení (zdravotní 

cvičení, pohybová hra, motivované cvičení, relaxace apod.)  

 8:15 –8:45 přesnídávka  

 8:45 –9:30 řízené činnosti zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na rozvoj jejich 

citových, rozumových a tělesných schopností v souladu s třídním vzdělávacím 

programem, pokračování činností z dopoledních zájmových činností nebo delší vycházka, 

návštěva divadel, výstav ap.  

 9:30 –11:15 pobyt venku je přizpůsobován aktuálním povětrnostním podmínkám  

(8:00 -  11:00) individuální prováděné oční, rehabilitační a logopedická cvičení, odborné 

pracovnice dbají na to, aby přechody dětí od jejich momentálních činností byly nenásilné  

 11:15 –12:00 oběd a osobní hygiena dětí  

 12:00 –14:00 odpočinek, spánek, vyprávění a čtení pohádek, opakování říkanek, básniček, 

písniček, poslech hudby, individuální práce dětí (např. předškoláci)  

 14:00 –14:30 odpolední svačina 

 14:30-16:30 odpolední zájmové činnosti, individuální práce s dětmi, pobyt a hry 

na zahradě školy  
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Naším cílem je ještě efektivnější časové rozvržení činností pro využívání metod speciální 

pedagogiky.  

Orientační časový denní rozvrh může být pozměněn v případě, že toto vyžaduje školní program 

a v případě výletů, sportovních aktivit, exkurzí, divadelních představení, besídek, dětských dnů 

a podobných akcí.  

Tyto akce jsou pro děti vždy dobrovolné.  

3.5 Řízení mateřské školy  

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny a řídí se náplněmi práce.  

Vnitřní informační systém zajišťují vedoucí úseků, kteří zodpovídají za plynulý chod školy.   

Funkční informační systém je vytvořen prostřednictvím webových stránek školy a vyvěšení 

důležitých informací na hlavním panelu v areálu MŠ a na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd.  

Při vedení zaměstnanců ředitelka vytváří příjemné klima školy, deleguje a pověřuje úkoly 

a ponechává určité pravomoce na svých zaměstnancích, respektuje jejich názor.  

Podporuje a motivuje týmovost všech zaměstnanců v otázkách rozhodování o školním programu.   

Ředitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivním způsobem je motivuje ke vzájemné 

spolupráci.  

Týmová spolupráce je podporována také směrem k zákonným zástupcům.  

Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční, čerpá z předešlých situací 

a využívá zpětnou vazbu.  

Vedoucí zaměstnanci se pravidelně schází a řeší problémy na provozních poradách (pedagogové, 

SPC, provozní a školní kuchyně).  

Ředitelka vypracovává školní vzdělávací program se všemi učitelkami a jinými členy týmu.  

Zahrnuje do programu všechny stránky chodu MŠ, které jsou smysluplné a užitečné.  

Vykonává kontrolní a evaluační činnost. Z daného výsledku jsou vyvozovány závěry pro danou 

činnost a slouží tak jako zpětná vazba.  

Ředitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců společně s vedoucími úseků a zástupkyní 

ředitelky, stanovuje jasné zásady hodnocení zaměstnanců.  
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Mateřská škola pro zrakově postižené společně s SPC při své činnosti dlouhodobě spolupracuje 

s těmito institucemi:  

 Jihočeský kraj 

 Česká školní inspekce  

 Národní pedagogický institut České republiky  

 Středisko rané péče  

 Centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením Arpida  

 Pedagogicko - psychologická poradna  

 MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Č. Budějovice  

 Tyfloservis  

 Nadace Leontinka - integrace zdravotně postižených  

 Světluška- Projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu 

 Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta- umožnění praxí studentkám školy  

 ZŠ Kubatova 

 Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice II. (MAP II ORP 

ČB),reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009525POZVÁNKAMAP II ORP ČBIROP  

Mateřská škola pro zrakově postižené při své činnosti spolupracuje s těmito odbornými lékaři:  

 oftalmology 

 pediatry 

 ortopedy 

 logopedy 

 fyzioterapeuty a další  

Při své každodenní práci se nevyhýbáme spolupráci s dalšími organizacemi zabývajícími se světově 

uznávanými metodami a formami výchovně vzdělávací práce s předškolními dětmi.  

Součástí mateřské školy je  Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené, které nabízí 

služby blíže popsané v kapitole  Personální a pedagogické zajištění.  

Některé děti i po nástupu do základní školy zůstávají nadále klienty SPC.  

   

3.6 Personální a pedagogické zajištění  

V mateřské škole pracuje kolektiv kvalifikovaných učitelek, které mají různé stupně 

vysokoškolského vzdělání.  
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Pravidla pro fungování pracovního týmu jsou vytvořena a jasně vymezena a stanovena.  

Plán dalšího vzdělávání učitelek je aktualizován potřebám a možnostem školy a nabídkám 

školících institucí.  

Služby učitelů a asistentů zajišťují optimální pedagogickou činnost.  

Překrývání přímé pedagogické činnosti je zajištěno v každé třídě dle možností provozu.  

Zaměstnanci se chovají profesionálně v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými 

a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí.  

Na naší mateřské škole probíhají praxe studentek Pedagogické fakulty JČU.  

Vzájemné hospitace učitelek zaručují jednotný systém práce s dětmi, a tím i snadný přechod 

mladších dětí do předškolních tříd.  

Informační systém funguje prostřednictvím Organizačního řádu školy, Školního řádu školy, 

Provozního řádu školy, pravidelných porad, předáváním úkolů a přijímáním informací přímo 

vedením MŠ (ředitelky, zástupkyně, vedoucích jednotlivých úseků), další informace jsou 

předávány prostřednictvím pracovních emailů.  

Hodnocení pedagogů probíhá prostřednictvím rad nebo osobním jednáním ředitelky MŠ.  

Hospitační činnost je zaměřena průběžně na všechny učitelky- viz Plán hospitační činnosti, 

Adaptační plán.  

Na každé třídě pracují dvě učitelky a někde využíváme asistenty pedagoga.  

Jedenkrát v týdnu pracuje s dětmi v mateřské škole  školská logopedka.  S logopedkou probíhají 

konzultace se zákonnými zástupci, kteří jsou seznámeni s celkovým vývojem dítěte a nasměrováni 

na jeho komplexní rozvoj.  

Logopedickou prevenci zajišťují učitelky při běžném vzdělávání.  

V mateřské škole probíhá každodenní  ortoptická a pleoptická péče  prováděná očními sestrami.  

Magnetoterapie, Vojtova metoda a Bobathova metoda  je zajištěna fyzioterapeutkou pro děti, 

které mají doporučení od specialisty.  

Speciálně pedagogické centrum:  

 pracovníci SPC  

 speciální pedagogové  

 psycholožka  
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Speciálně pedagogické centrum zajišťuje tyto služby:   

1. služby zrakově postiženým dětem, jejich zákonným zástupcům a učitelům  

2. péči o klienty od předškolního věku do ukončení školní docházky  

3. doporučení a rady týkající se výchovy dětí a jejich všestranného rozvoje  

4. pomoc při zařazení dětí do školských zařízení  

5. poradenský servis při integraci dítěte do školy běžného typu  

6. rady v otázkách profesní orientace  

7. psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku  

8. výuku speciálních dovedností pro ZP (prostorová orientace, výuka psaní a čtení Braillova 

písma, práce s kompenzačními pomůckami)  

9. cvičení pro rozvoj zrakových dovedností  

10. vypůjčení speciálních kompenzačních pomůcek, učebnic, hraček, odborné literatury  

11. pomoc při navázání kontaktu s dalšími odborníky  

12. setkávání a semináře pro klienty, zákonné zástupce a učitele  

Nepedagogičtí pracovníci mateřské školy:  

 fyzioterapeut  

 účetní PaM  

 ekonom  

 školnice  

 uklízečky  

 pradlena  

 

 

Školní jídelna:  

 vedoucí školní jídelny  

 kuchařka, pomocná kuchařka  
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků:  

Plán dalšího vzdělávání učitelek je aktualizován dle potřeb a možností školy a nabídek školicích 

středisek.  

Učitelky si rozšiřují svoji odbornost na seminářích vzdělávacích center s akreditovanými 

programy:  

 NPI- Národní pedagogický institut České republiky  

 Pedagogická fakulta JČU  

 Stimulační program pro děti s odloženou školní docházkou Maxík a jeho diagnostika  

 Diagnostika J. Bednářové  

 Test školní zralosti MaTeRS 

 Vzdělávací centrum ZvaS  

 Hudebně-pohybové činnosti E. Jenčkové 

 Dítě se zdravotním postižením v MŠ 

Vnitřní a vnější faktory ovlivňující zrakovou percepci- Mgr. Andrea Košťálová, PhD.- 

Ortoptická ambulance Brno 

 Znaková řeč  

 Logopedický asistent  

 různé semináře, školení a kurzy pro pracovníky školy a SPC  

Ředitelka poskytuje učitelkám a zaměstnancům dostatek možností a materiálů k sebevzdělávání. 

Využíváme různých metodik užitečných pro speciálně pedagogickou i pedagogickou činnost.  

3.7 Spoluúčast rodičů  

Navozujeme atmosféru oboustranné důvěry, otevřenosti, porozumění a respektu.  

Sledujeme konkrétní potřeby jednotlivých dětí, respektive celých rodin.  

Před nástupem dítěte do mateřské školy umožňujeme zákonným zástupcům a jejich dětem 

navštívit třídu, do které bylo dítě zapsáno a zúčastnit se aktivně jejího programu.  

Pravidelně informujeme zákonné zástupce o individuálních pokrocích dítěte.  

Zákonní zástupci mají možnost nahlédnout do portfolií dětí.  

Prezentace výtvarných prací je vyvěšena v šatnách třídy, nebo zdobí chodby mateřské školy.  

Chráníme soukromí rodiny, zachováváme diskrétnost, taktnost a mlčenlivost.  

Vyvarujeme se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad.  
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Poskytujeme zákonným zástupcům vedle pedagogické poradenské služby i speciálně 

pedagogickou poradenskou službu týkající se např. konkrétních individuálních specifických potřeb 

jejich dítěte, možnost konzultace o průběhu a vzdělávání jejich dítěte, možnost zapůjčení odborné 

literatury, pomůcek a psychické podpory.  

Denně informujeme zákonné zástupce o běžných každodenních i výjimečných událostech 

prostřednictvím nástěnek, osobním rozhovorem, pomocí webových stránek a na informačních 

schůzkách.  

Setkávání rodičů všech dětí, které navštěvují mateřskou školu, probíhá v rámci společných akcí 

pořádaných mateřskou školou, jakými jsou např.: besídky, karnevaly, výlety, odpolední 

workshopy, rozloučení s předškoláky.  

Vítáme podněty a nápady ze strany rodičů (akce, výlety, semináře, exkurze atd.) a jejich pomoc 

mateřské škole. 

Rodiče jsou formou webových stránek a informačních panelů v šatnách informováni o dění ve 

škole, mají možnost seznámit se s TVP, s probíhajícím blokem /tématem/, se Školním řádem, 

podmínkami k zajištění bezpečnosti a ochrany dětí, Školním vzdělávacím programem a dalšími 

aktuálními informacemi, např. Organizací školního roku.  

3.8 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami  

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích 

možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje 

poskytnutí PO.  

V souladu s právními předpisy jsou třídy naplněny v počtu 12 dětí.  

V některých třídách je přítomen asistent pedagoga.  

Při vzdělávání se řídíme aktuálním stavem dítěte a jeho potřeb, druhem a stupněm postižení 

a doporučením podpůrných opatření.  

Na tomto základě přizpůsobujeme dítěti vhodný komunikační systém.  

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je potřeba přizpůsobovat tak, aby 

maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem.  

Snahou učitelů je vytvoření optimálních podmínek k rozvoji.  
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Mateřská škola je plně dostatečně vybavena kompenzačními pomůckami.  

Dle podpůrných opatření, která jsou uvedena na doporučení SPC pro přijetí do naší MŠ, jsou 

dětem dány konkrétní kompenzační metody, ale také pomůcky a materiály a jejich úprava.  

Úzce spolupracujeme s odborníky SPC pro zrakově postižené, které je součástí naší mateřské 

školy.  

Některé pedagogické pracovnice prošly kurzem Prostorové orientace při Organizaci pro nevidomé 

a slabozraké (SONS) v Praze.  

Využívají tak poznatků a vědomostí pro výchovu a vzdělávání dětí.  

Při všech činnostech je dodržována zraková hygiena.  

Je zajištěna péče ortoptistek pod vedením oční lékařky, na které navazuje pleoptická terapie 

s učitelkami na třídách při každodenních pleoptických cvičeních. 

K procvičování zrakové stimulace slouží kompenzační pomůcky:  

 světelný box  

 televizní lupa  

 light box  

 senzomotorický koutek  

 reliéfní obrázky  

 reliéfní dráhy  

 sklopná deska  

 vypichovací tabulky  

Využíváme speciální pomůcky, které nejlépe zohledňují postižení a umožňují dítěti dosahovat 

maximálních možných výkonů.  

Každodenní reedukace postižených zrakových analyzátorů, reedukace formou pleoptických 

cvičení je přizpůsobená stupni zrakového postižení, učitelky volí větší tvary, obrázky s výraznou 

konturou, linky jsou širší a zřetelné.  

Zvýšenou pozornost věnujeme nácviku vnímání barev a zjemňování barvocitu, nácviku vnímání 

tvarů, plochy a orientaci v prostoru, nácviku tvarové a barevné paměti, zrakové pozornosti, 

analýze a syntéze, prostorovému vnímání.  

Dle potřeby spolupracujeme s dalšími odborníky a specialisty a s dalšími ŠPZ.  

Dětem v naší mateřské škole jsou podle druhu a rozsahu postižení poskytovány následující 

terapie:  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  – Mateřská škola pro zrakově postižené, České Budějovice 

28 

Ortoptický a pleoptický výcvik :  

Do mateřské školy dochází dětská oční lékařka. Na léčebných a diagnostických přístrojích s dětmi 

pracují oční sestry - ortoptistky. Na práci očních sester navazuje speciálně pedagogická práce 

učitelek, které s dětmi pokračují v pleoptickém výcviku na třídách a  na nápravě poruch 

binokulárního vidění.  

Rehabilitační péče:  

 Některé děti s přidruženým postižením pohybového aparátu na doporučení specialisty cvičí pod 

vedením rehabilitační sestry. Ta při své práci využívá Vojtovu metodu, Bobathovu metodu, prvky 

jógy, relaxační cvičení, magnetoterapii, cvičení na balančních míčích, rotoped, chodící pás, 

posilovací přístroj. I na tuto péči navazuje odborná práce pedagogických pracovnic, které plně 

v každodenním režimu respektují individuální doporučení specialistů a odborných lékařů.  

Logopedická péče:  

Děti sleduje a jejich řeč individuálně i skupinově procvičuje školní logopedka. Na základě jejího 

vyšetření a doporučení učitelky s dětmi podle aktuální situace provádějí gymnastiku mluvidel, 

dechová cvičení, nápodobu přirozených zvuků. Mají přehled o úrovni řečového vývoje 

jednotlivých dětí.  

Naším dlouhodobým plánem je celková rekonstrukce mateřské školy pro zefektivnění speciálně 

pedagogické péče.  

Díky tomu, že součástí naší školy je SPC a naše škola se zaměřuje na vzdělávání dětí se zrakovým 

postižením a zdravotním znevýhodněním, je nutný bezbariérový přístup, reliéfní vodící linie, 

a přizpůsobené prostředí celého areálu komplexně.  

Dalším plánem je časový rozvrh jednotlivých terapií tak, aby byl efektivní a přehledný.  

3.9 Podmínky vzdělávání dětí nadaných  

Dětem diagnostikovaným jako nadané zadáváme specifické úkoly pro rozvoj jejich nadání 

a celkový všestranný rozvoj. 

Zajišťujeme dostatek materiálů a pomůcek, které dál rozvíjejí kognitivní schopnost dítěte.  

Zajišťujeme prohloubení a doplnění vzdělávací nabídky.  

Vytváříme vhodné organizační podmínky. Děti mají možnost samostatné práce s náročnějším 

zadáním.  
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Prostřednictvím DVPP a sebevzděláváním učitelek si prohlubujeme a doplňujeme znalosti 

a dovednosti, které souvisí se vzděláváním nadaných dětí.  

Podpora a povzbuzení jsou samozřejmostí. Razíme teorii "Pomoz mi, abych to dokázal sám." 

Dětem ukazujeme cesty k cíli.  

Nezbytnou součástí je samozřejmá spolupráce s ŠPZ, se zákonnými zástupci a s institucemi, které 

souvisí s dětmi s mimořádným nadáním.  

Jako podpůrná opatření pro nadané a mimořádně nadané dítě jsou na naší škole využívána podle 

doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory zejména:  

a) v oblasti metod výuky:  

 cílená podpora a rozvoj kreativity  

 individualizace výuky a pedagogického přístupu, diferencované kurikulum pro nadané  

 metody a formy práce umožňující schopnost vidět věci z nových, různých úhlů  

 metody k uvolnění tvořivých sil, s podporou nápaditosti, hravosti, přemýšlení, tvořivosti  

 podpora vlastních cest při řešení úkolu  

 podpora objevování souvislostí, zákonitostí, vztahů  

b) v oblastech organizace výuky:  

 vytváření skupin, ve kterých se vzdělávají nadané děti  

 rozšíření obsahu vzdělávání nad rámec stanovený školním vzdělávacím programem  

 vytváření skupin pro vybranou činnost s otevřenou možností volby na straně dítěte  

 předčasný nástup do 1. ročníku  

 zadávání specifických úkolů, úloh  

 příprava a účast na soutěžích, vystoupeních  

 nabídka mimoškolních činností, zájmových aktivit pořádaných školou  

Příklady pedagogicko-organizačních příprav pro nadané děti:  

 individuální vzdělávací plány - dle doporučení PO školským poradenským zařízením  

 doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu.  

 zadávání specifických úkolů - spíše komplexnější úkoly, než úzce zaměřené.  

 vybíráme úkoly s možností variace obtížnosti.  

 nebojíme se zadat „práci“ dětem domů.  
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3.10 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let  

Péče o děti od dvou do tří let je organizačně a provozně zajištěna v souladu s platnými právními 

předpisy: 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, středním odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů; 

Zákon č. 563/2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů;  

Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (a příslušné 

prováděcí předpisy);  

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška 

č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných;  

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven 

pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů a další.  

Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou.  

Často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, zpravidla udrží pozornost jen velmi 

krátkou dobu.  

Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace se střídáním nabídky 

činností, trénováním návyků a praktických dovedností, ponecháním co největšího prostoru 

pro volné hry a pohybové aktivity  

Disponujeme dostatkem pomůcek i hraček pro děti ve věku od dvou do tří let.  

Vybíráme bezpečné a jednoduché hračky vhodné pro tuto věkovou skupinu.  

Rozpoznáváme a přizpůsobujeme prostředí mladším dětem tak, aby bylo co nejvíce bezpečné, 

přehledné a dostačující.  

Děti nepřetěžujeme velikým množstvím hraček. Pečlivě vybíráme a přizpůsobujeme pomůcky 

a materiály momentálním situacím a potřebám dětí.  

Děti se řídí pravidly, která jsou srozumitelná, lehce uchopitelná. Vytváříme je společně s dětmi 

tak, aby bylo zřejmé, že se na jejich tvorbě samy podílejí.  

Volný pohyb dětí je zajištěn dostatečným prostorovým vybavením jak ve třídách, tak i na zahradě.  
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Děti mají možnost koutků, stavby domečků, prostoru pro odpočinek, který je potřebou hlavně 

u mladších dětí.  

V umývárkách tříd jsou sprchové kouty, které je možné využít pro zajištění hygieny u dětí. 

Hygienické zázemí je dostatečné.  

Šatny jsou uspořádány tak, aby děti měly možnost si uložit na své místo také náhradní oblečení 

a hygienické potřeby.  

Režim dne je stanoven, ale je pouze orientační. Respektuje potřeby dětí.  

U mladších dětí je nutná pravidelnost a dostatek času na realizaci činností, potřebují více času 

na stravování i odpočinek.  

Velmi důležité jsou rituály, které nás provází celým dnem.  

Dítě ve věku od dvou do tří let má některé potřeby jiné nebo intenzivnější než děti starší.  

Potřebuje stálý pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, 

přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče, srozumitelná pravidla.  

Adaptace mladších dětí probíhá již před nástupem do MŠ, kdy budoucí „předškoláčky“ zveme 

na společné akce, kde mají možnost se  seznámit s prostředím tříd.  

Zákonní zástupci mohou s dítětem pobýt nezbytně dlouhou dobu ve třídě.  

Dle pravidel, která jsou nastavena a spoluvytvářena samotnými dětmi, je domluveno nosit si do 

MŠ svého plyšáčka, který navozuje dětem pocit bezpečí a jistoty a tím jim ulehčit vstup do třídy 

a odloučení se od rodičů.  

Využíváme i jiné specifické pomůcky pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty a tím jim ulehčit vstup 

do třídy a odloučení se od rodičů.  

Vzhledem k nižšímu počtu dětí ve třídách, není problém pracovat v menších skupinkách, 

ani individuálně.  

Jsme flexibilní potřebám a zájmům dětí.  

U mladších dětí je důležitý velmi citlivý přístup, laskavě důsledný tak, aby dítě psychicky 

nestrádalo a cítilo se v mateřské škole bezpečně, jistě a spokojeně.  

Pozitivní vztahy jsou aktivně podněcovány tak, aby vedly k oboustranné důvěře mezi učitelkou 

a rodiči.  

Spolupráce se zákonnými zástupci je pro nás důležitým aspektem.  
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Podmínky vzdělávání jsou plně vyhovující. V případě nedostatků jsme flexibilní a schopní 

bezprostředně zajistit potřebné. 
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4 Organizace vzdělávání  

Druh provozu školy:  Celodenní  

Vnitřní uspořádání školy a charakteristika jednotlivých tříd:   

Mateřská škola uskutečňuje předškolní vzdělávání dětí v 5 třídách, ve dvou budovách školy.  

Vzdělávání probíhá dle §16/9  novely školského zákona, což nám ukládá uspořádání tříd po 12-14 

dětech.  

Pravidla pro zařazování do jednotlivých tříd:   

Třídy jsou spíše homogenní. Složení třídy bývá ovlivněno také tím, kolik mladších a starších dětí 

k nám nastoupí, proto se může stát, že doplňujeme počty dětí ve třídách i mladšími dětmi. 

Na hlavní budově v Zachariášově ulici jsou čtyři třídy, kdy v dolních odděleních jsou děti 3-4 leté 

a v horních jsou děti 5-7 leté.  

Ve vilce U Trojice je jedna heterogenní třída.  

Na každé třídě jsou 2 učitelky. Dle potřeby a doporučení ŠPZ jsou na třídách asistentky pedagoga.  

Provoz dvou tříd je v budově Zachariášova od 6:15-16:30, kde se děti scházejí a rozcházejí.  

 Ostatní třídy jsou v provozu od 7:00-16:00.  

Ve vilce U Trojice je provoz od 6:15-16:30.  

Do tříd zařazujeme děti s přihlédnutím na sourozenecké vazby, dle přání zákonných zástupců 

a dětí (kamarádské vztahy) a homogenním nebo heterogenním uspořádání.  

Činnosti se souběžným působením dvou učitelů ve třídě:  

Vzdělávání ve třídách je zaměřeno na speciálně-pedagogickou péči, kdy navazujeme 

na ortoptickou péči, na fyzioterapii i na logopedii, rozvíjíme prostorovou orientaci a samostatný 

pohyb u dětí a využíváme předmětů speciální pedagogiky.   

Celoročně provádíme diagnostiky dětí.  

Utváříme si rituály a pravidla tak, aby byla srozumitelná, uchopitelná a jednoduchá. Vytváříme 

pro všechny děti bezpečné a jisté prostředí.  
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Naším pravidelným rituálem při každé slavnosti je píseň Brýle od Z. Svěráka  a J. Uhlíře, ze které 

jsme si vypůjčili úryvek pro název našeho ŠVP.  

Do běžného režimu dne a vzdělávání zařazujeme prosociální činnosti a hry.  

Snažíme se být pro děti vzorem, ale i partnerem.  

Soutěživé hry nevyhledáváme.  

Využíváme všech metod a forem práce tak, aby vzdělávání bylo co nejefektivnější.  

Děti nastupující povinnou předškolní docházku čeká  příprava na vstup do ZŠ, proto jsou děti více 

stimulovány v rámci školní připravenosti tak, aby se stále přihlíželo k jejich individualitě.  

Mají více možností zařazovat se do školních akcí, které jsou určeny právě této věkové skupině 

(plavání, bruslení, tvoření, keramika).  

Dostávají jednoduché domácí úkoly.  

Účastní se stimulačního programu MAXÍK. 

 V podzimních měsících probíhá test školní připravenosti MaTeRs, kdy rodiče udělují souhlas 

s jeho konáním.  

Vše je  na rozhodnutí a volbě zákonných zástupců dítěte.  

Nově nastoupivší děti a děti mladší jsou stimulovány v rámci speciálně-pedagogické péče 

a je v první řadě podporována adaptace na prostředí, vytváření kamarádských vztahů, učení 

nápodobou a volná hra.  

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy pro zrakově postižené  

Ředitelka Mateřské školy pro zrakově postižené, Zachariášova 5, 370 04 České Budějovice, 

rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole na základě ustanovení 

§ 165 odst. 2. písm. b) a § 34 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, § 50 zákona 258/2000 Sb., vyhlášky 

73/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád).  

Ředitelka může stanovit zkušební pobyt dítěte v mateřské škole, jehož délka nesmí přesáhnout 

tři měsíce.  
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Podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a zápis do mateřské školy   

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro zrakově postižené mohou 

rodiče (zákonní zástupci) dítěte získat v mateřské škole, nebo na webových stránkách školy 

a podat vždy v průběhu vyhlášeného týdne, obvykle koncem března a začátkem dubna.  

Ve stanoveném termínu přijdou zákonní zástupci společně s dítětem k zápisu do mateřské školy 

pro zrakově postižené.  

Během zápisu mají rodiče (zákonní zástupci) možnost prohlédnout si prostory mateřské školy, 

podívat se na práci s dětmi a prohlédnout si specializovaná pracoviště SPC - speciálně pedagogické 

centrum pro zrakově postižené, oční cvičebnu, rehabilitační cvičebnu.  

Nabízíme též možnost prohlédnout si školu kdykoliv ještě před samotným zápisem 

a to po telefonické domluvě.  

U pozdějších nástupů do mateřské školy, umožňujeme zákonným zástupcům a jejich dětem účast 

na společných akcích, kde mají  možnost se seznámit s okolím školy a lépe se tak adaptovat 

na nové prostředí.  

Pro zahájení přijímacího řízení je nutné předání žádosti, která je podepsaná zákonným zástupcem 

a potvrzená dětským lékařem a doporučení školského poradenského zařízení pro zařazení do třídy 

podle §16/9 novely školského zákona.  

U zápisu, který se bude konat v předem stanoveném  a zveřejněném termínu dle předem 

domluveného časového harmonogramu, zákonný zástupce dítěte předloží rodný list dítěte, svůj 

občanský průkaz, popř. doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.).  

U dětí s odkladem školní docházky žádáme o doložení rozhodnutí ředitele ZŠ o udělení souhlasu 

s odkladem.  

Při podání žádosti zákonní zástupci obdrží registrační číslo, pod kterým bude dítě evidováno 

ve správním řízení přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání a bude jim sdělen další postup 

v přijímacím řízení – především proces rozhodování a zveřejnění výsledků, včetně možnosti 

vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí ještě před samotným rozhodnutím.  

Seznam přijatých dětí – pod registračním číslem, které jste obdrželi nejpozději v den zápisu, bude 

vyvěšen na dveřích vchodu do mateřské školy a webových stránkách školy po dobu 15 dnů.  

Rozhodnutí o přijetí v písemné podobě se již nedoručuje, ale v souladu s § 67 odst. 2 zákona 

č.500/2004 správního řádu bude součástí spisu Vašeho dítěte v mateřské škole a na požádání Vám 

může být vydáno.  
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Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude předáno osobně v MŠ nebo doručeno poštou.  

Podrobnosti o pravidlech a organizaci MŠ jsou uvedeny ve Školním vzdělávacím programu, Režimu 

dne dětí a Organizaci školního roku, Provozním řádu MŠ, Organizačním řádu, se kterými jsou 

zákonní zástupci seznámeni při zahajovacích schůzkách a formou nástěnek v šatnách jednotlivých 

tříd nebo na chodbě školy na hlavním informačním panelu.  

Mateřská škola aktualizuje své webové stránky: https://www.ocnims.cz/  , kde jsou směrnice 

k nahlédnutí.  

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy pro zrakově postižené  

Pořadí priorit při posuzování žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy  

 Děti se zrakovým postižením (speciálními vzdělávacími potřebami) v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky.  

 Pro přijetí dítěte je nutné doporučení speciálně pedagogického centra pro zrakově 

postižené (pracovnice speciálně pedagogického centra pro zrakově postižené budou 

přítomny u zápisu do mateřské školy).  

 Děti se zrakovým postižením v posledním roce před zahájením povinné školní docházky 

(zpráva lékaře specialisty).  

 Stupeň zrakové vady. Při naplnění kapacity mateřské školy jsou upřednostňovány děti 

se závažnějším zrakovým postižením.  

 Děti se zrakovým postižením 4leté (zpráva lékaře specialisty).  

 Děti se zrakovým postižením 3leté (zpráva lékaře specialisty)  

 Pokud nebude naplněna kapacita mateřské školy dětmi se zrakovým postižením, mohou 

být přijaty i děti s jiným zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, a to je v případě 

možnosti mateřské školy zajistit plnohodnotnou péči při naplňování výchovně 

vzdělávacího procesu.  

 Opakované podání Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy.  

Popis pravidel organizace individuálního vzdělávání:  

Individuální vzdělávání dítěte   

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním 

vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy.   

Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná 

povinnost předškolního vzdělávání dítěte.   

Skutečnost, zda dítě má být individuálně vzděláváno, závisí na rozhodnutí zákonného zástupce 

dítěte, není zde tedy „povolovací režim“ ze strany ředitelky školy, jako je tomu v případě 

https://www.ocnims.cz/
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základního vzdělávání. Vždy by se však mělo jednat o odůvodněné případy, pro které bude dítě 

vzděláváno individuálním způsobem.   

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat   

a. jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě 

cizince místo pobytu dítěte   

b. uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno   

c. důvody pro individuální vzdělávání dítěte   

Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě 

vzděláváno.   

Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy.   

Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:   

 způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole)   

 termíny ověření, včetně náhradních termínů (ověření se musí uskutečnit v období 

od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku).   

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření.   

Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte 

nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.   

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou 

speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato 

k předškolnímu vzdělávání.   
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5 Charakteristika vzdělávacího programu  

5.1 Zaměření školy  

Zaměřujeme se na děti se zrakovým postižením, či zdravotním znevýhodněním.  

Zrakově postižené děti jsou stejné jako zdravé děti. Mají stejné základní fyzické, intelektuální 

a citové potřeby jako ostatní děti.  

Naše cíle:  

 hladký a úspěšný vstup a integrace do běžné základní školy  

 co nejvšestrannější rozvoj osobnosti zrakově postižených dětí, a jejich adekvátní zařazení 

do společnosti  

 bezpečné, jisté a přirozené prostředí  

Naše záměry:  

 tvořit dětem atmosféru láskyplného přijetí, aby se v prostředí naší MŠ cítily plně přijímány 

a v bezpečí  

 umožnit dětem šťastné dětství, prodchnuté láskou dospělých a bohaté na citové zážitky 

a vychovat z nich svobodného člověka  

 podpořit svým přístupem celkovou adaptabilitu, poskytnout individuální péči 

a starostlivost v co nejširší míře všem dětem  

 poskytnutí prostoru pro rozvoj člověka v jeho celistvosti  

Zrakovou stimulaci je nutné zahájit okamžitě po zjištění zrakové vady.  

Včasná zraková stimulace a zrakový výcvik je důležitý a účinný právě v předškolním věku.  

Od šestého až osmého roku věku dítěte je úspěch na léčbu  menší a zraková ostrost 

se u konkrétních postižení trvale snižuje.  

Vzdělávání a péče  v naší mateřské škole stimuluje vývoj dítěte a vede k získání návyků 

samostatnosti při řešení svých potřeb.  

Prostředí školy je upravené  tak, aby podporovalo rozvoj zrakových dovedností a výběr 

nejrůznějších aktivit.  

Tyto aktivity umožňují a zároveň podporují rozvoj kompenzačních smyslů- hmat, sluch, čich, 

vnímání pohybu i polohy.  
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Při výchově a vzdělávání využíváme nejen speciální metody, ale modifikujeme obsah vzdělávání 

tak, aby byly využívány specifické organizační formy. 

Důsledně dbáme na uplatňování požadavků individuálního přístupu k dítěti.  

5.2 Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu  

Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu:  

 podpora a rozvoj zachovalé zrakové funkce  

 nácvik zrakového dívání  

 schopnost maximálně využívat zbylý zrak v běžném životě  

 zpracování, ukládání a vybavování zrakového vjemu  

 rozvoj zrakových dovedností (pozornost, lokalizace, fixace, přenášení pozornosti, 

sledování pohybu, koordinaci oko-ruka, orientaci v prostoru, na vlastním těle i na ploše)  

 rozvoj schopnosti rozlišit světlo, směr světla, stín  

 poznávání barev a tvarů  

Hlavním cílem vzdělávacího programu je harmonický rozvoj tělesně, psychicky a sociálně 

zdravého dítěte v bezpečném prostředí v souladu s rodinnou výchovou, kdy se řídíme 

rámcovými cíli předškolního vzdělávání:  

1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání  

2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost  

3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí  

Dlouhodobé cíle mateřské školy:  

1. vytvořit povědomí veřejnosti o tom, že děti se zrakovým postižením jsou stejné jako 

zdravé děti  

2. vybavit dítě takovými kompetencemi, které mu umožní prostupnost školským systémem 

až k profesnímu uplatnění v dospělém životě  

3. podpora a rozvoj zachovalé zrakové funkce  

4. nácvik zrakového vnímání  

5. schopnost maximálně využívat zbylý zrak v běžném životě  

6. zpracování, ukládání a vybavování zrakového vjemu  

7. rozvoj zrakových dovedností (pozornost, lokalizace, fixace, přenášení pozornosti, 

sledování pohybu, koordinaci oko-ruka, orientaci v prostoru, na vlastním těle i na ploše)  

8. rozvoj schopnosti rozlišit světlo, směr světla, stín  

9. poznávání barev a tvarů  
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10. vytvoření konkrétní představy o dané věci, o prostředí a jeho souvislostech 

prostřednictvím jednotlivých smyslů  

11. rozvíjet samostatnost, sebejistotu, sebekontrolu, zdravé sebevědomí, tvořivost, kreativitu  

12. předávat vědomosti, dovednosti a zkušenosti prostřednictvím prožitku a uspokojení 

individuálních potřeb a zájmů v přirozeném prostředí skupiny dětí stejného věku  

13. utvářet povědomí o pravidlech, společenských normách a kulturním prostředí  

14. umožnit vytváření správných návyků, vlastních názorů a postojů  

5.3 Metody a formy vzdělávání  

Všechny činnosti obsahují prvky hry, tvořivosti.  

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích formou spontánních a řízených 

aktivit.  

Pro speciálně pedagogickou péči využíváme speciálních metod a forem vzdělávání, (podrobnější 

popis v kapitole Zajištění vzdělávání dětí s SVP).  

Formy vzdělávání:  

Specifickou formu představuje didakticky cílená činnost, ve které učitelka naplňuje konkrétní 

vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení za aktivní účasti dítěte (prožitkové činnosti, 

experimentování apod.).  

Škola uplatňuje individuální, skupinovou a hromadnou formu vzdělávání.  

V mateřské škole se klade velký důraz na celkovou samostatnost dětí, schopnost vyjádřit svůj 

názor, vyjádřit své emoce a konkrétně je pojmenovat.  

Rozvíjíme prosociální chování, například: umět si říct o pomoc, pomoci druhému, umět říct 

ne a nebát se odmítnout nežádoucí projevy chování druhých, poradit si v běžných denních 

situacích a umět se rozhodnout.  

Vzdělávací program je individualizovaný.  

Učitelka hledá optimální pedagogické cesty ke každému dítěti, rozvíjí jejich sebepoznání.  

Všechny děti jsou komplexně rozvíjeny a to po všech stránkách.  

Rozvíjí se jak silné, tak i slabé stránky dítěte.  

Snahou je respektovat individuální potřeby dětí.  

Metody vzdělávání:   
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Využívá se především herních forem a metod práce jako jsou například metody prožitkového 

a kooperativního učení hrou, situační učení, spontánní sociální učení.  

Preferencí je učení na základě praktické zkušenosti, na základě přímých zážitků. Všechny aktivity 

jsou spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené.  

 Skupinové a kooperativní učení - založené na vzájemné spolupráci dětí, kdy se učí 

rozdělovat si role a úkoly, plánovat činnosti, spolupracovat a pomáhat si, radit si, vyvíjet 

společné úsilí, kontrolovat a hodnotit společnou práci.  

 Prožitkové učení - vycházíme ze života dětí, z tradic a zvyků, které si nejen vysvětlíme, ale 

i prožijeme - vyrobíme, uskutečníme velikonoční koledování, pletení pomlázek, vánoční 

koledování, tvorba adventních věnců, vynášení Morany,..  

 Sociální učení - probíhá především nápodobou, proto je důležitý vzor učitelek a dalších 

pracovníků mateřské školy.  

 Prosociální činnosti - důležitá spolupráce a kooperace dětí, správný vzor pro prosociální 

chování.  

 Situační učení - prožívání dítěte je individuální a učitelka mateřské školy navozuje takové 

prostředí, aby dítě mohlo plně vzniklé situace prožívat. V situačním učení je využíváno 

předchozích zkušeností dítěte a důraz je kladen na zážitek, prostřednictvím kterého dítě 

získává zkušenosti nové. Pokud chce učitelka utvářet silnou osobnost dítěte, musí 

je vystavovat situacím, učit je se s nimi vyrovnávat a připravit na podobné situace.  

 Řízené aktivity - cílené didaktické hry a činnosti, které jsou v návaznosti na TVP, jsou 

motivovány buď přímo, nebo nepřímo pedagogem a dítě se tak spontánně a záměrně učí.  

 Individuální učení - vzhledem k zaměření naší mateřské školy s dětmi pracujeme více 

individuálně, dle plánů individuálních činností nebo podle individuálního vzdělávacího 

plánu vypracovaného a určeného školským poradenským zařízením.  

 Volná hra - jde o spontánní činnost, která rozvíjí tvořivost dítěte a je pro dítě 

v předškolním období nezbytná.  

5.4 Zajištění vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí nadaných  

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích 

možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje 
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poskytnutí podpůrných opatření (§16/9). Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů 

stanoví Příloha č. 1 Vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

5.4.1. Zajištění průběhu vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

Cílem poskytované jazykové přípravy děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka je, aby při 

přechodu na základní školu měly takové jazykové a sociokulturní kompetence v českém jazyce, 

které jim umožní se zapojit do výuky v základní škole a dosáhnout školního úspěchu. 

 

Pedagogové mateřské školy poskytují dětem-cizincům a dětem, které pocházejí z jiného 

jazykového a kulturního prostředí potřebnou podporu při osvojování českého jazyka již od jejich 

nástupu do mateřské školy.  

Při práci s celou třídou, ve které se vzdělávají i děti, které se český jazyk učí jako druhý jazyk, 

pedagogové uzpůsobují didaktické postupy a děti cíleně podporují v osvojování českého jazyka 

u těchto dětí.  

V souladu s platnou právní úpravou v situaci, kdy v mateřské škole, budou alespoň 4 cizinci 

v povinném předškolním vzdělávání, bude zřízena skupina nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou 

přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání.  

Vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu bude rozděleno do dvou nebo více bloků v průběhu 

týdne. Na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory mohou být zařazeny do skupiny pro 

jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci v povinném předškolním vzdělávání, pokud to 

není na újmu kvality jazykové přípravy. 

5.4.1.1. Poskytování bezplatné jazykové přípravy v předškolním vzdělávání 

S účinností od 1. září 2021 je nastaveno systémové řešení vzdělávání cizinců ve školách vyhláškou 

č. 271/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů, a č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou některých ustanovení, která 

platí až od školního roku 2022/23). 

Vymezení pojmů: 

Cizinec je fyzická osoba, která není občanem České republiky, včetně občana Evropské unie. 

V případě, že má fyzická osoba dvojí občanství, z nichž jedno z nich je české, se taková osoba, 

nepovažuje za cizince. Žáci cizinci mají v souladu s § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, nárok na bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání. 

Dítě/žák s nedostatečnou znalostí češtiny může být také občan ČR, který s ohledem na odlišný 

mateřský jazyk v rodině nebo dlouhodobý pobyt v zahraničí neovládá dostatečně vyučovací jazyk. 

Tyto děti/žáci nemají podle stávajících právních předpisů (§ 20 školského zákona) nárok na 
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bezplatnou jazykovou přípravu. Podpora je jim poskytována školami dle individuálních potřeb 

s možností využití podpůrných opatření podle § 16 školského zákona s ohledem na odlišné 

kulturní prostředí a životní podmínky. Tyto děti/žáky je možné za určitých podmínek zařadit do 

skupiny pro jazykovou přípravu poskytovanou dětem/žákům cizincům (podrobněji dále). 

 

5. 4. 1. 2. Podmínky pro vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

Dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka je poskytována jazyková příprava pro zajištění 

plynulého přechodu do základního vzdělávání. 

Ředitelka mateřské školy zřídí skupinu pro bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění plynulého 

přechodu do základního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou v mateřské škole alespoň 4 cizinci 

v povinném předškolním vzdělávání. Vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu je rozděleno 

do dvou nebo více bloků (dle potřeby) v průběhu týdne. 

Ředitelka mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte zařadit 

do skupiny pro jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci v povinném předškolním 

vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy. 

Jako podpůrný materiál je využíváno Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné 

předškolní vzdělávání. 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vzdelavani-zaku-cizincu 

 

5. 4. 1. 3. Zásady práce s dítětem s odlišným mateřským jazykem /OMJ 

Pedagog při práci s dítětem s OMJ dodržuje následující zásady: 

 hovoří pomalu a zřetelně; stojí čelem k dítěti 

 k hovoru využívá témata, která jsou dítěti známá a blízká; 

 užívá ustálené jednoduché instrukce a slovní spojení, instrukce sděluje posloupně po 

jedné; 

 klade jednoduché otázky, dává dostatek času na odpověď; 

 při použití jazykových prostředků současně napomáhá dítěti k porozumění využíváním 

 neverbálních prostředků (gesta, mimika), pokud je to možné, řeč opírá o vizuální oporu 

 (obrázky, předměty); 

 srozumitelně a vstřícně seznamuje dítě s uspořádáním dne a nastavenými pravidly, 

používá 

 k tomu dostupnou oporu včetně spolupráce s ostatními dětmi; 

 seznamuje dítě se základy české kultury a společnosti, života v obci, a to v běžných 

situacích, 

 které se dítěte a jeho života bezprostředně dotýkají 

5. 4. 1. 4. Způsoby práce 

 děti zařazujeme do her v menších skupinách 

 pracujeme v menších skupinách nebo individuálně 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vzdelavani-zaku-cizincu
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 využíváme vizualizace např. režimu, činností, míst 

 využíváme komplexní péče (podpora logopeda, speciálního pedagoga, asistenta 

pedagoga, 

 spolupráce s rodinou) 

 jsme správný mluvní vzor 

 rozvíjíme slovní zásobu (pasivní i aktivní), pracujeme s obrázky podle tematických celků 

 podporujeme mluvní apetit 

 zařazujeme rytmizační cvičení – rytmizace podle obrázků, 1–3slabičná slova, drobné 

hříčky, 

 říkadla, hrajeme na nástroje 

 zpíváme – jednoduché popěvky, doplňování textu, melodizace jedno- až tříslabičných slov 

 pracujeme s knihou 

 rozvíjíme smyslové vnímání – zraková a sluchová percepce 

 rozvíjíme orientaci v čase a prostoru – na sobě, na druhých, v prostoru 

 rozvíjíme paměť, pozornost a myšlení 

 střídáme činnosti (na začátku častěji zařazujeme činnosti, které nejsou závislé na jazyku: 

 hudební, pohybové, výtvarné) 

 pracujeme s piktogramy 

5. 4. 1. 5. Plán pedagogické podpory pro děti s OMJ 

MŠ vypracuje pro děti s OMJ plán pedagogické podpory /PLPP/. 

PLPP je podpůrné opatření 1. stupně a představuje minimální úpravu metod, organizace 

a hodnocení vzdělávání. Použije se pro dítě, u kterého se projevuje potřeba úprav ve vzdělávání 

nebo školských službách a zapojení v kolektivu. 

PLPP obsahuje popis obtíží dítěte, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování 

plánu. PLPP se vyhodnocuje nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrného 

opatření. 

5. 5. Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP:  

Součástí naší mateřské školy je speciálně pedagogické centrum, které pro přijetí dítěte vystavuje 

doporučení podpůrných opatření od 3. stupně podpory.  

Plán pedagogické podpory nevypracováváme, dle vyhlášky 27/2016 škola může zpracovat plán 

pedagogické potvory, který zahrnuje zejména popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, 

podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování 

plánu, zejména v situaci, kdy pro poskytování podpůrných opatření prvního stupně nepostačuje 

samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání.  
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Pravidla realizace a vyhodnocení IVP:   

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb. (vyhláška č. 248/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č.27/2016 Sb., 

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších 

předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů) upřesňuje pravidla pro využívání 

podpůrných opatření na základě poznatků z praktického fungování systému, vede ke snížení 

administrativní zátěže na straně škol a ŠPZ a zvýšení kvality vzdělávání poskytovaného dětem, 

žákům a studentům (dále „žák“) se speciálními vzdělávacími potřebami (dále „SVP“) a žákům 

nadaným.  

Zpřesnění pravidel nastavuje podmínky společného vzdělávání v souladu s původním záměrem 

systému podpůrných opatření – pomoci vyrovnat vzdělávací příležitosti všech žáků.  

Novela vyhlášky nabývá účinnosti dne 1. ledna 2020.  

Bylo-li doporučení ŠPZ k poskytování podpůrného opatření vydáno přede dnem nabytí účinnosti 

novely, řídí se poskytování podpůrného opatření a jeho normovaná finanční náročnost 

dosavadními právními předpisy.  

Působí-li ve třídě asistent pedagoga na základě dosavadního doporučení ŠPZ, uplatňuje 

se na třídu, oddělení nebo studijní skupinu omezení počtu pedagogických pracovníků podle 

dosavadní právní úpravy (tzn. podle§ 17 odst. 3 vyhlášky, ve znění účinném do dne nabytí 

účinnosti novely, a to až do skončení platnosti doporučení).  

Pokud má dítě IVP přiznáno v rámci podpůrných opatření, je k jeho vytvoření a realizaci školou 

kromě doporučení školského poradenského zařízení nutná žádost zákonného zástupce dítěte.  

Zákonný zástupce musí požádat o zpracování IVP a ředitel školy musí vyhotovit rozhodnutí 

o povolení vzdělávání podle IVP.  

Ve formuláři IVP se uvádí datum tohoto rozhodnutí a zdůvodnění.  

Na formuláři IVP není vymezené místo pro podpis ředitele, není tedy jeho povinnou součástí.  

Pravidla pro průběh tvorby IVP:   

1. Individuální vzdělávací plán zpracovává škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby 

dítěte.  

2. Individuální vzdělávací plán se zpracovává na základě doporučení školského 

poradenského zařízení.  

3. V naší mateřské škole se (IVP) zpracovává škola pro děti od třetího stupně podpůrných 

opatření a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ- SPC).  
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4. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP). Obsahuje mj. údaje o skladbě druhů 

a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem.  

5. Naplňování IVP vyhodnocuje školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou nejméně 

jednou ročně.  

Obsah IVP:  

 údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření  

 identifikační údaje dítěte  

 údaje o pedagogických pracovnících podílejících se na vzdělávání dítěte  

 jméno pedagogického pracovníka ŠPZ  

 informace o úpravách obsahu vzdělávání dítěte  

 časové a obsahové rozvržení vzdělávání  

 úpravy metod a forem výuky a hodnocení dítěte  

 případné úpravy očekávaných výstupů vzdělávání  

Individuální vzdělávací plán je zpracován bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce 

ode dne, kdy škola obdržela doporučení a žádost  zákonného zástupce dítěte.  

Individuální vzdělávací plán může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku 

podle potřeb dítěte.  

Odůvodněné případy doporučení IVP:   

IVP je zpravidla doporučen tam, kde je nutné přistoupit k zásadním úpravám organizace 

vzdělávání a kde dochází k výrazným úpravám obsahu či výstupů vzdělávání nad rámec RVP.  

Zpracování IVP se doporučuje vždy podle konkrétních okolností případu.  

IVP je zpracováván ve spolupráci se SPC, jiným ŠPZ, zákonnými zástupci dítěte a učitelkami naší 

školy.  

Je určen pro dítě, které potřebuje vzdělávání dle minimální doporučené úrovně pro úpravy 

očekávaných výstupů, které jsou součástí ŠVP a jsou v souladu s očekávanými výstupy RVP PV.  

Pravidla pro zapojení další subjektů:   

Při zjištění diagnostikovaného mimořádného nadání daného dítěte máme možnost spolupracovat 

se Základní školou Máj II, kdy v předchozích letech některé děti z naší MŠ do této školy 

již nastoupily.  

Těmto dětem nabízíme nové cesty pro řešení složitějších úkolů, pracujeme s nimi individuálně.  
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Hledáme a zprostředkováváme stále nové podněty tak, aby byly pro dítě co nejvíce lákavé, 

zajímavé a motivující pro náročnější činnosti.  

Přizpůsobujeme metody a formy vzdělávání. Tvoříme bezpečné klima třídy (beze strachu 

z neúspěchu, výsměchů, bez soutěživosti, s důrazem na vzájemnou soudržnost).  

Příklady pedagogicko-organizačních příprav pro nadané děti:  

 individuální vzdělávací plány  

 doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu  

 zadávání specifických úkolů-spíše komplexnější úkoly, než úzce zaměřené  

 vybíráme úkoly s možností variace obtížnosti  

 nebojíme se zadat „práci“ dětem domů  

 pracujeme s každým dítětem, jako s individuální bytostí-rozpoznáváme jeho potřeby, 

rozvoj ve vzdělávání  

 zajišťujeme dětem učit se podle jejich schopností a individuálních možností  

Zodpovědné osoby:   

V kapitole Personální a pedagogické zajištění jsou podrobně rozepsány jednotlivé role učitelek, 

speciálních pedagogů v SPC a jiných terapeutů, kteří jsou naší součástí.  

Předměty speciálně pedagogické péče využívané v mateřské škole a SPC:   

 řečová výchova- ve smyslu předčtenářských dovedností  

 rozvoj grafomotorických dovedností  

 rozvoj vizuálně percepčních dovedností  

 zdravotní a pohybová cvičení na třídách nebo v rámci fyzioterapie  

 nácvik sociální komunikace  

 zraková stimulace v návaznosti na ortoptistky docházející do školy, práce s optickými 

pomůckami, které provádějí ortoptistky  

 bazální stimulace u dětí s mentálním postižením - jde spíše o klienty SPC  

 logopedická péče - péče školské logopedky a následná péče učitelek a asistentek 

pedagoga  

 rozvíjení sluchového vnímání  

 prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených  

 český znakový jazyk  

 Braillovo písmo v rámci péče o klienty SPC  

 rozvoj zbytkového sluchového a zrakového vnímání ve spolupráci s dalšími specialisty  

 další oblasti případně vychází z konkrétních obtíží dítěte  
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Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními   

Podmínky pro vzdělávání dětí vždy odpovídají jejich individuálním potřebám.  

U dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními stanovuje podmínky pro vzdělávání školský zákon 

a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných.  

Tyto podmínky zajišťuje mateřská škola s ohledem na vývojová a osobnostní specifika dítěte.  

Učitelky jsou vzdělány v oblasti speciální pedagogiky.  

Mateřská škola zajišťuje a umožňuje další vzdělávání pedagogů.  

Cílem pedagogů je vytvořit optimální podmínky pro rozvoj osobnosti, učení, komunikace a dalších 

klíčových oblastí, díky kterým dítě následně dosahuje co největší možné samostatnosti.  

Dle organizační, pedagogické a finanční náročnosti se podpůrná opatření člení do pěti stupňů. 

Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanovuje příloha č. 1 vyhlášky 

č. 27/2016 Sb.  

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními  

1. V oblasti zabezpečení výuky dětí se zrakovým postižením:  

Hlavním kritériem pro přijetí dítěte do naší mateřské školy je zrakové postižení.  

Z toho důvodu je pro děti zajištěna nadstandardní péče ortoptistek, které se dětem denně věnují.  

Dále spolupracujeme s oční lékařkou, která k nám dochází dvakrát týdně.  

Samozřejmostí je úzká spolupráce s odborníky SPC pro zrakově postižené, které je součástí naší 

mateřské školy.  

Většina pedagogických pracovnic dosáhla vysokoškolského vzdělání v oblasti speciální pedagogiky, 

nebo prošly např. kurzem Prostorové orientace při Organizaci pro nevidomé a slabozraké (SONS) 

v Praze.  

Všechny pedagogické pracovnice tak využívají poznatků a vědomostí v rámci výchovy a vzdělávání 

dětí.  

Při všech činnostech je kladen důraz na dodržování zrakové hygieny, větší děti se učí starat o své 

brýle samy.  
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Součástí každodenních činností jsou pleoptická cvičení, která jsou přizpůsobována stupni postižení 

v rámci reedukace.  

Ortoptická cvičení provádí denně oční sestry ve speciálně vybavené místnosti na speciálních 

přístrojích a pleoptická cvičení učitelky na třídách.  

Při práci s dětmi využíváme kompenzačních pomůcek, dle jejich individuálních potřeb (televizní 

lupa, light box, senzomotorický koutek v budově U Trojice, reliéfní obrázky, reliéfní dráhy, sklopná 

deska, hmatové pexeso,...).  

Učitelky, na základě individuálních potřeb dětí, volí při běžných činnostech větší tvary, obrázky 

s výraznou konturou, širší linky atd.  

Pozornost je zaměřena především na nácvik v těchto oblastech:  

Zraková percepce:  

Cílem všech našich zrakových cvičení je rozvíjení postižené funkce zraku a nácvik zrakové hygieny.  

Činnosti spojené se stimulací zraku provádíme formou hry.  

Prostorová orientace a samostatný pohyb (PO):  

Nácvikem PO učíme děti samostatnému pohybu ve známém prostředí bez překážek i s překážkami 

v budově i na zahradě školy, přičemž si děti uvědomují možnost nebezpečí neadekvátního 

chování.  

Děti se učí rozlišovat specifické zvuky a lokalizovat je.  

Používají horní a dolní bezpečnostní držení, kluznou prstovou techniku, techniku hřbetu ruky- 

Trailing.  

Používají obousměrně schodiště s držením se zábradlí jednou rukou.  

Využívají hmatové práce rukou i nohou.  

Pojmenovávají předměty, materiály.  

Rozlišují známé vůně a pachy, využívají je k orientaci.  

K nápravě poruch binokulárního vidění (strabismus, amblyopie) se používají pleoptická cvičení, 

brýlová korekce, okluzní terapie, ortoptická terapie.  

Pleoptická cvičení jsou prostředkem k léčbě tupozrakosti (amblyopie). Jsou zaměřena na aktivní 

cvičení tupozrakého oka.  
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Při této činnosti se procvičuje také hmat, sluch, paměť a koordinace oko-ruka, oko-noha.  

Ortoptistky v naší mateřské škole vytváří takové prostředí, aby se dítě na cvičení těšilo a bylo 

pro ně příjemnou a užitečnou hrou.  

Děti jsou většinou ochotné ke spolupráci. Má-li dítě problém s pozorností, nabízíme časté střídání 

činností, dělíme cvičení do menších časových úseků.  

Příklady pleoptických cvičení:  

 Reakce na světelné podněty.  

 Rozlišování barev a tvarů.  

 Hledání odlišností na obrázcích.  

 Práce s light boxem.  

Nácvik zrakové ostrosti do blízka:  

 Vypichování obrázků vypichovacím perem.  

 Vypichování obrázků špendlíkem.  

 Překreslování obrázků tužkou.  

 Vyšívání obrázků.  

 Bodové obtahování obrázků.  

 Šrafování obrázků.  

 Nalepování na linku.  

 Nalepování ve vymezeném prostoru.  

 Kreslení do linek, na linku.  

 Využívání pracovních listů.  

Cvičení analyticko syntetické činnosti:  

 Nalepování celku z částí.  

 Vystřihování a nalepování obrázků.  

 Skládání mozaik.  

 Půlené obrázky.  

 Skládanky geometrických tvarů.  

 Hry s kubusy.  

 Skládání puzzlí XXL.  
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Zkracování reakčních časů při zrakovém vnímání:  

 Doplň, co schází-pohotově vyhledávat odlišnosti.  

 Dvojice obrázků-vyhledávání stejných.  

 Třídění obrázků podle určených zraků.  

 Kimmovy hry.  

Nácvik koordinace zrakového vnímání s činností motorickou:  

 Vytrhávání obrázků.  

 Vystřihování obrázků.  

 Vybarvování obrázků.  

 Skládání celku z částí, nalepování.  

 Navlékání korálků různých tvarů.  

 Míčové hry.  

 Smyslová cvičení.  

Reedukace zraku jako tyflopedagogický prostředek:   

Čím je včasnější zakódování špatného stereotypu dívání a čím je delší doba přetrvávání, tím horší 

a složitější je reedukace.  

Na praktické realizaci reedukace zraku se komplementárně podílí několik pracovních oborů 

(pedagogika, rehabilitace, psychologie, oftalmologie, optika, atd.).  

Při reedukaci ve třídách se postupuje podle vývojové řady zrakových reflexů- od vnímání barev 

ke vnímání tvarů, plochy, prostoru.  

Okluze má v naší školce velikou roli, kdy potřebujeme vyřadit zdravé oko z procesu vidění 

a tak posílit funkci slabšího oka.  

Potíže s nošením okluze, které jsou spíše psychického rázu, jsme kompetentní odstranit a úspěšně 

dostát tomu, aby alespoň v mateřské škole dítě okluzi nosilo.  

Důležitá je dobrá spolupráce školy a zákonných zástupců dětí.  

Postup reedukace:  

 Nácvik vnímání barev a zjemňování barvocitu.  

 Nácvik vnímání tvarů.  

 Nácvik vnímání plochy.  

 Nácvik orientace v prostoru.  
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Mezi diagnosticko-terapeutické činnosti zařazujeme:  

 třídění  

 přiřazování barevných předmětů  

 hry na barevný signál  

Pohybové činnosti:   

 Nácvik chůze (po čáře, úzké cestě, kamenech, zvýšené rovině, mezi metami, v terénu, 

po schodech).  

 Běh po rovině, k různě vzdáleným metám, v terénu.  

 Hry s míčem (podávání, koulení, házení, chytání)  

 Prostorová orientace v jakémkoli prostředí a s ní spojené speciální techniky 

(bezpečné držení, pravidlo hřbetu ruky apod.).  

Zásady pro úspěšnou léčbu:  

 Dobré osvětlení.  

 Čistota brýlí a okluzoru.  

 Dobré upevnění brýlí a okluzoru, zda netlačí, správně doléhá, nadměrně se nepotí, 

neposunuje, nepadá.  

 Naučit dítě hlásit každou z uvedených závad.  

 Správné nasazování a snímání brýlí a okluzoru oběma rukama.  

 Správné držení při zrakové práci-nenaklánět hlavu ke straně, netočit ji.  

 Odbourávání různých posunků obličeje, které znemožňují správné posazení a upevnění 

okluzoru.  

 Dodržování náležité vzdálenosti očí od práce do blízka.  

 Pečlivé a přesné provádění a dodržování doporučeného zaměstnání v době, kdy dítě nosí 

okluzor.  

 Pečlivost v nošení brýlí a okluzoru a dodržení předepsané doby okluze.  

 Vytrvalost v uložené práci s okluzorem.  

 Dostatečný dozor, protože při zakrytí lepšího oka nastává větší možnost úrazu, s nímž 

dítě, zvláště na počátku nošení okluzoru, nepočítá.  

Sluchová percepce  

Procvičování sluchu u zrakově postižených dětí  

Pro celkové vnímání zrakově postižených dětí, dobré zvládnutí samostatné orientace v prostoru 

a samostatného pohybu je velmi důležité rozvíjet další smyslové vnímání jako je např. sluch.  
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Sluch u zrakově postižených dětí je důležité, či dokonce nezbytné procvičovat již od narození jako 

jednu z kompenzací zrakového postižení.  

Dítě získává další důležité informace z okolního světa a vytváří si reálné představy o okolním 

prostředí.  

Konkrétní příklady procvičování:   

Rozlišování zvuků přirozených:  

 Např. šustění, praskání, cinkání, klapání s různými.  

 Materiály jako je kov, papír, dřevo, zvukové pexeso a jiné.  

 Rozlišování lidského hlasu a hlasu zvířat (zvuky z přírody).  

Rozlišování zvuků nepřirozených:  

 Dopravní prostředky (auto, letadlo...).  

 Domácí vybavení (hodiny, mixér...).  

 Zvukové semafory pro nevidomé.  

Sluchové hry:  

 Odkud zvuk přichází, tichá pošta, prásk ho tam.  

 Napodobování zvuků zvířat, napodobování hlasů spolužáků.  

 Rytmizace, dělení slov na slabiky, říkadla, básničky, písničky.  

 Rozlišování hlásek na začátku, uprostřed, na konci slova.  

 Jede, jede vláček, veze písmenko“ -vyhledávání zvukových dvojic.  

 Sluchová paměť  

 Zautomatizování zvuků přirozených i nepřirozených -např. hry – kolik zvuků jsi slyšel, jaké 

zvuky jsi slyšel, jak následovaly zvuky po sobě.  

Hmatová percepce   

Osoby s těžkým zrakovým postižením poznávají okolní svět především pomocí hmatu.  

U dětí se zrakovým postižením je rozvoj hmatového vnímání předpokladem pro pozdější úspěšné 

čtení Braillova bodového písma.  

Největší hustota receptorů na těle je na bříškové straně posledních článků prstů.  

Hmatem dítě získává představu celku.  

Hmatový výcvik v předškolním věku se zaměřuje např. na mačkání, trhání papíru, zasunování 

předmětů, kolíčků, prohlížení reliéfních obrázků.  
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Někdy je nutné s činností dítěti pomoci, ono si pak pohyby cizí ruky osahává.  

Doporučuje se vzít ruku dítěte a nacvičit s ním lehké přejíždění po povrchu předmětu.  

Výcvik hmatu pokračuje i ve výtvarných a pracovních činnostech.  

Hmatové vnímání je však pomalejší a méně přesné než zrakové, proto jsou děti těžce zrakově 

postižené vedeny k tomu, aby využívaly i malých zbytků zraku.  

Vnímání předmětů rukama  

Pro hmatový výcvik dětí se volí jednoduché předměty, hračky, předměty denní potřeby, 

geometrické tvary a přírodniny.  

Postupujeme od jednoduchých tvarů ke složitějším, od drsnějších povrchů k jemným.  

V předškolním věku děti třídí předměty např. podle tvaru, velikosti, druhu materiálu, hmotnosti, 

struktury.  

Při nácviku musí být dítě vedeno k hmatání oběma rukama.  

K výuce dětí, využíváme reliéfních obrázků, při čemž dochází k hmatové zkušenosti. Tím si děti 

osvojují dovednosti, které později mohou využít při nácviku čtení textů psaných Braillovým 

písmem.  

Využíváme hmatového výcviku nohy, který je pro děti velmi důležitý při orientaci v prostoru.  

2. V oblasti zabezpečení výuky dětí s tělesným postižením:  

Další nadstandardní službou naší mateřské školy je denní péče fyzioterapeutky, která provádí 

cvičení Vojtovou metodou na základě vyšetření smluveného neurologa.  

Dále je využíváno i jiných metod určených k rehabilitaci dětí (magnetoterapie, chodící pás, 

rotoped).  

Snahou školy je vytvořit i těmto dětem optimální podmínky k rozvoji jejich osobnosti, k učení 

i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti při respektování 

individuálních potřeb a možností dítěte.  

3. V oblasti zabezpečení výuky dětí se sluchovým postižením:  

Je dodržována předepsaná sluchová hygiena. Jsou využívány kompenzační pomůcky. Vzdělávání 

probíhá ve vhodném komunikačním systému mezi rodiči, učiteli a SPC.  
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Učitelé a AP se díky DVPP vzdělávají a využívají dovedností v předmětu speciální pedagogiky jako 

je český znakový jazyk.  

4. V oblasti zabezpečení výuky dětí se sociálním znevýhodněním:  

U dětí s oslabeným rodinným zázemím je třeba podpořit zejména jejich sníženou sociální 

adaptabilitu či zvýšenou potřebu v některé oblasti s uplatněním stimulačních metod.  

Děti, které pochází z jazykově odlišného prostředí, již navštěvovali a stále navštěvují naši 

mateřskou školu.  Jsou to děti z romských rodin a Slovenska, v minulosti také děti z Ukrajiny, 

Německa, i vietnamské děti.  

Jsme pro tyto děti mluvním vzorem.  

Jejich kulturní návyky, tradice a zvyklosti jsou pro nás zajímavými podněty pro další vzdělávání 

našich dětí.  

5. V oblasti zabezpečení výuky dětí s poruchami řeči:  

Je zajištěna těsná spolupráce s odborníky a se zákonnými zástupci dítěte.  

Učitelky a AP zajišťují správný řečový vzor, správný nácvik a umístění vyslovovaných hlásek, nácvik 

řeči a slov prostřednictvím různých her a činností.  

Jednou týdně provádí školská logopedka intenzivní péči, která je nejvíce věnována dětem s těžší 

řečovou vadou a dětem před nástupem povinné školní docházky.  

5.5 Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let  

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá 

na přijetí do MŠ právní nárok. Dvouleté děti tedy mohou být přijaty do MŠ, ale nemají na přijetí 

do MŠ právní nárok. 

Péče o děti od dvou do tří let je organizačně a provozně zajištěno v souladu splatnými právními 

předpisy: 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, středním odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů;  

Zákon č. 563/2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů;  

Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (a příslušné 

prováděcí předpisy);  
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Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění  pozdějších předpisů; vyhláška 

č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných;  

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven 

pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů a další. 

Při zařazení dětí mladších tří let do mateřské školy je nutné navázat úzkou spolupráci s rodinou 

již v okamžiku přijetí dítěte, domluvit se na průběhu adaptačního období dle možností rodiny 

i školy.  

Dítě ve věku od dvou do tří let má některé potřeby jiné nebo intenzivnější než děti starší.  

Potřebuje stálý pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, 

přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče, srozumitelná pravidla.  

Při plánování vzdělávací nabídky pro děti mladší tří let vycházíme z jednoduchých principů:  

 jednoduchost  

 časová nenáročnost  

 známé prostředí a nejbližší okolí  

 smysluplnost a podnětnost  

 dostatek prostoru a času pro volný pohyb a hru dítěte  

Při vzdělávání dětí od dvou do tří let využíváme tyto metody práce:  

 situační učení  

 spontánní sociální učení (nápodoba)  

 prožitkové učení  

 učení hrou čerpání zkušeností z běžných činností  

Mateřská škola často ve velké míře ovlivňuje postoj rodičů ke škole a k budoucí spolupráci.  

Učitel se stává nejen vychovatelem dítěte, ale také průvodcem rodiny.  

Pomáhá rodičům řešit každodenní drobné i větší starosti, rozkrývá obavy a navozuje pocit bezpečí 

pro dítě i jeho blízké.  

Je důležité vhodnou formou podporovat rodiče v jejich roli a přijetí odpovědnosti za dítě.  

Je dobré, pokud ředitel a učitelé umí dobře komunikovat a sdílet potřebné.  

Ve vzdělávání dětí mladších tří let převládají spontánní činnosti nad řízenými.  

Uplatňujeme individuální nebo skupinovou formu činností.  
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V plné míře akceptujeme vývojová specifika. 
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6 Vzdělávací obsah  

6.1 Integrované bloky  

6.1.1 Forma vzdělávání: Denní  

6.1.1.1 BUM, BUM, RATATA, PODZIM KLEPE NA VRATA  

Název integrovaného bloku BUM, BUM, RATATA, PODZIM KLEPE NA VRATA 

Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět 

Charakteristika integrovaného bloku Podzimní blok je zaměřen na adaptaci dětí v novém prostředí, kdy zejména u nově příchozích 
navozujeme takové hravé situace, které jsou přirozeným nástrojem pro učení tvořit, hrát si 
a navazovat vztahy v kolektivu.   
Cílem učitelky je vytvořit bezpečné a láskyplné prostředí, ve kterém se dítě učí respektu, empatii, 
asertivnímu chování a odvahy vyjádřit jasně svůj názor.  
Děti postupně seznamují s denním režimem školy, s rituály a pravidly třídy, které si vytváří společně 
s učitelkou. Hygienické návyky, které mají děti osvojeny již z rodiny, více upevňujeme a rozvíjíme.   
Při stolování vedeme děti k samostatnosti v rámci sebeobsluhy.  
Na předškolní děti jsou kladeny větší nároky ve všech oblastech rozvoje, přijímají větší zodpovědnost 
za své chování  a jednání.   
Na základě proškolení některých učitelek ve Stimulačním programu Maxík pro děti s odkladem školní 
docházky, zařazujeme tento program do našeho vzdělávacího procesu.   
Zákonní zástupci mohou využít této možnosti, přihlásit své dítě, které se aktivně účastní tohoto 
programu, kdy rovnoměrně,  hravou formou posilujeme a rozvíjíme motorickou, percepční 
a grafomotorickou oblast.   
Společně se v rámci tohoto bloku zabýváme změnami v přírodě, rozšiřujeme vědomí o tom, co vše 
nám příroda v podzimním období dává a poskytuje, jak se sklízí a uchovávají nejrůznější plody, jak se 
příroda a jednotlivá zvířata připravují na zimu, jak se máme oblékat a pečovat o své zdraví.   
Rozvíjíme zrak, sluch, hmat a vnímavost vůči jevům kolem nás.   
V listopadu děti seznamujeme s pojmy dušičky a Halloween, kdy společně vzpomínáme na své zemřelé 
příbuzné  a přátele.   
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Název integrovaného bloku BUM, BUM, RATATA, PODZIM KLEPE NA VRATA 

Seznamujeme se s legendou o svatém Martinovi, díky níž se děti učí prosociálnímu chování.   
Učíme se souvislému vyjadřování o daném tématu, obhajujeme vlastní názory a zároveň respektujeme 
názor druhých. K těmto tématům se váže i tradiční akce školy, tzv. svatomartinský průvod, kdy rodiče 
s dětmi chodí po svíčkami vyznačené stezce k nedalekému hřbitovu.   
Celý průvod je zakončen na zahradě školy, kde probíhá společné zpívání a následuje volná zábava 
zpříjemněna drobným občerstvením, které připravují jak učitelky s dětmi, tak i samotní rodiče.     
Každoroční akce posiluje sounáležitost a vzájemné vztahy mezi školou a rodiči.   
Ke konci podzimního období je díky spolupráci s pracovníky SPC pro zrakově postižené prováděna 
dobrovolná orientační diagnostika školní zralosti a připravenosti „MaTeRs“, která mnohdy rodičům 
usnadní rozhodování ohledně zahájení či odkladu školní docházky dítěte v následujícím školním roce.  
   

    

Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy 

soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si 
souvislostí, experimentuje a užívá při tom 
jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového 
vnímání, přechod od konkrétně názorného 
myšlení k myšlení slovně-logickému 
(pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, 
přechod od bezděčných forem těchto funkcí k 
úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a 
fantazie 

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

poznat napsané své jméno 

rozvoj a užívání všech smyslů vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, 
postřehovat, všímat si (nového, změněného, 
chybějícího) 

vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých 
činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, 
pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích 
k nim 

vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově 
rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary 
předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, 
chutě, vnímat hmatem apod.) 
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Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy 

Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; 
přirozenou motivací k řešení dalších problémů a 
situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

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

respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním 
o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným 
dítětem apod. 

vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, 
které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či 
neznámých situacích), odmítnout se podílet na 
nedovolených či zakázaných činnostech apod. 

vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu 
vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či 
postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s 
ním, nabídnout mu pomoc apod.) 

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

orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v 
životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské 
školy, v blízkém okolí) 

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

poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

zacházet s běžnými předměty denní potřeby, 
hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním 
náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a 
materiály, jednoduchými hudebními nástroji, 
běžnými pracovními pomůckami 

ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných 
větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, 
sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, 
slovně reaguje a vede smysluplný dialog 

rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i 
neverbálních) a kultivovaného projevu 

formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní 
výkony, slovně reagovat 

naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, 
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou 
dramatickou úlohu apod.) 

porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku 
příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných 
větách) 
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sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a 
hlásky ve slovech 

správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci 
řeči 

sledovat očima zleva doprava 

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

vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý 
dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se) 

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

zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, 
pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou 
improvizací apod.) 

záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

porozumět běžným neverbálním projevům citových 
prožitků a nálad druhých 

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

samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si 
vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 

získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a 
ovlivňovat vlastní situaci 

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

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

učí se svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, 
řídit a vyhodnocovat 

rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového 
vnímání, přechod od konkrétně názorného 
myšlení k myšlení slovně-logickému 

prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí 
(soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své 
afektivní chování (odložit splnění svých osobních 
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(pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, 
přechod od bezděčných forem těchto funkcí k 
úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a 
fantazie 

přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.) 

poznat napsané své jméno 

rozvoj kooperativních dovedností spolupracovat s ostatními 

chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, 
nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi 
apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, 
zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), 
orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se 
orientovat v čase 

vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její 
dokončení 

uplatňuje získanou zkušenost v praktických 
situacích a v dalším učení 

vytváření elementárního povědomí o širším 
přírodním, kulturním i technickém prostředí, o 
jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých 
proměnách 

mít povědomí o širším společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho 
dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí dítěte 

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 

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

prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve 
třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba 
se chovat 

rozhodovat o svých činnostech 

dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, 
pocity a nálady různými prostředky (řečovými, 
výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

rozvoj a kultivace mravního i estetického 
vnímání, cítění a prožívání 

vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně 
pohybových činností, zvládat základní hudební 
dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, 
zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, 
sledovat a rozlišovat rytmus) 

rozvoj a užívání všech smyslů vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, 
postřehovat, všímat si (nového, změněného, 
chybějícího) 
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vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých 
činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, 
pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích 
k nim 

vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově 
rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary 
předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, 
chutě, vnímat hmatem apod.) 

rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i 
neverbálních) a kultivovaného projevu 

formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní 
výkony, slovně reagovat 

naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, 
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou 
dramatickou úlohu apod.) 

porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku 
příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných 
větách) 

sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a 
hlásky ve slovech 

správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci 
řeči 

sledovat očima zleva doprava 

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

vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý 
dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se) 

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

zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, 
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pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou 
improvizací apod.) 

záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

porozumět běžným neverbálním projevům citových 
prožitků a nálad druhých 

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

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

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

Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá 
a nese důsledky 

osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, 
o pohybových činnostech a jejich kvalitě 

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

dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, 
poznávat svoje slabé stránky 

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

prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve 
třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba 
se chovat 

rozhodovat o svých činnostech 

rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového 
vnímání, přechod od konkrétně názorného 
myšlení k myšlení slovně-logickému 
(pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, 
přechod od bezděčných forem těchto funkcí k 
úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a 
fantazie 

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

poznat napsané své jméno 

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

orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v 
životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské 
školy, v blízkém okolí) 

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

poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

zacházet s běžnými předměty denní potřeby, 
hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním 
náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a 
materiály, jednoduchými hudebními nástroji, 
běžnými pracovními pomůckami 

rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení 
problémů, tvořivého sebevyjádření) 

poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma 
a antonyma 

utvořit jednoduchý rým 

zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat 
své představy pomocí různých výtvarných dovedností 
a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, 
konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých 
jiných materiálů, z přírodnin aj.) 

zorganizovat hru 

řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, 
předkládat „nápady“ 

má elementární poznatky o světě lidí, kultury, 
přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho 
rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu 
a dění v prostředí, ve kterém žije 

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 

vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně 
poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické 
či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, 
co bylo zajímavé, co je zaujalo) 

posilování přirozených poznávacích citů 
(zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) 

chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, 
staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby 
požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě) 

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

seznamování se světem lidí, kultury a umění, uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla 
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osvojení si základních poznatků o prostředí, v 
němž dítě žije 

chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti 
pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí 
druhých; odmítat společensky nežádoucí chování 
(např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či 
agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých 
možností se bránit jeho důsledkům (vyhýbat se 
komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají) 

zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska 
důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti 
předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, 
charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné 
souvislosti mezi nimi) 

pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám 
vnějšího prostředí i jeho změnám 

vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a 
pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak 
svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí 
o existenci různých národů a kultur, různých zemích, 
o planetě Zemi, vesmíru apod.) 

řeší problémy na základě bezprostřední 
zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, 
zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová 
řešení problémů a situací; hledá různé možnosti 
a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá 
při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a 
představivost 

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

přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem 
přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit 

rozvoj fyzické i psychické zdatnosti uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé 
stránky) 

domlouvá  se gesty i slovy, rozlišuje některé 
symboly, rozumí jejich významu i funkci 

rozvoj schopnosti sebeovládání přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch 
a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní 
pokroky 

chápat slovní vtip a humor 

chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, 
staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby 
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požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě) 

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

záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

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

domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si 
zapamatovat a vybavit 

projevuje dětským způsobem citlivost 
a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, 
rozpozná nevhodné chování; vnímá 
nespravedlnost, ubližování, agresivitu 
a lhostejnost 

vytvoření povědomí o mezilidských morálních 
hodnotách 

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

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

získání relativní citové samostatnosti porozumět běžným projevům vyjádření emocí a 
nálad 

seznamování s pravidly chování ve vztahu 
k druhému 

dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla 
vzájemného soužití a chování doma, v mateřské 
škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, 
hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi 
apod. 

ve známých a opakujících se situacích a v situacích, 
kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim 
své chování 

odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým 
záměrem, ale také dokáže měnit cesty 
a přizpůsobovat se daným okolnostem 

osvojení si poznatků a dovedností důležitých k 
podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody 
i pohody prostředí 

zvládnout základní pohybové dovednosti a 
prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v 
různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat 
míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině 
dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku) 

rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma 
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problémů, tvořivého sebevyjádření) a antonyma 

utvořit jednoduchý rým 

zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat 
své představy pomocí různých výtvarných dovedností 
a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, 
konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých 
jiných materiálů, z přírodnin aj.) 

zorganizovat hru 

řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, 
předkládat „nápady“ 

klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si 
všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět 
věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; 
poznává, že se může mnohému naučit, raduje se 
z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

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 

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

adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat 
požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných 
proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, 
podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se 
rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému 
programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a 
spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody 

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

rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i 
neverbálních) a kultivovaného projevu 

formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní 
výkony, slovně reagovat 

naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, 
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou 
dramatickou úlohu apod.) 

porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku 
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příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných 
větách) 

sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a 
hlásky ve slovech 

správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci 
řeči 

sledovat očima zleva doprava 

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

vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý 
dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se) 

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

zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, 
pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou 
improvizací apod.) 

záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

porozumět běžným neverbálním projevům citových 
prožitků a nálad druhých 

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

uvědomění si vlastního těla zvládnout základní pohybové dovednosti a 
prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v 
různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat 
míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině 
dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku) 
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pojmenovat části těla, některé orgány (včetně 
pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle 
a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho 
proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení 
se zdravím, s pohybem a sportem 

zachovávat správné držení těla 

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

užívá při řešení myšlenkových i praktických 
problémů logických, matematických i empirických 
postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení 
různých úloh a situací a využívá je v dalších 
situacích 

vytváření základů pro práci s informacemi osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, 
které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, 
zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další 
učení a životní praxi 

mít povědomí o některých způsobech ochrany 
osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě 
potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, 
jakým způsobem apod.) 

komunikuje v běžných situacích bez zábran 
a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být 
komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je 
výhodou 

seznamování s pravidly chování ve vztahu 
k druhému 

dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla 
vzájemného soužití a chování doma, v mateřské 
škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, 
hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi 
apod. 

ve známých a opakujících se situacích a v situacích, 
kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim 
své chování 

rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i 
neverbálních) a kultivovaného projevu 

formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní 
výkony, slovně reagovat 

naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, 
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou 
dramatickou úlohu apod.) 
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porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku 
příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných 
větách) 

sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a 
hlásky ve slovech 

správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci 
řeči 

sledovat očima zleva doprava 

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

vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý 
dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se) 

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

zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, 
pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou 
improvizací apod.) 

záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

porozumět běžným neverbálním projevům citových 
prožitků a nálad druhých 

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

rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení 
problémů, tvořivého sebevyjádření) 

poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma 
a antonyma 

utvořit jednoduchý rým 

zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat 
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své představy pomocí různých výtvarných dovedností 
a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, 
konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých 
jiných materiálů, z přírodnin aj.) 

zorganizovat hru 

řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, 
předkládat „nápady“ 

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 

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

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

zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené 
i jednoduché praktické situace, které se doma 
a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně 
a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, 
v obchodě, u lékaře apod.) 

rozvoj interaktivních a komunikativních 
dovedností verbálních i neverbálních 

chápat základní číselné a matematické pojmy, 
elementární matematické souvislosti a podle potřeby 
je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit 
soubory předmětů podle určitého pravidla, 
orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, 
chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat 
více, stejně, méně, první, poslední apod.) 

vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, 
domluvit se na společném řešení (v jednoduchých 
situacích samostatně, jinak s pomocí) 

Dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, při 
společných činnostech se domlouvá 
a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje 

vytvoření základů aktivních postojů ke světu, 
k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, 
rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy 

chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, 
k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich 
osobě, vážit si jejich práce a úsilí 
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základní společenské návyky a pravidla 
společenského styku; je schopné respektovat 
druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy 

a postoje vyjadřovat a projevovat nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení 
problémů, tvořivého sebevyjádření) 

poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma 
a antonyma 

utvořit jednoduchý rým 

zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat 
své představy pomocí různých výtvarných dovedností 
a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, 
konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých 
jiných materiálů, z přírodnin aj.) 

zorganizovat hru 

řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, 
předkládat „nápady“ 

chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat 
svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá 

rozvoj společenského i estetického vkusu utvořit si základní dětskou představu o pravidlech 
chování a společenských normách, co je v souladu 
s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících 
situacích se podle této představy chovat (doma, 
v mateřské škole i na veřejnosti) 

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 

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

postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

rozvoj schopnosti sebeovládání přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch 
a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní 
pokroky 

chápat slovní vtip a humor 

chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, 
staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby 
požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě) 

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

záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 
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zpřesňuje si početní představy, užívá číselných 
a matematických pojmů, vnímá elementární 
matematické souvislosti 

rozvoj interaktivních a komunikativních 
dovedností verbálních i neverbálních 

chápat základní číselné a matematické pojmy, 
elementární matematické souvislosti a podle potřeby 
je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit 
soubory předmětů podle určitého pravidla, 
orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, 
chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat 
více, stejně, méně, první, poslední apod.) 

vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, 
domluvit se na společném řešení (v jednoduchých 
situacích samostatně, jinak s pomocí) 

ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 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) 

chápat slovní vtip a humor 

poznat některá písmena a číslice, popř. slova 

rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, 
orientační a dopravní značky, označení nebezpečí 
apod.) a porozumět jejich významu i jejich 
komunikativní funkci 

sledovat očima zleva doprava 

napodobuje modely prosociálního chování 
a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí 

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

orientovat se bezpečně ve známém prostředí i 
v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské 
školy, v blízkém okolí) 

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

poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

zacházet s běžnými předměty denní potřeby, 
hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním 
náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami 
a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, 
běžnými pracovními pomůckami 

rozvoj schopnosti sebeovládání přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch 
a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní 
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pokroky 

chápat slovní vtip a humor 

chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, 
staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby 
požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě) 

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

záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; 
k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; 
váží si práce i úsilí druhých 

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

uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla 
chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti 
pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí 
druhých; odmítat společensky nežádoucí chování 
(např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či 
agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých 
možností se bránit jeho důsledkům (vyhýbat se 
komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají) 

zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska 
důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti 
předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, 
charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné 
souvislosti mezi nimi) 

pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní 
pokroky i oceňovat výkony druhých 

uvědomění si vlastního těla zvládnout základní pohybové dovednosti a 
prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v 
různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat 
míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině 
dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku) 

pojmenovat části těla, některé orgány (včetně 
pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle 
a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho 
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proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení 
se zdravím, s pohybem a sportem 

zachovávat správné držení těla 

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

rozvoj pohybových schopností a zdokonalování 
dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 
(koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, 
koordinace ruky a oka apod.), ovládání 
pohybového aparátu a tělesných funkcí 

vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru 
a přizpůsobit jej podle pokynu 

ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou 
motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, 
s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním 
a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným 
materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, 
papírem, modelovací hmotou, zacházet 
s jednoduchými hudebními nástroji apod.) 

rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), 
a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi 
volit 

vytváření základů pro práci s informacemi osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, 
které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, 
zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další 
učení a životní praxi 

mít povědomí o některých způsobech ochrany 
osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě 
potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, 
jakým způsobem apod.) 

průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji 
používá k dokonalejší komunikaci s okolím 

rozvoj komunikativních dovedností (verbálních 
i neverbálních) a kultivovaného projevu 

formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní 
výkony, slovně reagovat 

naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, 
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou 
dramatickou úlohu apod.) 

porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku 
příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných 
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větách) 

sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky 
a hlásky ve slovech 

správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci 
řeči 

sledovat očima zleva doprava 

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

vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý 
dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se) 

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

zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, 
pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou 
improvizací apod.) 

záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

porozumět běžným neverbálním projevům citových 
prožitků a nálad druhých 

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

rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení 
problémů, tvořivého sebevyjádření) 

poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma 
a antonyma 

utvořit jednoduchý rým 

zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat 
své představy pomocí různých výtvarných dovedností 
a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, 
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konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých 
jiných materiálů, z přírodnin aj.) 

zorganizovat hru 

řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, 
předkládat „nápady“ 

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

domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si 
zapamatovat a vybavit 

spolupodílí se na společných rozhodnutích; 
přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; 
dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla 
a přizpůsobuje se jim 

osvojení si elementárních poznatků, schopností 
a dovedností důležitých pro navazování 
a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 

uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva 
s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo 
názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat 
a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou 

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

zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je 
otevřené aktuálnímu dění 

rozvoj kooperativních dovedností spolupracovat s ostatními 

chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, 
nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi 
apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, 
zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), 
orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se 
orientovat v čase 

vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její 
dokončení 

učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání 
a ocenění 

rozvoj komunikativních dovedností (verbálních 
i neverbálních) a kultivovaného projevu 

formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní 
výkony, slovně reagovat 

naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, 
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou 
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dramatickou úlohu apod.) 

porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku 
příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných 
větách) 

sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky 
a hlásky ve slovech 

správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci 
řeči 

sledovat očima zleva doprava 

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

vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý 
dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se) 

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

zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, 
pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou 
improvizací apod.) 

záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

porozumět běžným neverbálním projevům citových 
prožitků a nálad druhých 

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

chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede 
k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je 
naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou 

pochopení, že změny způsobené lidskou 
činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, 
ale také poškozovat a ničit 

porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé 
(všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje 
a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě 
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a iniciativou může situaci ovlivnit počítat), přizpůsobovat se běžně proměnlivým 
okolnostem doma i v mateřské škole 

dovede využít informativní a komunikativní 
prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, 
encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, 
telefon atp.) 

rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat 
četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon 

bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, 
ponižování apod. 

být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i 
k věcem 

uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla 
chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti 
pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí 
druhých; odmítat společensky nežádoucí chování 
(např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či 
agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých 
možností se bránit jeho důsledkům (vyhýbat se 
komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají) 

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) 

chápat slovní vtip a humor 

poznat některá písmena a číslice, popř. slova 

rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, 
orientační a dopravní značky, označení nebezpečí 
apod.) a porozumět jejich významu i jejich 
komunikativní funkci 

sledovat očima zleva doprava 

posilování přirozených poznávacích citů 
(zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) 

chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, 
staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby 
požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě) 

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

rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i 
neverbálních) a kultivovaného projevu 

formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní 
výkony, slovně reagovat 
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naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, 
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou 
dramatickou úlohu apod.) 

porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku 
příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných 
větách) 

sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky 
a hlásky ve slovech 

správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci 
řeči 

sledovat očima zleva doprava 

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

vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý 
dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se) 

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

zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, 
pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou 
improvizací apod.) 

záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

porozumět běžným neverbálním projevům citových 
prožitků a nálad druhých 

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

chová se při setkání s neznámými lidmi či ochrana osobního soukromí a bezpečí odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 
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v neznámých situacích obezřetně; nevhodné 
chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, 
umí odmítnout 

ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 

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 

osvojení si věku přiměřených praktických 
dovedností 

zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 
(postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, 
udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové 
práce, práce na zahradě apod.) 

zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně 
hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se 
o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět 
stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat 
se, svlékat, obouvat apod.) 

Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní 
ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 

rozvoj schopnosti sebeovládání přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch 
a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní 
pokroky 

chápat slovní vtip a humor 

chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, 
staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby 
požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě) 

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

záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je 
možno se jim učit; má vytvořeny elementární 
předpoklady k učení se cizímu jazyku 

poznávání jiných kultur těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních 
i kulturních krás i setkávání se s uměním 

vytváření povědomí o existenci ostatních kultur 
a národností 

všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být 
tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem 

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

respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním 
o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným 
dítětem apod. 

vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, 
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které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či 
neznámých situacích), odmítnout se podílet na 
nedovolených či zakázaných činnostech apod. 

vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu 
vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či 
postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit 
s ním, nabídnout mu pomoc apod.) 

má základní dětskou představu o tom, co je 
v souladu se základními lidskými hodnotami 
a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se 
podle toho chovat 

rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat 
četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon 

bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, 
ponižování apod. 

být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě 
i k věcem 

uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla 
chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti 
pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí 
druhých; odmítat společensky nežádoucí chování 
(např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či 
agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých 
možností se bránit jeho důsledkům (vyhýbat se 
komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají) 

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 
a ubližování 

seznamování s pravidly chování ve vztahu 
k druhému 

dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla 
vzájemného soužití a chování doma, v mateřské 
škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, 
hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi 
apod. 

ve známých a opakujících se situacích a v situacích, 
kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim 
své chování 
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spoluvytváří pravidla společného soužití mezi 
vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu 
je zachovávat 

seznamování s pravidly chování ve vztahu 
k druhému 

dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla 
vzájemného soužití a chování doma, v mateřské 
škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, 
hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi 
apod. 

ve známých a opakujících se situacích a v situacích, 
kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim 
své chování 

uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je 
hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají 
stejnou hodnotu 

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 

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

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

zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené 
i jednoduché praktické situace, které se doma 
a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně 
a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, 
v obchodě, u lékaře apod.) 

poznávání pravidel společenského soužití 
a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 
sociokulturního prostředí, porozumění 
základním projevům neverbální komunikace 
obvyklým v tomto prostředí 

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

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

uplatňovat návyky v základních formách 
společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi 
(zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, 
poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, 
požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout 
pokyn apod.) 
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posilování prosociálního chování ve vztahu 
k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, 
v dětské herní skupině apod.) 

respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním 
o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným 
dítětem apod. 

vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, 
které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či 
neznámých situacích), odmítnout se podílet na 
nedovolených či zakázaných činnostech apod. 

vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu 
vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či 
postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit 
s ním, nabídnout mu pomoc apod.) 

ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, 
uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí 
a že je může ovlivnit 

poznávání pravidel společenského soužití 
a  jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 
sociokulturního prostředí, porozumění 
základním projevům neverbální komunikace 
obvyklým v tomto prostředí 

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

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

uplatňovat návyky v základních formách 
společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi 
(zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, 
poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, 
požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout 
pokyn apod.) 

vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se 
světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, 
společností, planetou Zemí 

mít povědomí o významu životního prostředí (přírody 
i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že 
způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, 
ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí 

dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, 
chová se odpovědně s ohledem na zdravé 
a bezpečné okolní prostředí (přírodní i 
společenské) 

uvědomění si vlastního těla zvládnout základní pohybové dovednosti a 
prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu 
v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat 
míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině 
dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku) 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  – Mateřská škola pro zrakově postižené, České Budějovice 

86 

Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy 

pojmenovat části těla, některé orgány (včetně 
pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle 
a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho 
proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení 
se zdravím, s pohybem a sportem 

zachovávat správné držení těla 

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

osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, 
o pohybových činnostech a jejich kvalitě 

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

vytváření zdravých životních návyků a postojů 
jako základů zdravého životního stylu 

uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve 
svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se 
prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, 
kam se v případě potřeby obrátit o pomoc) 

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

seznamování s pravidly chování ve vztahu 
k druhému 

dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla 
vzájemného soužití a chování doma, v mateřské 
škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, 
hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi 
apod. 

ve známých a opakujících se situacích a v situacích, 
kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim 
své chování 
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6.1.1.2 ZIMA, ZIMA, ZIMIČKA, HÁZÍ BÍLÁ PEŘÍČKA  

Název integrovaného bloku ZIMA, ZIMA, ZIMIČKA, HÁZÍ BÍLÁ PEŘÍČKA 

Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět 

Charakteristika integrovaného bloku Cílem integrovaného bloku je seznámení se s lidovými tradicemi a jejich prožíváním.   
Zima je krásné období, čas Adventu, mikulášské nadílky a vánočního rozjímání.  
Děti se seznámí s legendou o svatém Mikuláši a s jeho pomocníky čertem a andělem.  
Mikulášská nadílka u nás probíhá formou hraného divadla, které čerty vyobrazuje jako legrační nešiky, 
apod. Nevystavujeme tak děti zbytečnému strachu z čertů.   
Advent je čas vánočních příběhů, pohádek, koled, objevování lidových zvyků.  
Ve třídách si vytváříme kouzelnou vánoční atmosféru, zdobíme stromeček, pečeme cukroví, zpíváme 
koledy, píšeme dopis Ježíškovi a pomáháme mu s dárky pro své nejbližší.  
Na třídách jsou vánoční besídky a dílničky, kde si rodiče s dětmi tvoří adventní věnec, svícny apod.  
Po Adventu se seznamujeme s pověstí o Třech králích.  
Vyrábíme královské koruny a zpíváme další koledy s tím spojené.  
Každý rok zpívají děti s Projektem SBOR v kostele, a tím se s Adventem rozloučí. 
 Do kostela nás chodí podpořit rodiče, prarodiče i veřejnost.  
Zima je také ráj pro zimní radovánky. Sáňkujeme, bobujeme, koulujeme se, stavíme sněhuláky. 
Učíme se koordinaci pohybů, fyzickou zdatnost a posílení svalstva. Provádíme různé pokusy se 
sněhem, co všechno se z něj dá vytvořit, zkoumáme vlastnosti ledu a sněhu.   
Připomínáme a dbáme na bezpečnost.  
Každý den se otužujeme na zdravém vzduchu.  
Zaměřujeme se i na vhodné oblečení pro toto období. Děti se učí i důležitosti chránit své zdraví.  
Při procházkách sledujeme změny v přírodě, vyrážíme na výlety do lesa, do parku, k řece, všímáme si 
stop zvířat ve sněhu.  
Na naší školní zahradě se staráme o ptáčky, kteří neodlétají do teplých krajin.   
Oslavujeme společně masopust- seznamujeme se s jeho tradicemi, vyrábíme masky a kostýmy na 
karneval.  
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Závěrem období masopustu je každoroční karneval, který si společně s kamarády a rodiči užíváme 
v zapůjčených prostorech místního hotelu, s jejímž ředitelem dlouhou dobu spolupracujeme.   
Předškolní děti mohou v rámci školky navštěvovat lekce bruslení a plavání.  
 
Důležitou součástí zimního období je testování školní zralosti prostřednictvím testu MaTeRs, který 
probíhá v naší mateřské škole.  
Test provádí speciální pedagogové z MŠ a SPC s dětmi, které mají nastoupit povinnou školní docházku. 
Tento má dvě části- skupinovou  a individuální  část.  
Po skončení testu následuje jeho vyhodnocení, kdy zákonní zástupci dostanou výslednou zprávu.  
Dle jejich zájmu je možné danou problematiku zkonzultovat se speciálními pedagogy.  
Díky úzké spolupráci učitelek a pracovníků SPC můžeme oslabenou oblast u dítěte procvičovat 
a zdokonalovat tak, aby byl vstup do základní školy co nejvíce snadný.   

    

Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy 

soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá 
si souvislostí, experimentuje a užívá při tom 
jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

rozvoj a kultivace mravního i estetického 
vnímání, cítění a prožívání 

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

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

rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení 
problémů, tvořivého sebevyjádření) 

popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

porozumět běžným neverbálním projevům citových 
prožitků a nálad druhých 

porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně 
poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či 
hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co 
bylo zajímavé, co je zaujalo) 

osvojení si věku přiměřených praktických zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, 
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dovedností pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním 
a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, 
jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními 
pomůckami 

zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska 
důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti 
předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, 
charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné 
souvislosti mezi nimi) 

záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

rozvoj a užívání všech smyslů pojmenovat části těla, některé orgány (včetně 
pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle 
a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), 
znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, 
s pohybem a sportem 

vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově 
rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary 
předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, 
vnímat hmatem apod.) 

všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; 
přirozenou motivací k řešení dalších problémů 
a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní 
zájem 

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 

pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve 
třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se 
chovat 

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

ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných 
větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, 
sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, 
slovně reaguje a vede smysluplný dialog 

rozvoj poznatků, schopností a dovedností 
umožňující pocity, získané dojmy a prožitky 
vyjádřit 

ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit 
se na společném řešení (v jednoduchých situacích 
samostatně, jinak s pomocí) 

vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které 
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to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých 
situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či 
zakázaných činnostech apod. 

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

samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si 
vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 

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

rozhodovat o svých činnostech 

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

učí se svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, 
řídit a vyhodnocovat 

rozvoj schopnosti přizpůsobovat se 
podmínkám vnějšího prostředí i jeho 
změnám 

porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé 
(všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje 
a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), 
přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma 
i v mateřské škole 

uplatňuje získanou zkušenost v praktických 
situacích a v dalším učení 

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 

uplatňovat návyky v základních formách společenského 
chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé 
děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si 
slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, 
vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 

adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat 
požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných 
proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, 
podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí 
skupiny, přizpůsobit se společnému programu, 
spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v 
tomto společenství prostředí pohody 

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 

pochopení, že změny způsobené lidskou 
činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, 
ale také poškozovat a ničit 

mít povědomí o širším společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění 
v rozsahu praktických zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí dítěte 
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dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat 
spravedlivě, hrát fair 

být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě 
i k věcem 

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

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

přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí 
a uvažuje, také vyjádřit 

zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, 
hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi 
apod. 

dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, 
pocity a nálady různými prostředky (řečovými, 
výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

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

naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si 
zapamatovat a vybavit 

rozvoj a kultivace mravního i estetického 
vnímání, cítění a prožívání 

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

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

rozvoj společenského i estetického vkusu uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva 
s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo 
názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat 
a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou 

rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, 
orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) 
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a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci 

osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, 
o pohybových činnostech a jejich kvalitě 

 

uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a 
nese důsledky 

poznávání pravidel společenského soužití a 
jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 
sociokulturního prostředí, porozumění 
základním projevům neverbální komunikace 
obvyklým v tomto prostředí 

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

uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla 
chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti 
pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; 
odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež, 
nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), 
chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit 
jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se 
takto chovají) 

dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, 
poznávat svoje slabé stránky 

získání relativní citové samostatnosti chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek 
a zároveň s ohledem na druhé 

má elementární poznatky o světě lidí, kultury, 
přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho 
rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu 
a dění v prostředí, ve kterém žije 

vytváření zdravých životních návyků a postojů 
jako základů zdravého životního stylu 

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

těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních 
i kulturních krás i setkávání se s uměním 

řeší problémy na základě bezprostřední 
zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, 
zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová 
řešení problémů a situací; hledá různé možnosti 
a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá 
při tom dosavadní zkušenosti, fantazii 
a představivost 

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

nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé 
symboly, rozumí jejich významu i funkci 

vytváření elementárního povědomí o širším 
přírodním, kulturním i technickém prostředí, 

osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, 
které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, 
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o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých 
proměnách 

zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další 
učení a životní praxi 

všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

uvědomění si vlastního těla chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, 
uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), 
elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, 
večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se 
v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase 

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

vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru 
a přizpůsobit jej podle pokynu 

zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou 
orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí 
(zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé 
náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na 
sněhu, ledu, ve vodě, v písku) 

zachovávat správné držení těla 

projevuje dětským způsobem citlivost 
a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, 
rozpozná nevhodné chování; vnímá 
nespravedlnost, ubližování, agresivitu 
a lhostejnost 

poznávání jiných kultur těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních 
i kulturních krás i setkávání se s uměním 

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

seznamování s pravidly chování ve vztahu k 
druhému 

dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla 
vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, 
na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do 
péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným 
způsobem, respektovat ho 
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začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, 
respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti 
a dovednosti 

odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým 
záměrem, ale také dokáže měnit cesty 
a přizpůsobovat se daným okolnostem 

rozvoj schopnosti sebeovládání dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat 
spravedlivě, hrát fair 

klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si 
všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět 
věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; 
poznává, že se může mnohému naučit, raduje se 
z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

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

formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, 
slovně reagovat 

poznat některá písmena a číslice, popř. slova 

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

užívá při řešení myšlenkových i praktických 
problémů logických, matematických i empirických 
postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení 
různých úloh a situací a využívá je v dalších 
situacích 

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

chápat základní číselné a matematické pojmy, 
elementární matematické souvislosti a podle potřeby je 
prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit 
soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat 
se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou 
řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, 
první, poslední apod.) 

komunikuje v běžných situacích bez zábran 
a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být 
komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je 
výhodou 

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

chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, 
přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco 
jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní 
odlišnosti jsou přirozené 

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

respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním 
o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným 
dítětem apod. 

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

zorganizovat hru 
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dokáže se ve skupině 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 

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 

uplatňovat návyky v základních formách společenského 
chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé 
děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si 
slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, 
vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 

adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat 
požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných 
proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, 
podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí 
skupiny, přizpůsobit se společnému programu, 
spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet 
v tomto společenství prostředí pohody 

chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat 
svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá 

získání schopnosti záměrně řídit svoje 
chování a ovlivňovat vlastní situaci 

ve známých a opakujících se situacích a v situacích, 
kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim 
své chování 

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

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

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 

vytváření základů pro práci s informacemi postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

zpřesňuje si početní představy, užívá číselných 
a matematických pojmů, vnímá elementární 
matematické souvislosti 

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

chápat základní číselné a matematické pojmy, 
elementární matematické souvislosti a podle potřeby je 
prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit 
soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat 
se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou 
řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, 
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první, poslední apod.) 

ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní rozvoj řečových schopností a jazykových 
dovedností receptivních (vnímání, 
naslouchání, porozumění) i produktivních 
(výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního 
projevu, vyjadřování) 

naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, 
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou 
úlohu apod.) 

vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně 
poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či 
hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co 
bylo zajímavé, co je zaujalo) 

vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých 
činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, 
pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích 
k nim 

zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své 
představy pomocí různých výtvarných dovedností 
a  echnik (kreslit, používat barvy, modelovat, 
konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých 
jiných materiálů, z přírodnin aj.) 

zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí 
hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací 
apod.) 

napodobuje modely prosociálního chování 
a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí 

vytváření prosociálních postojů (rozvoj 
sociální citlivosti, tolerance, respektu, 
přizpůsobivosti apod.) 

vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu 
vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či 
postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit 
s ním, nabídnout mu pomoc apod.) 

utvořit jednoduchý rým 

má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; 
k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; 
váží si práce i úsilí druhých 

rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového 
vnímání, přechod od konkrétně názorného 
myšlení k myšlení slovně-logickému 
(pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, 
přechod od bezděčných forem těchto funkcí 

vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, 
postřehovat, všímat si (nového, změněného, 
chybějícího) 

projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat 
četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon 
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k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti 
a fantazie 

vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně 
pohybových činností, zvládat základní hudební 
dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, 
zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat 
a rozlišovat rytmus) 

odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní 
pokroky i oceňovat výkony druhých 

rozvoj fyzické i psychické zdatnosti prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

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

rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), 
a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi 
volit 

posilování přirozených poznávacích citů 
(zvídavosti, zájmu, radosti z objevování 
apod.) 

 

rozvoj kooperativních dovedností řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, 
předkládat „nápady“ 

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

průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji 
používá k dokonalejší komunikaci s okolím 

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) 

poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma 
a antonyma 

poznat napsané své jméno 

porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku 
příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných 
větách) 

vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její 
dokončení 

spolupodílí se na společných rozhodnutích; 
přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; 
dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla 
a přizpůsobuje se jim 

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

utvořit si základní dětskou představu o pravidlech 
chování a společenských normách, co je v souladu s nimi 
a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se 
podle této představy chovat (doma, v mateřské škole 
i na veřejnosti) 

odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být 
aktivní i bez jejich opory 
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orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě 
tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, 
v blízkém okolí) 

zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je 
otevřené aktuálnímu dění 

osvojení si elementárních poznatků, 
schopností a dovedností důležitých pro 
navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým 
lidem 

chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, 
k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich 
osobě, vážit si jejich práce a úsilí 

chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, 
staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat 
druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě) 

učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání 
a ocenění 

osvojení si poznatků a dovedností důležitých 
k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody 
i pohody prostředí 

odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 

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

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

získání relativní citové samostatnosti chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek 
a zároveň s ohledem na druhé 

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 

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 

mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního 
zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat 
pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem 
apod.) 

zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené 
i jednoduché praktické situace, které se doma 
a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně 
a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, 
v obchodě, u lékaře apod.) 

zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 
(postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, 
udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, 
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práce na zahradě apod.) 

zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně 
hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se 
o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět 
stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat 
se, svlékat, obouvat apod.) 

dovede využít informativní a komunikativní 
prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, 
encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, 
telefon atp.) 

rozvoj interaktivních a komunikativních 
dovedností verbálních i neverbálních 

domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

chápat slovní vtip a humor 

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

 

chová se při setkání s neznámými lidmi či 
v neznámých situacích obezřetně; nevhodné 
chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, 
umí odmítnout 

vytvoření základů aktivních postojů ke světu, 
k životu, pozitivních vztahů ke kultuře 
a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto 
vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 

bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, 
ponižování apod. 

ochrana osobního soukromí a bezpečí ve 
vztazích s druhými dětmi i dospělými 

bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, 
ponižování apod. 

uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém 
okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky 
chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se 
v případě potřeby obrátit o pomoc) 

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 

vytvoření povědomí o mezilidských morálních 
hodnotách 

poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, 
hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi 
apod. 

nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní 
ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 

rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení 
problémů, tvořivého sebevyjádření) 

popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

porozumět běžným neverbálním projevům citových 
prožitků a nálad druhých 
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porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně 
poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či 
hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co 
bylo zajímavé, co je zaujalo) 

ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je 
možno se jim učit; má vytvořeny elementární 
předpoklady k učení se cizímu jazyku 

rozvoj komunikativních dovedností 
(verbálních i neverbálních) a kultivovaného 
projevu 

spolupracovat s ostatními 

sledovat očima zleva doprava 

sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky 
ve slovech 

sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý 
dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se) 

je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být 
tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem 

vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti 
se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, 
společností, planetou Zemí 

chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, 
přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco 
jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní 
odlišnosti jsou přirozené 

mít povědomí o významu životního prostředí (přírody 
i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, 
jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují 
vlastní zdraví i životní prostředí 

vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý 
a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak svět 
přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí 
o existenci různých národů a kultur, různých zemích, 
o planetě Zemi, vesmíru apod.) 

osvojení si elementárních poznatků, 
schopností a dovedností důležitých pro 
navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým 
lidem 

chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, 
k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich 
osobě, vážit si jejich práce a úsilí 

chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, 
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staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat 
druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě) 

má základní dětskou představu o tom, co je 
v souladu se základními lidskými hodnotami 
a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se 
podle toho chovat 

získání schopnosti záměrně řídit svoje 
chování a ovlivňovat vlastní situaci 

ve známých a opakujících se situacích a v situacích, 
kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim 
své chování 

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

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

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 
a ubližování 

pochopení, že změny způsobené lidskou 
činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, 
ale také poškozovat a ničit 

mít povědomí o širším společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění 
v rozsahu praktických zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí dítěte 

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

být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě 
i k věcem 

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

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

přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí 
a uvažuje, také vyjádřit 

zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, 
hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi 
apod. 
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spoluvytváří pravidla společného soužití mezi 
vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu 
je zachovávat 

poznávání pravidel společenského soužití 
a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 
sociokulturního prostředí, porozumění 
základním projevům neverbální komunikace 
obvyklým v tomto prostředí 

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

uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla 
chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti 
pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; 
odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež, 
nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), 
chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit 
jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se 
takto chovají) 

uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je 
hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají 
stejnou hodnotu 

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

chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, 
přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco 
jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní 
odlišnosti jsou přirozené 

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

respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním 
o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným 
dítětem apod. 

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

zorganizovat hru 

osvojení si věku přiměřených praktických 
dovedností 

zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, 
pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním 
a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, 
jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními 
pomůckami 

zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska 
důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti 
předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, 
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charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné 
souvislosti mezi nimi) 

záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, 
uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí 
a že je může ovlivnit 

pochopení, že změny způsobené lidskou 
činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, 
ale také poškozovat a ničit 

mít povědomí o širším společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění 
v rozsahu praktických zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí dítěte 

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

být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě 
i k věcem 

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

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

přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí 
a uvažuje, také vyjádřit 

zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, 
hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi 
apod. 

dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, 
chová se odpovědně s ohledem na zdravé 
a bezpečné okolní prostředí (přírodní i 
společenské) 

vytváření zdravých životních návyků a postojů 
jako základů zdravého životního stylu 

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

těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních 
i kulturních krás i setkávání se s uměním 
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6.1.1.3 JARO NESE KOŠÍČEK, PLNÝ KRÁSNÝCH BARVIČEK  

Název integrovaného bloku JARO NESE KOŠÍČEK, PLNÝ KRÁSNÝCH BARVIČEK 

Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět 

Charakteristika integrovaného bloku Jarní blok je zaměřen na prožitky všech dětí, kdy navozujeme hravé situace tak, aby děti využívaly 
všechny smysly pro vnímání přírody kolem nás. 
Po dlouhé zimě přichází dlouho očekávané roční období - jaro.  
Měsíc březen je prvním jarním měsícem. 
 Sluníčko se k nám vrací, zima ztratila svou vládu.  
Všímáme si změn v přírodě.  
Déšť rozmáčí poslední sníh, po řece plavou poslední zbytky ledu.  
Kvetou první jarní rostliny – sněženka, bledule, sasanka, blatouch, petrklíč, podběl, ...   
Ptáci se k nám vrací z teplých krajin, nasloucháme jejich zpěvu.   
Den se prodlužuje, noci krátí, tomu přizpůsobujeme denní režim. Pozorujeme počasí, cítíme sílu 
jarního sluníčka, nasáváme jarní vůně. 
Zelená se les, louka, pole, zahrada.   
Děti poznávají léčivé byliny, dozvídají o základních podmínkách pro život rostlin.  
Včely přelétají z květu na květ a přenášejí pyl.  
Rodí se nová mláďata.  
Děti se dozvídají, co dělají lesní a volně žijící zvířata, pozorují život brouků v trávě.   
Slavíme Velikonoce - svátky jara. 
Tento svátek jara prožíváme s dětmi aktivně - barvíme vajíčka, seznamujeme děti s různými tradicemi 
a zvyky Velikonoc, které jsou dnes méně známé a nezvyklé.  
Učíme se velikonoční koledy a říkadla, zpíváme jarní písně, tančíme tanečky.  
Pořádáme čarodějnický rej na školní zahradě, děti „vaří“ lektvary, experimentují a dělají různé pokusy. 
V březnu též oslavujeme knihy, které jsou nekonečným zdrojem poznání.  
Děti si nosí do školky svou oblíbenou knihu a představují ji ostatním. 
Čteme si pohádky, prohlížíme si knihy pro nevidomé, navštěvujeme knihovnu. 
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Název integrovaného bloku JARO NESE KOŠÍČEK, PLNÝ KRÁSNÝCH BARVIČEK 

V květnu mají maminky svátek.  
V tomto období hledáme společně s dětmi nejvhodnější způsob, jak vyjádřit své city k mamince 
a nedílnou součástí je také téma Rodina.  
 Učíme se básničky, písničky a vyrobíme s dětmi dárek pro maminky.  
Emoční projevy jsou podstatnou součástí každé osobnosti člověka. 
 Posilujeme přirozené city k celé rodině. 

    

Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy 

soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si 
souvislostí, experimentuje a užívá při tom 
jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

rozvoj a užívání všech smyslů koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit 
pohyb s rytmem a hudbou 

vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově 
rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů 
a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat 
hmatem apod.) 

všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; 
přirozenou motivací k řešení dalších problémů 
a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní 
zájem 

osvojení si věku přiměřených praktických 
dovedností 

zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou 
orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí 
(zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, 
pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, 
ledu, ve vodě, v písku) 

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

ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat 
se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, 
zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě 
apod.) 

ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných 
větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, 
sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, 
slovně reaguje a vede smysluplný dialog 

osvojení si věku přiměřených praktických 
dovedností 

zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou 
orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí 
(zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, 
pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, 
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ledu, ve vodě, v písku) 

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

ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat 
se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, 
zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě 
apod.) 

samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si 
vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 

seznamování s pravidly chování ve vztahu k 
druhému 

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

respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, 
pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod. 

spolupracovat s ostatními 

uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva 
s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, 
respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat 
kompromisy, řešit konflikt dohodou 

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

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

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

dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného 
soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, 
dodržovat herní pravidla 

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

ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým 
rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování 

rozhodovat o svých činnostech 
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učí se svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, 
řídit a vyhodnocovat 

rozvoj fyzické i psychické zdatnosti zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, 
pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním 
a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, 
jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními 
pomůckami 

vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru 
a přizpůsobit jej podle pokynu 

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

postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

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

vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její 
dokončení 

postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

rozvoj společenského i estetického vkusu vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně 
pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti 
vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet 
s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat 
rytmus) 

zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí 
hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací 
apod.) 

zorganizovat hru 

vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých 
činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, 
pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích 
k nim 

záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

uplatňuje získanou zkušenost v praktických 
situacích a v dalším učení 

rozvoj fyzické i psychické zdatnosti zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, 
pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním 
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a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, 
jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními 
pomůckami 

vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru 
a  přizpůsobit jej podle pokynu 

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

postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

osvojení si věku přiměřených praktických 
dovedností 

zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou 
orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí 
(zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, 
pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, 
ledu, ve vodě, v písku) 

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

ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat 
se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, 
zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě 
apod.) 

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 

rozvoj fyzické i psychické zdatnosti zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, 
pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním 
a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, 
jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními 
pomůckami 

vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru 
a přizpůsobit jej podle pokynu 

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

postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, 
pocity a nálady různými prostředky (řečovými, 
výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

rozvoj pohybových schopností 
a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé 
i jemné motoriky (koordinace a rozsahu 
pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka 
apod.), ovládání pohybového aparátu 
a tělesných funkcí 

ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku 
(zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými 
pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet 
s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, 
barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet 
s jednoduchými hudebními nástroji apod.) 

pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), 
znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, 
(o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní 
pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem 
a sportem 

uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá 
a nese důsledky 

vytváření zdravých životních návyků 
a postojů jako základů zdravého životního 
stylu 

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

dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, 
poznávat svoje slabé stránky 

rozvoj fyzické i psychické zdatnosti zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, 
pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním 
a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, 
jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními 
pomůckami 

vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru 
a přizpůsobit jej podle pokynu 

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

postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

má elementární poznatky o světě lidí, kultury, 
přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho 
rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu 

vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti 
se světem, se živou a neživou přírodou, 
lidmi, společností, planetou Zemí 

vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý 
a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak svět 
přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o 
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a dění v prostředí, ve kterém žije existenci různých národů a kultur, různých zemích, 
o planetě Zemi, vesmíru apod.) 

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

přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí 
a uvažuje, také vyjádřit 

formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, 
slovně reagovat 

domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

uvědomění si vlastního těla orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě 
tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, 
v blízkém okolí) 

vytváření elementárního povědomí 
o širším přírodním, kulturním i technickém 
prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji 
a neustálých proměnách 

mít povědomí o významu životního prostředí (přírody 
i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, 
jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní 
zdraví i životní prostředí 

porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé 
(všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že 
s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat 
se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské 
škole 

poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, 
sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební 
představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, 
co je zaujalo) 

těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních 
i kulturních krás i setkávání se s uměním 

uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky 
(lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, 
odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném 
(rodinném) a cizím prostředí 
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vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat 
zkušeností k učení 

řeší problémy na základě bezprostřední 
zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, 
zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová 
řešení problémů a situací; hledá různé možnosti 
a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá 
při tom dosavadní zkušenosti, fantazii 
a představivost 

osvojení si poznatků a dovedností 
důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, 
osobní pohody i pohody prostředí 

mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního 
zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat 
pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem 
apod.) 

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

domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé 
symboly, rozumí jejich významu i funkci 

rozvoj a užívání všech smyslů koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit 
pohyb s rytmem a hudbou 

vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově 
rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů 
a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat 
hmatem apod.) 

projevuje dětským způsobem citlivost 
a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, 
rozpozná nevhodné chování; vnímá 
nespravedlnost, ubližování, agresivitu 
a lhostejnost 

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

chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, 
přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco 
jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní 
odlišnosti jsou přirozené 

být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým 
záměrem, ale také dokáže měnit cesty 
a přizpůsobovat se daným okolnostem 

posilování přirozených poznávacích citů 
(zvídavosti, zájmu, radosti z objevování 
apod.) 

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

prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si 
všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět 
věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; 
poznává, že se může mnohému naučit, raduje se 
z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

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

porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

pochopení, že změny způsobené lidskou 
činností mohou prostředí chránit 
a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit 

všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své 
představy pomocí různých výtvarných dovedností 
a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, 
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tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, 
z přírodnin aj.) 

vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, 
postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího) 

užívá při řešení myšlenkových i praktických 
problémů logických, matematických i empirických 
postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení 
různých úloh a situací a využívá je v dalších 
situacích 

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

chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární 
matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky 
využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory 
předmětů podle určitého pravidla, orientovat se 
v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu 
v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, 
poslední apod.) 

komunikuje v běžných situacích bez zábran 
a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být 
komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je 
výhodou 

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

chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, 
k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich 
osobě, vážit si jejich práce a úsilí 

sledovat očima zleva doprava 

poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma 
a antonyma 

utvořit jednoduchý rým 

sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve 
slovech 

sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, 
orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) 
a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci 

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

vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý 
dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se) 

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

dokáže se ve skupině 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 

poznávání pravidel společenského soužití 
a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 
sociokulturního prostředí, porozumění 
základním projevům neverbální 
komunikace obvyklým v tomto prostředí 

adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky 
plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat 
základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich 
a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit 
se společnému programu, spolupracovat, přijímat 
autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí 
pohody 

chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat 
svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá 

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

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

dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného 
soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, 
dodržovat herní pravidla 

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

ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým 
rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování 

rozhodovat o svých činnostech 

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 

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

vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její 
dokončení 

postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

zpřesňuje si početní představy, užívá číselných 
a matematických pojmů, vnímá elementární 
matematické souvislosti 

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

chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární 
matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky 
využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory 
předmětů podle určitého pravidla, orientovat se 
v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu 
v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, 
poslední apod.) 
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ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní rozvoj pohybových schopností 
a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé 
i jemné motoriky (koordinace a rozsahu 
pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka 
apod.), ovládání pohybového aparátu 
a tělesných funkcí 

ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku 
(zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými 
pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet 
s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, 
barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet 
s jednoduchými hudebními nástroji apod.) 

pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), 
znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, 
(o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní 
pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem 
a sportem 

napodobuje modely prosociálního chování 
a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí 

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

chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, 
přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco 
jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní 
odlišnosti jsou přirozené 

být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

osvojení si elementárních poznatků, 
schopností a dovedností důležitých pro 
navazování a rozvíjení vztahů dítěte 
k druhým lidem 

vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc 
(chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému 
dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout 
mu pomoc apod.) 

má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; 
k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; 
váží si práce i úsilí druhých 

rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení 
problémů, tvořivého sebevyjádření) 

 

rozvoj a kultivace mravního i estetického 
vnímání, cítění a prožívání 

mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, 
kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu 
praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek 
v okolí dítěte 

odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní 
pokroky i oceňovat výkony druhých 

rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), 
a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi 

vytváření základů pro práci s informacemi řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, 
předkládat „nápady“ 
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volit 

průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji 
používá k dokonalejší komunikaci s okolím 

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 

vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se 
na společném řešení (v jednoduchých situacích 
samostatně, jinak s pomocí) 

spolupodílí se na společných rozhodnutích; 
přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; 
dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla 
a přizpůsobuje se jim 

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 

uplatňovat návyky v základních formách společenského 
chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti 
i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až 
když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout 
sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 

zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je 
otevřené aktuálnímu dění 

vytvoření základů aktivních postojů ke 
světu, k životu, pozitivních vztahů ke 
kultuře a umění, rozvoj dovedností 
umožňujících tyto vztahy a postoje 
vyjadřovat a projevovat 

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

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

popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

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

zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 
(odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, 
nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické 
rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi) 

učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání 
a ocenění 

získání relativní citové samostatnosti uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory 
a postoje a vyjadřovat je 

chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede rozvoj interaktivních a komunikativních uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat 
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k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je 
naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou 
a iniciativou může situaci ovlivnit 

dovedností verbálních i neverbálních stejná práva druhým a respektovat je 

dovede využít informativní a komunikativní 
prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, 
encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, 
telefon atp.) 

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) 

naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat 
a vybavit 

projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, 
hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon 

poznat napsané své jméno 

poznat některá písmena a číslice, popř. slova 

chápat slovní vtip a humor 

naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, 
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou 
úlohu apod.) 

formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, 
slovně reagovat 

porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, 
sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách) 

chová se při setkání s neznámými lidmi či 
v neznámých situacích obezřetně; nevhodné 
chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, 
umí odmítnout 

ochrana osobního soukromí a bezpečí ve 
vztazích s druhými dětmi i dospělými 

uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém 
okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky 
chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě 
potřeby obrátit o pomoc) 

uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla 
chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti 
pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; 
odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež, 
nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), 
chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit 
jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se 
takto chovají) 

chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, 
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staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat 
druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě) 

bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, 
ponižování apod. 

odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 

vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to 
vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých 
situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či 
zakázaných činnostech apod. 

rozvoj komunikativních dovedností 
(verbálních i neverbálních) a kultivovaného 
projevu 

 

rozvoj schopnosti přizpůsobovat se 
podmínkám vnějšího prostředí i jeho 
změnám 

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

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

osvojení si elementárních poznatků, 
schopností a dovedností důležitých pro 
navazování a rozvíjení vztahů dítěte 
k druhým lidem 

vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc 
(chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému 
dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout 
mu pomoc apod.) 

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 

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

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

nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní 
ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 

rozvoj schopnosti sebeovládání prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, 
radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování 
(odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit 
vztek, zlost, agresivitu apod.) 
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posilování přirozených poznávacích citů 
(zvídavosti, zájmu, radosti z objevování 
apod.) 

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

prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

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

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

dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného 
soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, 
dodržovat herní pravidla 

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

ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým 
rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování 

rozhodovat o svých činnostech 

ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je 
možno se jim učit; má vytvořeny elementární 
předpoklady k učení se cizímu jazyku 

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

přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí 
a uvažuje, také vyjádřit 

formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, 
slovně reagovat 

domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

poznávání jiných kultur  

je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být 
tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem 

vytváření povědomí o existenci ostatních 
kultur a národností 

porozumět běžným neverbálním projevům citových 
prožitků a nálad druhých 

má základní dětskou představu o tom, co je 
v souladu se základními lidskými hodnotami 
a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se 
podle toho chovat 

vytváření elementárního povědomí 
o širším přírodním, kulturním i technickém 
prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a 
neustálých proměnách 

mít povědomí o významu životního prostředí (přírody 
i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, 
jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní 
zdraví i životní prostředí 

porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé 
(všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že 
s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat 
se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské 
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škole 

poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, 
sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební 
představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, 
co je zaujalo) 

těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních 
i kulturních krás i setkávání se s uměním 

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

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

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 
a ubližování 

pochopení, že změny způsobené lidskou 
činností mohou prostředí chránit 
a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit 

všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své 
představy pomocí různých výtvarných dovedností 
a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, 
tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, 
z přírodnin aj.) 

vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, 
postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího) 

vytváření prosociálních postojů (rozvoj 
sociální citlivosti, tolerance, respektu, 
přizpůsobivosti apod.) 

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

spoluvytváří pravidla společného soužití mezi 
vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu 
je zachovávat 

vytvoření povědomí o mezilidských 
morálních hodnotách 

uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla 
chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti 
pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; 
odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež, 
nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), 
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chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit 
jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se 
takto chovají) 

utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování 
a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti 
nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této 
představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti) 

uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je 
hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají 
stejnou hodnotu 

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

chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, 
přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco 
jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní 
odlišnosti jsou přirozené 

být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, 
uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí 
a že je může ovlivnit 

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 

pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, 
v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat 

získání schopnosti záměrně řídit svoje 
chování a ovlivňovat vlastní situaci 

zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, 
věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod. 

rozvoj kooperativních dovedností zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, 
věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod. 

dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, 
chová se odpovědně s ohledem na zdravé 
a bezpečné okolní prostředí (přírodní i 
společenské) 

osvojení si poznatků a dovedností 
důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, 
osobní pohody i pohody prostředí 

mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního 
zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat 
pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem 
apod.) 

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

osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, 
o pohybových činnostech a jejich kvalitě 

zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i 
jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské 
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škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na 
veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.) 

zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně 
hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se 
o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět 
stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, 
svlékat, obouvat apod.) 

zachovávat správné držení těla 

     

6.1.1.4 ZA LÉTEM SE VYDÁME, CELIČKÝ SVĚT POZNÁME  

Název integrovaného bloku ZA LÉTEM SE VYDÁME, CELIČKÝ SVĚT POZNÁME 

Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět 

Charakteristika integrovaného bloku Tento integrovaný blok je zaměřený ve znamení ohlédnutí se za celým školním rokem, a zužitkováním 
veškerých poznatků, dovedností a znalostí, které děti získaly.   
Léto a prázdniny jsou časem dovolených, proto s dětmi nahlížíme do cizích zemí a podíváme se i do 
vesmíru.  
Seznamujeme se s pojmem Mezinárodní den dětí, který nám připomíná rozmanitosti národů a ras 
a jejich zvyklostí.  
Všímáme si změn v přírodě a dozvídáme se, jaké ovoce a zelenina dozrávají v létě.  
Ochutnáváme letní plody – zahradní jahody, třešně, letní jablka, borůvky, maliny. Při procházce do lesa 
poznáváme houby, pozorujeme práci mravenců v mraveništi.   
Seznamujeme se s různými letními sporty a nebezpečími, které nás mohou potkat při sportování, ale 
i o prázdninách (úrazy, riziko při pobytu u vody).   
S dětmi si také povídáme o letním počasí.  
K létu patří teplo a koupání, prostřednictvím encyklopedií zkoumáme podvodní svět.   
Červen je měsícem zahradní slavnosti, která je spojená s pasováním předškoláků. 
 V závěru školního roku se děti mohou těšit na spaní ve školce, které probíhá v duchu zábavy, radostí, 
hudebního představení, noční stezky odvahy a výrobě talismanu na památku.   
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Na konci školního roku vyrážíme s dětmi na výlety a připravujeme besídku pro rodiče.   

    

Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy 

soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si 
souvislostí, experimentuje a užívá při tom 
jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

rozvoj pohybových schopností 
a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé 
i jemné motoriky (koordinace a rozsahu 
pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka 
apod.), ovládání pohybového aparátu 
a tělesných funkcí 

vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově 
rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary 
předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, 
vnímat hmatem apod.) 

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

rozvoj kooperativních dovedností spolupracovat s ostatními 

chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, 
uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), 
elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, 
večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se 
v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase 

zorganizovat hru 

všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; 
přirozenou motivací k řešení dalších problémů 
a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní 
zájem 

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

formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, 
slovně reagovat 

utvořit si základní dětskou představu o pravidlech 
chování a společenských normách, co je v souladu s nimi 
a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se 
podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na 
veřejnosti) 

uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva 
s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo 
názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat 
a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou 

ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných 
větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, 
sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, 

rozvoj řečových schopností a jazykových 
dovedností receptivních (vnímání, 
naslouchání, porozumění) i produktivních 

formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, 
slovně reagovat 

učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, 
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slovně reaguje a vede smysluplný dialog (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního 
projevu, vyjadřování) 

kterým nerozumí) 

sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky 
ve slovech 

naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat 
a vybavit 

naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, 
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou 
úlohu apod.) 

vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně 
poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či 
hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo 
zajímavé, co je zaujalo) 

vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, 
postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího) 

utvořit jednoduchý rým 

sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si 
vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 

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

dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného 
soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, 
dodržovat herní pravidla 

chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, 
staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat 
druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě) 

získání relativní citové samostatnosti rozhodovat o svých činnostech 

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

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

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

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

ve známých a opakujících se situacích a v situacích, 
kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své 
chování 

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

učí se svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, 
řídit a vyhodnocovat 

získání relativní citové samostatnosti rozhodovat o svých činnostech 

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

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

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

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

ve známých a opakujících se situacích a v situacích, 
kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své 
chování 

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

uplatňuje získanou zkušenost v praktických 
situacích a v dalším učení 

rozvoj fyzické i psychické zdatnosti vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru 
a přizpůsobit jej podle pokynu 

pojmenovat části těla, některé orgány (včetně 
pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle 
a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), 
znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, 
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s pohybem a sportem 

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 

vytvoření základů aktivních postojů ke světu, 
k životu, pozitivních vztahů ke kultuře 
a umění, rozvoj dovedností umožňujících 
tyto vztahy a postoje vyjadřovat 
a projevovat 

odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 

ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, 
pocity a nálady různými prostředky (řečovými, 
výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení 
problémů, tvořivého sebevyjádření) 

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

nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

rozvoj a kultivace mravního i estetického 
vnímání, cítění a prožívání 

zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí 
hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací 
apod.) 

získání relativní citové samostatnosti rozhodovat o svých činnostech 

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

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

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

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

ve známých a opakujících se situacích a v situacích, 
kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své 
chování 

uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní 
názory a postoje a vyjadřovat je 
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uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá 
a nese důsledky 

uvědomění si vlastního těla rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se 
tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých 
neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 

dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, 
poznávat svoje slabé stránky 

rozvoj schopnosti sebeovládání adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky 
plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat 
základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich 
a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit 
se společnému programu, spolupracovat, přijímat 
autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí 
pohody 

postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její 
dokončení 

má elementární poznatky o světě lidí, kultury, 
přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho 
rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu 
a dění v prostředí, ve kterém žije 

poznávání jiných kultur všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách mít povědomí o významu životního prostředí (přírody 
i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, 
jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují 
vlastní zdraví i životní prostředí 

být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě 
i k věcem 

osvojení si věku přiměřených praktických 
dovedností 

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

zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, 
pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním 
a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, 
jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními 
pomůckami 
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seznamování se světem lidí, kultury a umění, 
osvojení si základních poznatků o prostředí, 
v němž dítě žije 

vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý 
a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak svět 
přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí 
o existenci různých národů a kultur, různých zemích, 
o planetě Zemi, vesmíru apod.) 

vytváření povědomí o existenci ostatních 
kultur a národností 

chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, 
přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco 
jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní 
odlišnosti jsou přirozené 

řeší problémy na základě bezprostřední 
zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, 
zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová 
řešení problémů a situací; hledá různé možnosti 
a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá 
při tom dosavadní zkušenosti, fantazii 
a představivost 

rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového 
vnímání, přechod od konkrétně názorného 
myšlení k myšlení slovně-logickému 
(pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, 
přechod od bezděčných forem těchto funkcí,  
rozvoj a kultivace představivosti a fantazie 

domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

osvojení si poznatků a dovedností důležitých 
k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i 
pohody prostředí 

adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky 
plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat 
základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich 
a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit 
se společnému programu, spolupracovat, přijímat 
autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí 
pohody 

domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé 
symboly, rozumí jejich významu i funkci 

rozvoj komunikativních dovedností 
(verbálních i neverbálních) a kultivovaného 
projevu 

popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí 
a uvažuje, také vyjádřit 

vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý 
dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se) 

vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, 
pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných 
větách 
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správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

projevuje dětským způsobem citlivost 
a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, 
rozpozná nevhodné chování; vnímá 
nespravedlnost, ubližování, agresivitu 
a lhostejnost 

seznamování s pravidly chování ve vztahu 
k druhému 

vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc 
(chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému 
dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout 
mu pomoc apod.) 

chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, 
přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco 
jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní 
odlišnosti jsou přirozené 

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

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

vytvoření povědomí o mezilidských 
morálních hodnotách 

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

odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým 
záměrem, ale také dokáže měnit cesty 
a přizpůsobovat se daným okolnostem 

posilování přirozených poznávacích citů 
(zvídavosti, zájmu, radosti z objevování 
apod.) 

vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit 
se na společném řešení (v jednoduchých situacích 
samostatně, jinak s pomocí) 

prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

rozvoj schopnosti přizpůsobovat se 
podmínkám vnějšího prostředí i jeho 
změnám 

zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené 
i jednoduché praktické situace, které se doma 
a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně 
a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, 
v obchodě, u lékaře apod.) 

klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si 
všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět 
věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; 
poznává, že se může mnohému naučit, raduje se 
z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti 
se světem, se živou a neživou přírodou, 
lidmi, společností, planetou Zemí 

mít povědomí o širším společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění 
v rozsahu praktických zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí dítěte 

rozvoj a užívání všech smyslů poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své 
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představy pomocí různých výtvarných dovedností a 
technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, 
tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných 
materiálů, z přírodnin aj.) 

užívá při řešení myšlenkových i praktických 
problémů logických, matematických i empirických 
postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení 
různých úloh a situací a využívá je v dalších 
situacích 

vytváření základů pro práci s informacemi vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat 
zkušeností k učení 

komunikuje v běžných situacích bez zábran 
a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být 
komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je 
výhodou 

rozvoj interaktivních a komunikativních 
dovedností verbálních i neverbálních 

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

porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, 
sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách) 

dokáže se ve skupině 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 

rozvoj kooperativních dovedností spolupracovat s ostatními 

chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, 
uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), 
elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, 
večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se 
v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase 

zorganizovat hru 

chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat 
svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá 

rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách mít povědomí o významu životního prostředí (přírody 
i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, 
jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují 
vlastní zdraví i životní prostředí 

být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě 
i k věcem 

učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, 
soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; 
při zadané práci dokončí, co započalo; dovede 

vytváření základů pro práci s informacemi vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat 
zkušeností k učení 

rozvoj společenského i estetického vkusu projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat 
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postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno 
dobrat se k výsledkům 

četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon 

chápat slovní vtip a humor 

zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat 
se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, 
zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě 
apod.) 

zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své 
představy pomocí různých výtvarných dovedností 
a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, 
konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých 
jiných materiálů, z přírodnin aj.) 

zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, 
hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi 
apod. 

vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně 
pohybových činností, zvládat základní hudební 
dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, 
zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat 
a rozlišovat rytmus) 

vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých 
činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, 
pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích 
k nim 

zpřesňuje si početní představy, užívá číselných 
a matematických pojmů, vnímá elementární 
matematické souvislosti 

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

chápat základní číselné a matematické pojmy, 
elementární matematické souvislosti a podle potřeby je 
prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit 
soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se 
v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu 
v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, 
poslední apod.) 
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poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma 
a antonyma 

poznat napsané své jméno 

získání schopnosti záměrně řídit svoje 
chování a ovlivňovat vlastní situaci 

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

ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním 
činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu 
o učení 

sledovat očima zleva doprava 

chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, 
k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich 
osobě, vážit si jejich práce a úsilí 

těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních 
i kulturních krás i setkávání se s uměním 

napodobuje modely prosociálního chování 
a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí 

osvojení si elementárních poznatků, 
schopností a dovedností důležitých pro 
navazování a rozvíjení vztahů dítěte 
k druhým lidem 

adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky 
plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat 
základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich 
a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit 
se společnému programu, spolupracovat, přijímat 
autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí 
pohody 

respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním 
o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným 
dítětem apod. 

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

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

má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; 
k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; 
váží si práce i úsilí druhých 

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

sledovat očima zleva doprava 

chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, 
k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich 
osobě, vážit si jejich práce a úsilí 
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těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních 
i kulturních krás i setkávání se s uměním 

odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní 
pokroky i oceňovat výkony druhých 

získání schopnosti záměrně řídit svoje 
chování a ovlivňovat vlastní situaci 

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

rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), 
a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi 
volit 

rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení 
problémů, tvořivého sebevyjádření) 

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

nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji 
používá k dokonalejší komunikaci s okolím 

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

formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, 
slovně reagovat 

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

sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky 
ve slovech 

naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat 
a vybavit 

naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, 
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou 
úlohu apod.) 

vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně 
poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či 
hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo 
zajímavé, co je zaujalo) 

vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, 
postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího) 

utvořit jednoduchý rým 

sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

spolupodílí se na společných rozhodnutích; poznávání pravidel společenského soužití začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, 
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přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; 
dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla 
a přizpůsobuje se jim 

a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 
sociokulturního prostředí, porozumění 
základním projevům neverbální komunikace 
obvyklým v tomto prostředí 

respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti 
a dovednosti 

uplatňovat návyky v základních formách společenského 
chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé 
děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si 
slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, 
vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 

pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, 
v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat 

adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky 
plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat 
základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich 
a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit 
se společnému programu, spolupracovat, přijímat 
autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí 
pohody 

porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé 
(všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje 
a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), 
přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i 
v mateřské škole 

zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je 
otevřené aktuálnímu dění 

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 

chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, 
k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich 
osobě, vážit si jejich práce a úsilí 

uplatňovat návyky v základních formách společenského 
chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé 
děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si 
slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, 
vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 

dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat 
spravedlivě, hrát fair 
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učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání 
a ocenění 

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

sledovat očima zleva doprava 

chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, 
k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich 
osobě, vážit si jejich práce a úsilí 

těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních 
i kulturních krás i setkávání se s uměním 

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 

poznávání pravidel společenského soužití 
a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 
sociokulturního prostředí, porozumění 
základním projevům neverbální komunikace 
obvyklým v tomto prostředí 

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

uplatňovat návyky v základních formách společenského 
chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé 
děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si 
slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, 
vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 

pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, 
v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat 

adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky 
plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat 
základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich 
a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit 
se společnému programu, spolupracovat, přijímat 
autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí 
pohody 

porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé 
(všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje 
a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), 
přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma 
i v mateřské škole 

dovede využít informativní a komunikativní 
prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, 

vytváření elementárního povědomí o širším 
přírodním, kulturním i technickém prostředí, 

mít povědomí o širším společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění 
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encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, 
telefon atp.) 

o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých 
proměnách 

v rozsahu praktických zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí dítěte 

zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 
(odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, 
nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, 
charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné 
souvislosti mezi nimi) 

chová se při setkání s neznámými lidmi či 
v neznámých situacích obezřetně; nevhodné 
chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, 
umí odmítnout 

vytváření prosociálních postojů (rozvoj 
sociální citlivosti, tolerance, respektu, 
přizpůsobivosti apod.) 

bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, 
ponižování apod. 

domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

ochrana osobního soukromí a bezpečí ve 
vztazích s druhými dětmi i dospělými 

bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, 
ponižování apod. 

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 

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 

chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, 
k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich 
osobě, vážit si jejich práce a úsilí 

uplatňovat návyky v základních formách společenského 
chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé 
děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si 
slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, 
vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 

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

pochopení, že změny způsobené lidskou 
činností mohou prostředí chránit 
a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit 

být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě 
i k věcem 

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

uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém 
okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky 
chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se 
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v případě potřeby obrátit o pomoc) 

řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, 
předkládat „nápady“ 

rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, 
orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) 
a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci 

nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní 
ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 

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

formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, 
slovně reagovat 

utvořit si základní dětskou představu o pravidlech 
chování a společenských normách, co je v souladu s nimi 
a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se 
podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na 
veřejnosti) 

uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva 
s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo 
názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat 
a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou 

ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je 
možno se jim učit; má vytvořeny elementární 
předpoklady k učení se cizímu jazyku 

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

formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, 
slovně reagovat 

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

sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky 
ve slovech 

naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat 
a vybavit 

naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, 
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou 
úlohu apod.) 

vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně 
poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či 
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hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo 
zajímavé, co je zaujalo) 

vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, 
postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího) 

utvořit jednoduchý rým 

sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být 
tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem 

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 

chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, 
k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich 
osobě, vážit si jejich práce a úsilí 

uplatňovat návyky v základních formách společenského 
chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé 
děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si 
slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, 
vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 

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

má základní dětskou představu o tom, co je 
v souladu se základními lidskými hodnotami a 
normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle 
toho chovat 

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

formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, 
slovně reagovat 

utvořit si základní dětskou představu o pravidlech 
chování a společenských normách, co je v souladu s nimi 
a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se 
podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na 
veřejnosti) 

uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva 
s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo 
názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a 
uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou 

chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, 
lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že 
vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se 

rozvoj základních kulturně společenských 
postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj 
schopnosti projevovat se autenticky, chovat 

uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla 
chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti 
pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; 
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bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování 
a ubližování 

se autonomně, prosociálně a aktivně se 
přizpůsobovat společenskému prostředí 
a zvládat jeho změny 

odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež, 
nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), 
chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit 
jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se 
takto chovají) 

vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to 
vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých 
situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či 
zakázaných činnostech apod. 

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

formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, 
slovně reagovat 

utvořit si základní dětskou představu o pravidlech 
chování a společenských normách, co je v souladu s nimi 
a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se 
podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na 
veřejnosti) 

uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva 
s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo 
názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat 
a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou 

spoluvytváří pravidla společného soužití mezi 
vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu 
je zachovávat 

poznávání pravidel společenského soužití a 
jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 
sociokulturního prostředí, porozumění 
základním projevům neverbální komunikace 
obvyklým v tomto prostředí 

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

uplatňovat návyky v základních formách společenského 
chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé 
děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si 
slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, 
vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 

pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, 
v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat 
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adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky 
plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat 
základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich 
a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit 
se společnému programu, spolupracovat, přijímat 
autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí 
pohody 

porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé 
(všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje 
a  e s těmito změnami je třeba v životě počítat), 
přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma 
i v mateřské škole 

uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je 
hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají 
stejnou hodnotu 

seznamování s pravidly chování ve vztahu 
k druhému 

vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc 
(chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému 
dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout 
mu pomoc apod.) 

chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, 
přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco 
jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní 
odlišnosti jsou přirozené 

ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, 
uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí 
a že je může ovlivnit 

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

adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky 
plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat 
základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich 
a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit 
se společnému programu, spolupracovat, přijímat 
autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí 
pohody 

orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě 
tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, 
v blízkém okolí) 

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

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 

mít povědomí o širším společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění 
v rozsahu praktických zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí dítěte 

dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, 
chová se odpovědně s ohledem na zdravé 
a bezpečné okolní prostředí (přírodní i 
společenské) 

poznávání pravidel společenského soužití 
a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 
sociokulturního prostředí, porozumění 
základním projevům neverbální komunikace 
obvyklým v tomto prostředí 

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

uplatňovat návyky v základních formách společenského 
chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé 
děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si 
slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, 
vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 

pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, 
v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat 

adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky 
plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat 
základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich 
a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit 
se společnému programu, spolupracovat, přijímat 
autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí 
pohody 

porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé 
(všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje 
a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), 
přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma 
i v mateřské škole 
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osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, 
o pohybových činnostech a jejich kvalitě 

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

mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního 
zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat 
pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem 
apod.) 

vytváření zdravých životních návyků 
a postojů jako základů zdravého životního 
stylu 

zachovávat správné držení těla 

zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně 
hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se 
o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět 
stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, 
svlékat, obouvat apod.) 

zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou 
orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí 
(zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, 
pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, 
ledu, ve vodě, v písku) 
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6.1.2 Forma vzdělávání: Denní  

    

6.2 Popis zpracování třídního vzdělávacího programu  

Vzdělávací obsah našeho vzdělávacího programu slouží učitelkám jako východisko pro přípravu vlastní vzdělávací nabídky.   

Ve třídním vzdělávacím programu ho formulují v podobě, v jaké ji budou dětem předkládat - v podobě dílčích integrovaných bloků.  

Každá třída má svůj TVP, který vypracovávají učitelky samy tak, aby byl dětem tzv. "šitý na míru".  

Při tvorbě TVP učitelky obsah přizpůsobují tak, aby vyhovoval nejen jim samotným, ale zejména dětem, které budou danou třídu navštěvovat.  

Vzhledem k tomu, že učitelky obsah TVP přizpůsobují individuálně potřebám dětí, jedná se o tzv. "otevřený dokument".  

To znamená, že je vytvářen průběžně, nejméně na 3 měsíce dopředu.  

Obsah TVP vychází z ŠVP, který zároveň odpovídá vzdělávacímu obsahu stanovenému ve vzdělávací nabídce v RVP PV.  

Dílčí integrované bloky vycházejí ze ŠVP, na jejichž tvoření se podílejí všechny paní učitelky.  

Činnosti nabízené v rámci TVP jsou voleny tak, aby vedly ke komplexnímu rozvoji dětí.  

Rozvíjejí intelektové i praktické schopnosti a dovednosti dítěte, prohlubují jeho poznání, obohacují jeho praktickou zkušenost a zvyšují praktickou 

využitelnost toho, co se dítě naučí.  
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Děti se mohou setkávat se stejným obsahem i mimo formální vzdělávací nabídku, při příležitostech neplánovaných a vidí jej v přirozených logických 

vztazích a životních souvislostech.   

Přirozeným učením a získáváním zkušeností mohou být výsledky vzdělávání ještě účinnější.  

Vzdělávací nabídka našeho TVP obsahuje více speciálně pedagogických činností, více individuálních činností, které vedou k speciálně pedagogické 

diagnostice.  

Pedagogická diagnostika probíhá průběžně během celého roku.  

Diagnostika podle Bednářové, nebo Diagnostika pro děti předškolního věku a děti s odloženou docházkou "MAXÍK", jsou nástroji k vyvození následujícího 

individuálního plánu činností, kde se zaměřujeme na slabší oblasti, které jsou nutné posílit.  

Uspořádání témat ŠVP:  

 Obsah bloků odpovídá vzdělávacímu obsahu stanovenému ve vzdělávací nabídce v RVP PV.  

 Činnosti nabízené v rámci ŠVP (TVP) jsou různorodé a zasahují do všech oblastí lidského konání. Rozvíjejí intelektové i praktické schopnosti 

a dovednosti dítěte, prohlubují jeho poznání, obohacují jeho praktickou zkušenost a zvyšují praktickou využitelnost toho, co se dítě naučí.  

 Integrované bloky svým obsahem vzájemně navazují, doplňují se, mohou se prolínat a přecházet plynule jeden do druhého.  

 Integrované bloky se vztahují k určitému tématu, vycházejí z praktických životních problémů a situací nebo jsou zaměřeny k určitým činnostem, 

k praktickým aktivitám apod.  

 Mohou tak mít podobu tematických celků, projektů či programů.  

 Každá oblast zahrnuje tyto vzájemně propojené kategorie: dílčí cíle (záměry- co učitel v průběhu předškolního vzdělávání u dítěte podporuje), 

vzdělávací nabídku (jako prostředek vzdělávání představuje – co učitel dítěti nabízí) a očekávané výstupy (předpokládané výsledky jsou dílčí 

výstupy vzdělávání – co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže).  
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Vzdělávací obsah je v RVP PV uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí:  

 Biologické.  

 Psychologické.  

 Interpersonální.  

 Sociálně kulturní.  

 Enviromentální.  

Tyto oblasti jsou pojmenovány:  

1.  Dítě a jeho tělo.  

2.  Dítě a jeho psychika.  

3.  Dítě a ten druhý.  

4.  Dítě a společnost.  

5.  Dítě a svět.  

Tyto oblasti vzdělávání jsou účinně propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně fungující celek, v životní skutečnosti nedělitelný.  

Obsah jednotlivých oblastí předškolního vzdělávání v rámcovém programu se stejně jako v životě prolíná, prostupuje, vzájemně se podmiňuje.  

Dílčí cíle i dosahované kompetence dítěte na sebe navazují a vzájemně se doplňují a na některých místech pak i částečně překrývají. V rámci různých 

oblastí se tak mohou přirozeně i opakovat.  
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Obsah TVP:  

 Charakteristika třídy  

 Organizace dne ve třídě - denní režim  

 Pravidla třídy pro děti i pedagogy  

 Rituály  

 Integrované třídní bloky vycházející z ŠVP  

 Vyjmenované:  

- Tematické celky  

                            - Dílčí cíle  

                            - Klíčové kompetence  

- Vzdělávací nabídku činností a to:  

 přímo motivované učitelkou  

 nepřímo motivované učitelkou (částečně řízené),  

 činnosti pro děti s potřebou individuální podpory na základě pedagogické diagnostiky  

                          - Očekávané výstupy  

                          - Pedagogická diagnostika dětí  

                          - Evaluace  

Jelikož jsme mateřská škola zaměřená na zrakové vady, dbáme o zrakovou hygienu v podobě konkrétních pleoptických činností např. zraková syntéza - 

sestavení svého jména z nastříhaných písmen), probíhajících na třídách každé ráno ve formě rituálu, či "vstupenky do třídy".  
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Tento rituál ještě zahrnuje procvičování grafomotoriky, tj. jednoduchý grafomotorický úkol na nástěnné tabuli (obtížnost dle věkové skupiny) 

a na logopedické prevenci.  

Všechny činnosti jsou uzpůsobené jednotlivé věkové kategorii.  

   

6.3 Dílčí projekty a programy  

Mezi našimi cíli je zkvalitnění spolupráce se zákonnými zástupci.  

Jedním z možných nástrojů jak zefektivnit spolupráci mezi zákonnými zástupci a školou jsou různé školní akce, slavnosti a programy.  

Mateřská škola pořádá společné slavnosti a akce pro rodiče i veřejnost.  

Tyto slavnosti, programy jsou nedílnou součástí každé třídy.  

V souladu s ŠVP dochází k pozitivní motivaci dětí a tím pádem i motivaci zákonných zástupců.  

Témata slavností se ubírají k různým tradicím nebo ročním obdobím.  

Našim cílem je přidat novou zahradní slavnost, která bude otevírat každý školní rok a vítat tak nové děti.  

Slavnosti v mateřské škole:  

 Svatomartinská slavnost a lampionový průvod-  s drobným občerstvením od rodičů i dětí se sejdeme v podvečerních hodinách a po programu, 

který připravují paní učitelky s dětmi, se vydáme na průvod městem, kdy děti mají za úkol jít podle stop Sv. Martina.  
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 V rámci tříd a v návaznosti na svátek všech svatých-  Dušičky , dáváme dětem prostřednictvím her a příběhů povědomí o tradicích, které slavíme 

u nás již od pradávna a o tradicích světových jako je Halloween.  

 Mikulášská nadílka - děti nevystavujeme zbytečnému stresu, proto nadílka u nás probíhá formou divadelního představen, které je milé a vtipné 

(spolupráce s divadlem KOS).  

 Vánoční tvoření a besídky  jsou také nedílnou součástí našich TVP, kdy si v rámci tříd paní učitelky pořádají své tvořivé dílny, většinou spojené 

s vánočním posezením a besídkou pro rodiče a ostatní členy rodiny.  

 Tříkrálové zpívání v kostele - adventní a vánoční čas ukončujeme již dlouholetou spoluprací s Církví Československou husitskou, kde si společně 

s Projektem Sbor zazpíváme pásmo vánočních písní a koled.  

 Karneval  v hotelu Congress Hotel Clarion- masopustní veselice nás nemine každoročně ve velkém stylu. Téma karnevalu je každý rok 
obměňována  a celý program je přizpůsoben danému tématu. Na karneval přichází děti nové i děti, které již naší školu opustily.  

 Čarodějnický rej - tanec a soutěže v čarodějnických maskách na školní zahradě, děti vaří lektvary a provádí pokusy, při čemž splňujeme cíle RVP.  

 Zahradní slavnost na konci roku - pasování předškoláků na školáky. Loučení s dětmi, které po prázdninách odcházejí do školy, je spojeno 
s divadelním představením nebo s programem samotných dětí a učitelek.  

Plánem do budoucna je  Slavnost vítání nových dětí-  formou hry, pohádky, scénky, představení přivítat nové děti a jejich zákonné zástupce do prostředí 

mateřské školy- tato slavnost je naším plánem, který bychom rádi každoročně uskutečnili.  

Projekty a programy, které jsou zaměřeny na vzdělávání:  

 Maxík- stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou.  

 MaTeRS- test mapující připravenost pro školu, slouží k posouzení připravenosti dítěte před vstupem do školy.  

 Grafomotorický kurz ve spolupráci s DDM .  

 Návštěvy edukačních programů v  Jihočeském muzeu  (vánoční a velikonoční výstavy, výstavy hub,…).  

 Návštěvy vzdělávacích programů pořádaných  městskou knihovnou - děti se nenásilnou a hravou formou seznamují s knihovnou a knihou.  

 Edukační programy v Domě umění-  děti se hravou formou seznamují s uměním a sami zkouší zajímavé výtvarné techniky.  
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 Škola nanečisto - návštěva ZŠ Kubatova  

 Poznávací výlety a exkurze  (hasiči, záchranná služba).  

 Divadelní představení -zpravidla jednou do měsíce. Divadla přijíždí přímo do mateřské školy nebo docházíme do nedalekého divadla v centru 

města.  

 Práce s keramickou hlínou.  

 Spolupráce s domovem pro seniory - děti se učí vnímat, že mezi námi žijí lidé, kteří potřebují zvýšenou péči a pomoc a nenásilnou formou 

získávají povědomí o zákonitostech života, které my dospělí někdy bereme bez povšimnutí.  

 Plavecký a bruslařský výcvik pro předškoláky.  

Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené: 

 Grantový program Jihočeského kraje:  

    Název grantu: GP Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  

    Název projektu: „Rozšíření vybavenosti SPC“  

    Realizace: srpen 2013  

 Světluška  - Projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu  

 Grantový program Jihočeského kraje  

    Název grantu: GP Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  

    Název projektu: Diagnostika zrakových funkcí pro podporu zrakově postižených klientů  

    Realizace: září 2011  
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 Rozšíření vybavenosti SPC  

 Diagnostika zrakových funkcí pro podporu zrakově postižených klientů  

 Centrum APA  – Centrum aplikovaných pohybových aktivit  

 UPOL  – Univerzita Palackého v Olomouci – projekt Metodická podpora sítě inkluzívních škol   

 Světluška  - Projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu   - nákup  Braillské tiskárny  

 Projekt KIPR   ( Kvalita – Inkluze- Poradenství – Rozvoj )  

 Účast na celorepublikovém  Sportovním soustředění jedinců se zrakovým postižením   v Železné Rudě  

 Speciální pedagogové jsou členy AP SPC  

   

 

https://www.ocnims.cz/wp-content/uploads/2016/10/grant_spc_vybavenost.pdf
https://svetluska.rozhlas.cz/
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7 Systém evaluace  

CO? 

 

PŘEDMĚT 

EVALUACE 

 

 

 (na které konkrétní jevy 

se mateřská škola 

zaměří) 

JAK (ČÍM)? 

 

METODY 

A TECHNIKY 

EVALUACE  

 

(formy, způsob 

vyhodnocování)  

KDY?  

 

ČASOVÝ PLÁN 

 

 

 

(konkrétní termíny 

či frekvence hodnocení) 

KDO? 

 

ODPOVĚDNOST  

Cíle ŠVP Pozorování,  

Vzájemné hospitace,  

Konzultace,  

Pedagogické rady,  

hospitace 

Průběžně  

Dle plánu 

Průběžně  

Dle plánu  

Dle plánu 

Řiditelka, učitelky, zástupkyně 

Speciální pedagogové SPC  

    

Podmínky vzdělávání     

Životospráva  
(denní režim, pobyt 

venku, zajištění pohybu, 

zajištění odpočinku, 

podpora zdravého 

životního stylu)  

Pozorování,  

Pedagogické rady  
Roční hodnocení školy  

Dle plánu 

pedagogických rad  

Řiditelka, zástupkyně, učitelky  

Provozní pracovnice  
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Věcné podmínky  

(Kvalita zařízení 

a vybavení MŠ, kvantita 

vybavení, využitelnost, 

dostupnost 

Rozhovor s rodiči 

a dětmi  

Atmosféra třídy  

Pozorování  

Průběžně  

Dle plánu  

1x ročně  

Řiditelka, zástupkyně, učitelky, 

Speciální pedagogové SPC 

Provozní pracovnice  

 

Psychosociální 

podmínky  
(Kvalita prostředí, 

adaptace děti, rovnost 

v  postavení dětí, 

respektování přirozených 

dětských potřeb)  

Pedagogické rady  Celoročně  

  

Ředitelka, zástupkyně  

Učitelky  

Učitelky  

Speciální pedagogové SPC 

 

Organizace  

(Organizace života dětí, 

organizace vzdělávacího 

procesu) 

Hodnotící dotazník  Dle plánu  Řiditelka, zástupkyně, učitelky  

Provozní pracovnice  

Speciální pedagogové SPC 

 

Řízení MŠ  

(Motivace zaměstnanců, 

styl řídící práce, 

rozdělení kompetencí 

a odpovědností ) 

Roční hodnocení školy  

Průběžné vzdělávání 

učitelů  

1x ročně  Řiditelka, zástupkyně, učitelky  

Provozní pracovnice  

Speciální pedagogové SPC 

 

Personální zajištění  
(Kvalifikovanost celého 

pedagog. týmu, DVPP 

ve vztahu k cílům ŠVP, 

Hodnocení zaměstnanců 

z hlediska provozního 

zabezpečení)  

Rodičovské schůzky,  

Nástěnky, web. stránky, 

individuální rozhovory, 

konzultace  

1x ročně  

Dle plánu  

Pedagogické rady  

Řiditelka, zástupkyně, vedoucí  

jednotlivých úseků 

Spoluúčast rodičů  Řízené rozhovory  2x ročně  Řiditelka, učitelky,  
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Pozorování  

Hospitace  

Vývojové zprávy  

Průběžně  

Dle zájmu rodičů  

Dle potřeb učitelů  

rodiče  

Obsah vzdělávání  
(Hodnotit individuální 

vývojové pokroky u dětí)  

Hospitační protokol  

Hodnotící dotazník  

Dle situace a potřeby  

Dle situace a potřeby  

Dle situace a potřeby  

3x ročně nebo dle invid. 

potřeby  

Učitelky, ředitelka, zástupkyně, 

speciální pedagogové SPC 

 

Hodnocení učitelů 

včetně sebereflexe  

Pozorování dětí,  

Hospitace, komunitní 

kruh,  

sebehodnocení dětí  

Dle plánu hospitací 

4X ročně 

Ředitelka, zástupkyně, učitelky  

Výsledky vzdělávání  
(Vyhodnotit uplatňování 

získaných poznatků, 

znalostí a dovedností 

v praktických činnostech 

v průběhu dne)  

 Denně  

Hodnocení 

integrovaných bloků  

Průběžně  

Učitelky, zástupkyně, ředitelka, rodiče, 

speciální pedagogové SPC 

 

 


