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  ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

 
Provoz mateřské školy:      6.30 - 16.00 hod. 
Zřizovatel:       Město Náchod 
 
Místo poskytovaného vzdělávání:    Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4 
Ředitelka školy:      Jaroslava Dušková  
Číslo telefonu:      491 426 240, 775 240 426 
Počet učitelek:      6 
Počet provozních pracovníků:              4 
Počet pracovníků ve školní jídelně:        2 
Počet dětí:       81 
Počet tříd:       3 
Skladba tříd:                  2 heterogenní třídy (mladší děti) 
        1 homogenní třída (předškoláci) 
         
 
Místo poskytovaného vzdělávání:             Mateřská škola, Náchod, U Kočovny 31 
Vedoucí učitelka:                                          Stanislava Vacková 
Číslo telefonu:                                               491 428 689 
Počet učitelek:                                              2 
Počet provozních pracovníků:                    2 
Počet pracovníků ve školní jídelně:           1 
Počet dětí:                                                      22 
Počet tříd:                                                      1     
Skladba třídy:                                                smíšená (heterogenní) skupina 
 
ŠVP PV byl zpracován podle RVP PV č.j. 32 405/2004-22. 
 
ŠVP PV „Sviť, sluníčko, sviť, ať nám to jde líp“ a ŠVP PV „Naše malá školička  
ke kamarádům cestička“ pro místo poskytovaného vzdělávání v Mateřské škole, 
Náchod, U Kočovny 31 byl sjednocen v 1 dokument jako ŠVP PV Mateřské školy, 
Náchod, Myslbekova 4, který byl projednán a schválen všemi učitelkami na pedagogické 
radě dne 28. 8. 2007 pod č.j. 104/2007, změny ŠVP pro školní rok 2018/2019 na 
pedagogické radě dne 31. 8. 2018.  

Úprava Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání byla provedena 
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.  
Upravený RVP PV nabývá účinnosti od 1. 9. 2018. 
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1 Obecná charakteristika školy 

 

1.1 Charakteristika budov 
 
Mateřská škola Myslbekova se nachází v okrajové části Náchoda v blízkosti hlavní silnice  

od České Skalice a Nového Města nad Metují. Školní zahrada sousedí s Technickými službami  
a parkovištěm firmy Sněžka, která nabízí pracovní místa rodičům našich dětí. V blízkosti je i firma 
Integraf. 
Mateřská škola vznikla v roce 1977 v době, kdy populační vlna dosahovala vrcholu, a bylo nutné budovat 
předškolní zařízení. Mateřská škola se stavěla jako závodní MŠ a patřila dříve jmenovanému závodu 
MEZ. V roce 1991 se zřizovatelem stal MÚ Náchod. 

Budova školy je panelového typu uprostřed velké zahrady o rozloze 1 ha. V přední části zahrady 
se nachází zahradní domek, kde je sociální zařízení pro děti při pobytu venku a sklad hraček na písek, 
dále jsou zde uloženy koloběžky, tříkolky a dětská kola s bezpečnostními přilbami. V další části domku 
jsou kočárky a panenky, pastelky a křídy, cvičební náčiní (obruče, hokejky, míče apod.)  
Před budovou je též bazén, který využíváme jen jako brouzdaliště při horkých letních dnech pro osvěžení 
dětí.  

V zadní části zahrady se staré herní prvky odstranily a v průběhu 2 let se nahradily novými, které 
se rozmístily po celé školní zahradě. Na východní straně se zabudovala stanová lanová prolézačka, 
hnízdo jako houpačka, pružinové houpadlo, a klasická houpačka. Na jižní a prosluněné straně zahrady se 
vyměnil nevyhovující kolotoč za menší a bezpečný, nově vzniklo malé hřiště s umělým trávníkem na 
fotbal, líný tenis nebo badminton. Herní sestava „Flora loď“ a mašinka s dvěma vagonky se musely 
v roce 2017 odstranit, neboť zapracovala hniloba a staly se nebezpečné pro hry dětí. Na uvolněná místa 
se postavila nová sestava s prolézacím tunelem, šplhacím lanem a skluzavkou, pružinové houpadlo a 
houpačky. V rámci obnovy a modernizace celé zahrady se zrušila stará a nevyhovující pískoviště. Nová 
pískoviště se vybudovala na zámkové dlažbě a jsou vzájemně propojená chodníky. Vzniklo zde i 
štěrkoviště s kačírkem, které je velikým lákadlem pro hry nejmenších dětí. Na příjezdové asfaltové cestě 
pro zásobování jsou namalovány přechody, parkoviště a pruhy pro jízdu na koloběžkách, tříkolkách i 
kolech a k seznámení s dopravní výchovou. 

V přední – severní části zahrady došlo k zásadním proměnám podle projektu, který nechal 
zpracovat zřizovatel na podzim 2016 na obnovu zeleně s parkovou úpravou celé zahrady. K realizaci 
došlo od května do srpna 2017. Vedle brouzdaliště vzniklo vrbové iglú a tunel, podél chodníčku jsou 
postaveny zábavné a výukové tabule a panely. Na začátku nového školního roku se pyšníme nádhernou 
zahradou s parkovou úpravou zeleně i novými herními prvky pro sportovní a pohybové vyžití pro děti 
předškolního věku za finanční dotace zřizovatele – Města Náchoda. 

V blízkosti školy je les i členitý terén pro pobyt venku. Přes les se dostaneme k odloučenému 
pracovišti – mateřské škole U Kočovny. Naše MŠ má výhodnou polohu, neboť se v blízkosti nacházejí 
sídliště i vilové čtvrti s mladými rodinami a průmyslová zóna. Přitom přesun do přírody směrem 
k Novému Městu nebo ke Kramolně je v krátkém časovém úseku. 

 
V červenci 2013 byla provedena výměna oken v celé budově školy a zateplení pláště. Při 

odebrání vzorků z původní tepelné izolace nastaly technické komplikace, celé vnitřní vybavení se muselo 
vystěhovat, provoz mateřské školy se přesunul do náhradních prostorů Základní školy T.G.Masaryka.  
Během jednoho týdne v březnu 2014 jsme se přestěhovali zpět do své mateřské školy, kterou jsme si za 
finanční podpory zřizovatele vybavili novým nábytkem ve všech třídách.  
 
 Mateřská škola U Kočovny je umístěna v budově bývalé vily v okrajové části města Náchoda. 
Stojí v klidném prostředí uprostřed zahrady plné jehličnatých a listnatých stromů, keřů a jiné zeleně. 
V zadní části přechází zahrada v les. MŠ je oplocena, do lesa vede přímo ze zahrady horní branka. V dolní 
části zahrady jsou umístěny domečky, houpačky, průlezky a pískoviště na hraní. V zahradě je také okruh 
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pro jízdu na dětských dopravních prostředcích. Hračky ke hře na zahradě jsou uloženy v plechovém 
přístavku. Zde máme i nářadí pro údržbu zahrady a schodiště. Po dvou stranách zahrady jsou vysázeny 
túje, které zajišťují soukromí. 
 Před hlavní brankou v dolní části zahrady vede málo frekventovaná ulice U Kočovny a je zde 
umístěno menší parkoviště. Tato ulice po několika desítkách metrů přechází do ulice Odboje, která vede 
z Náchoda na Nové Město nad Metují. Nedaleko MŠ je i autobusová zastávka.  Největším podnikem 
v okolí MŠ je textilní továrna Bartoň a budovy autodopravy Dítě. Za budovami těchto podniků teče řeka 
Metuje. MŠ U Kočovny leží v prostředí výborném pro procházky i pro sportování – les, zahrady, kopce 
v okolí MŠ. Po různých polních cestách se od MŠ dostaneme na Branku, do Pekla, na Lipí i do Náchoda, 
aniž bychom museli použít frekventované silnice. 
 

1.2 Filozofie školy 
 

Při svém plánování vycházíme z ročního období, tradic, svátků, ze společenského a kulturního 
prostředí, posilujeme vztah k přírodě, rodině, kamarádům, k rodné zemi, řeči. Učitelky vycházejí z 
podtémat ŠVP. Vybranou tematickou část s dílčími cíli zpracovávají do pěti oblastí týdenního plánu. 
Připraví a promyslí si činnosti, metody, formy i prostředky práce s ohledem na heterogenní skupinu. 

V průběhu celého dne klademe důraz na samostatnost a tvořivost dítěte. Necháme ho jednat a 
učit na základě vnitřní motivace i předem domluvených pravidel. Nabídneme mu a hledáme co nejširší 
rámec běžných aktivit, které znamenají přínos k samostatnému, spokojenému a hodnotnému životu.  

Snažíme se o vstřícnou komunikaci dítě - učitelka, v níž je rozhodující přijetí, náklonnost a důvěra ke 
každému dítěti. Tím se nám otvírá možnost úzce spolupracovat s rodinou. Umožníme rodičům vstoupit 
do třídy, prohlédnout si se svým dítětem hračky, výkresy, výtvory a zapojit je do společných aktivit dětí, 
rodičů zaměstnanců školy. 
 

1.3       Vize školy 
 
☼   Veselá mateřská škola se zdravými a spokojenými dětmi.      
☼ Společně s dětmi vytváříme hřejivé a útulné prostředí s dostatkem her, činností a zábavy.  
☼ Nabízíme dostatek podnětů a činností, které přivedou děti k prožitku a k praktickým 

zkušenostem. 
☼ Respektujeme jeden druhého, nasloucháme ušima, vidíme očima a cítíme srdcem.                       
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2 Podmínky předškolního vzdělávání 
 

2.1 Věcné podmínky 
 

V naší mateřské škole Myslbekova máme dostatečně velké prostory. Každá třída se skládá z 
herny, třídy, kuchyňky, pokojíčku, sociálního zařízení a skladu s lehátky. Ve třídě jsou umístěny stolečky 
pro klidové činnosti a stolování, malování a kreslení, modelování, stříhání.  
V herně máme po obvodu umístěny hrací koutky pro námětové, tvořivé, konstruktivní hry i činnosti a 
zároveň nezastavěný prostor pro pohybové hry a aktivity. Pokojíček je velice vyhledávaný pro jeho malý 
prostor pro hry v „soukromí“. Všechny třídy jsou kompletně vybaveny novým nábytkem z března 2014. 
Hračky umisťujeme tak, aby je děti viděly a mohly si je samostatně brát. Dětská knihovna je doplněna o 
encyklopedie i naučnou literaturu a vytvořeny čtenářské koutky. V prosinci 2015 byl do MŠ Myslbekova 
zakoupen Magic Box s výukovými programy. V roce 2017 dostala každá třída PC s připojením na internet 
pro zahájení vzdělávání dětí v počítačové gramotnosti. V šatně dětí jsou vystaveny všechny výkresy, 
pracovní listy, grafomotorika i trojrozměrné výtvory, aby se zákonní zástupci mohli seznámit s pracemi 
svých dětí. 

Mateřská škola U Kočovny je svojí polohou i vnitřním prostředím (klasické stavební materiály bez 
škodlivých vlivů) vhodná i pro umístění dětí se zdravotními obtížemi. Budova MŠ je dvoupodlažní, je 
vytápěna elektřinou. V přízemí budovy je umístěna šatna pro děti, větší umyvárna s WC, WC pro 
zaměstnance, malá místnost pro úklidové prostředky a rozvodna elektřiny. V přízemí budovy je také 
kuchyně. V srpnu 2007 byla kuchyně upravena a přistavěna přípravna zeleniny, vznikl nový sklad pro 
uložení potravin. Vše vyhovuje hygienickým požadavkům. Další místností v přízemí je jídelna spojená 
s ložnicí. V roce 2008 došlo k výměně dvou kusů akumulačních kamen v jídelně, v průběhu dalších let 
dojde k postupné výměně všech ostatních. V červenci 2014 došlo také na výměnu oken, zateplení pláště 
i opravy střešní krytiny. Rok 2014 byl ukončen novým vnitřním vybavením nábytkem v  herních 
místnostech v 1. poschodí. Staré zářivky v jídelně byly v červenci 2016 nahrazeny novými. Do prvního 
patra vede schodiště. V mezipatře je šatna pro zaměstnance. V přístavbě budovy se nachází kancelář a 
kabinet, v kanceláři je únikový východ z MŠ. Tato přístavba byla přistavěna k původní budově později. 
V prvním poschodí budovy je třída, pokojíček pro děti, koutky na hraní na chodbě a menší umyvárna se 
sprchovým koutem a WC. V prvním patře je i balkon, který ale není z bezpečnostních důvodů využíván. 
V podkroví MŠ se nachází půda, která slouží k uskladnění výtvarných materiálů apod. 

Prostředí MŠ i jejího okolí je velmi pěkné. Celé prostředí MŠ působí dojmem domácího prostředí, 
(menší místnosti, malé chodby a schodiště, málo zaměstnanců i malý počet dětí). V září 2016 byl 
realizován projekt na výměnu všech herních prvků na zahradě MŠ a tím bude završen plán o celkové 
opravě a vybavení vnitřního i vnějšího vybavení této MŠ U Kočovny. 

 
2.2 Životospráva 
 

Za chod kuchyně i sestavení jídelníčku zodpovídá vedoucí školní jídelny. Dodržuje se skladba 
“potravinového košíku” s dostatečným přísunem mléka, mléčných výrobků, luštěnin, ryb, ovoce a 
zeleniny. Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne i při pobytu na zahradě. Porce jídla je dětem 
upravena podle jejich přání. Do jídla se nenutí, snažíme se o to, aby alespoň ochutnaly. Dbáme na 
snižování spotřeby živočišných tuků, vajec, cukru. 

Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád. Činnosti je možné měnit a přizpůsobit potřebám a 
aktuální situaci. Děti jsou dostatečně dlouho venku, program je přizpůsoben kvalitě ovzduší. Děti mají 
dostatek pohybu. V denním programu je také respektována individuální potřeba odpočinku a spánku. 
Všechny děti se po hygieně ukládají na lehátko, poslechnou si příběh nebo pohádku z dětské literatury. 
Dětem s nižší potřebou spánku je kolem 13,00 hod nabídnut klidný program ve třídě. Dokončují pracovní 
listy, pracují na PC nebo si zvolí klidnou činnost podle vlastní volby. Děti s nižší potřebou spánku 
odpočívají asi 0,5 hod, děti, které spí, vstávají v 13,40 hod a doba spánku trvá asi 1,25 hod. 
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Přínosy 

+ 
Dodržuje se skladba „potravinového košíku“ s dostatečným přísunem mléka, mléčných výrobků, 
luštěnin, ryb, ovoce a zeleniny. 

+ Děti si zvykly na pitný režim, umějí se obsloužit, nebo si pití vyžádají. 

+ Poloha MŠ a velká zahrada umožňuje dětem každodenní a dostatečný pohyb na zdravém vzduchu. 

+ Nabídka ochuceného mléka i ovocného čaje v pitném režimu. 

+ Instantní čaje se střídají s bylinkovým a černým čajem. 

+ Kontroly z KHS velice kladně hodnotí skladby jídelníčků i spotřebního koše. 

 

2.3 Psychosociální podmínky 
 
 Zachováváme základní režim dne v souladu s přirozenými biorytmy dětí.  
 Respektujeme věkové i individuální zvláštnosti dětí a řízené činnosti přizpůsobujeme jejich 

potřebám.                              
 Umožňujeme pozdější příchody dětí do MŠ a necháme děti pohrát nebo je nenásilně začleníme do 

probíhajících činností.  
 Dodržujeme předepsaný interval mezi jídlem i každodenní dostatečný pohyb venku  
       za příznivého počasí i za mírného deště v gumákách a pláštěnkách v rámci otužování.  
 Reagujeme na zhoršený stav ovzduší.    
 Děti, které zůstávají v MŠ po obědě, se ukládají k odpočinku. Po zklidnění organismu se nespícím 

dětem v rámci možností nabízejí klidné a nehlučné hry nebo jiné aktivity. 
 Novým dětem nabízíme možnost adaptace. 
 Nejmladší děti postupně a nenásilně začleňujeme do kolektivu a prostředí MŠ.   
 Spravedlivým a citlivým přístupem předcházíme vzniku pocitů křivd a viny.  
 Potlačujeme soupeření mezi dětmi, vyzdvihujeme vzájemnou pomoc, kamarádství a přátelského 

řešení konfliktních situací.  Podporujeme samostatnou práci dětí, sebedůvěru, vzájemnou toleranci, 
ohleduplnost, zdvořilost, potřebu vzájemně si pomáhat.          

 Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině pomocí obrázkových piktogramů.  
   V průběhu dne se pravidelně opakují rituály, které přispívají k pocitu bezpečí a klidu našich dětí. Jsou 

to např. rituál pozdravu, komunitní kruh, společné stolování, odpočinek apod. 
    Všichni zaměstnanci mateřské školy se snaží dětem vytvořit pěkné prostředí, aby se  
       v MŠ cítily bezpečně a spokojeně.  
    Všechny děti mají rovnocenné postavení, žádné z dětí není zvýhodňováno ani  
       znevýhodňováno, žádné dítě nesmí být zesměšňováno, žádné dítě nesmí pocítit projevy   
       nerovnosti. Všichni zaměstnanci se snaží navodit vzájemný vztah důvěry a spolupráce. 
 
 

Přínosy 

+ Postupné a nenásilné začlenění nových dětí do kolektivu a prostředí MŠ. 

+ Spravedlivým a citlivým přístupem k řešení problémů předcházíme vzniku pocitů křivdy a viny. 

+ 
Potlačujeme soupeření mezi dětmi, vyzdvihujeme kamarádství a možnost přátelského řešení 
konfliktních situací. 

+ 
Respektování potřeb dětí a stanovení si pravidel chování a dodržování řádu v MŠ s použitím 
piktogramů. 
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+ Zachování základního režimu dne v souladu s přirozenými biorytmy dětí. 

+ Při vstupu dítěte do MŠ je uplatňován adaptační režim. 

+ 
Každá učitelka plní denní program na základě týdenního plánování. Plány jsou pružné a 
přizpůsobeny aktuální situaci. 

+ Alternativní odpočinek u nespících dětí. 

+ Vytváření nových možností pro hry a činnosti dětí v podobě center, koutků. 

+ Dbáno na osobní soukromí dětí při činnostech i osobní hygieně. 

 

2.4 Organizace  
 
 Režim dne je pružný, umožňuje reagovat na potřeby dětí i jejich rodičů.  
 Každý den jsou zařazovány zdravotní cviky a pohybové chvilky. 
 Pracovní doba učitelek je upravena tak, aby se na řízenou činnost učitelky překrývaly a s dětmi 

pracovaly ve skupinách buď podle věku, nebo vyzrálosti dětí. 
 Maximálně podporujeme samostatnost dětí při strojení, hygieně i sebeobslužných činnostech u 

svačiny i oběda. 
 Oběd je organizován tak, že po polévce si děti přinášely samostatně druhé jídlo. Paní kuchařky 

upraví porci jídla podle přání dětí. Po snědení oběda děti odcházejí průběžně do umývárny, 
vyčistí si zuby a připravují se na odpočinek a poslechnutí pohádky. 

 Zařazujeme alternativní odpočinek, kdy na třídě pracuje už jen jedna učitelka a v rámci možností 
a nerušeného spánku dětí, je nabídnuta nespícím dětem činnost u stolečku.  

 Naše MŠ umožňuje dětem nadstandardní pohybové aktivity a rozvoj hrubé motoriky nejen na 
zahradě, vycházkách, ale i ve třídách – jízda na koloběžkách, odrážedlech, traktorech, cvičení na 
nářadí, bruslení, in-line bruslení, plavání pro předškoláky a lyžování. 

 Učitelky důsledně dodržují bezpečnostní pravidla při vycházkách. 
 Nejsou překračovány stanovené počty na třídách, spojování tříd je maximálně omezeno.           
         Učitelky dbají na dodržování pravidel společného soužití, které jsou vyjádřeny formou piktogramů  
              v každé třídě MŠ. 

 
2.5 Řízení mateřské školy 
 

V čele školy jako právního subjektu stojí ředitelka školy. Škola se člení na vedení školy (ředitelka, 
učitelka pověřená vedením odloučeného pracoviště a vedoucí školní jídelny), učitelky, správní 
zaměstnance a kuchařky. Ředitelka řídí ostatní vedoucí zaměstnance a koordinuje jejich práci. Jedná ve 
všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesla svoji pravomoc na jiné zaměstnance v jejich 
pracovních náplních. Organizační schéma školy je rozvedeno v organizačním řádu mateřské školy.  

S pedagogickým personálem jsme vytvořili SWOT analýzu, která byla začátkem opravdové 
týmové práce. Krok za krokem jsme se zúčastnili tvorby školního vzdělávacího programu na základě 
seminářů, ze kterých jsme přinášeli nové poznatky, jak vypracovat program pro naši MŠ. Ředitelka se 
snaží respektovat názory a náměty svých spolupracovníků. Využívá jejich nápady a přiznává autorství. 
Povinnosti zaměstnanců jsou vymezeny pracovními náplněmi a kompetencemi. Obtížné je za plnění 
daných úkolů a příkladnou aktivitu dostatečné finanční ohodnocení, neboť výše nenárokových složek 
není dostatečně pokrytá a čekáme až na závěr kalendářního roku, jak vyjde rozpočet. 

Spolupráce se zřizovatelem je dobrá, kladně hodnotíme i spolupráci se Základní školou Staré 
Město a ZŠ T. G. Masaryka, kam odchází převážná část našich předškoláků. 
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Přínosy 

+ Povinnosti zaměstnanců jsou vymezeny pracovními náplněmi a kompetencemi. 

+ Zájem o nové trendy předškolního vzdělávání a zkvalitnění své odbornosti. 

+ Vzájemná tolerance učitelek na třídách. 

+ Rozvíjející se informovanost rodičů. 

+ Dobrá spolupráce se zřizovatelem. 

+ 
V r. 2012 Město Náchod získalo grant na vzdělávání učitelů mateřských škol pod názvem "Cítíme 
zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ". Myšlenkou 
projektu bylo komplexní vzdělávání učitelů všech mateřských škol zřizovaných městem Náchod. 

 
2.6 Personální a pedagogické zajištění 
  
2.6.1 Mateřská škola Myslbekova 
 
Mateřská škola se zapojila v prosinci 2015 do Operačního programu VVV a od 1. 9. 2017 získala 
finanční dotaci na pozici „Školní asistent“. 
 
Jaroslava Dušková: ředitelka školy  

 
Romana Brumlichová: učitelka  

zaměření: hudební a výtvarné činnosti, hra flétnu, kytaru 
Erika Dítětová:  zástupkyně ředitelky 
                                   zaměření: hudební činnosti, estetika prostředí  
Eva Josková:  učitelka 

zaměření: výtvarné a pracovní činnosti, estetika prostředí 
Bc.Michaela Hátašová.: učitelka 

zaměření: výtvarné a pracovní činnosti, pohybové aktivity 
Mgr.Marta Poludvorná: učitelka 
   zaměření: výtvarné činnosti a hudebně pohybové aktivity 
Nora Zvolánková:           školní asistent: financováno z OP VVV (úvazek 0,5) 
  
 
Hana Kozáková:  zodpovídá za úklid a pořádek 
Monika Moravcová: zodpovídá za úklid a pořádek 
Hana Štěpánová: zodpovídá za úklid a pořádek 
Iveta Pražáková: hlavní kuchařka  
Ivana Šitinová:  vedoucí školní jídelny, kuchařka 
Milan Rousek:  údržbář 
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2.6.2 Mateřská škola U Kočovny 
 
Stanislava Vacková: vedoucí učitelka 
   zaměření: výtvarné a pracovní činnosti, logopedická prevence 
Jitka Hanousková: učitelka 

zaměření: logopedická prevence, výtvarné a pracovní činnosti 
Romana Kosinková: vedoucí školní jídelny, kuchařka 
Iva Burdychová: zodpovídá za úklid a pořádek  
Ladislav Mertlík: údržbář 
 

+ Všechny učitelky mají předepsanou odbornou a pedagogickou způsobilost 

+ Všichni zaměstnanci pracují na základě vymezených pravidel a kompetencí. 

+ Pedagogický tým se pravidelně vzdělává a využívání nabídek NIDV a ŠZDVPP. 

+ Je zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů každý den ve všech  třídách minimálně 
v rozsahu dvou a půl hodin. 

+ Služby učitelek jsou organizovány tak, aby bylo vždy zajištěno optimální překrývání v době řízené 
vzdělávací činnosti a pobytu venku (vycházkách). 

+ Zaměstnanci se chovají, jednají a pracují profesionálním způsobem v souladu se společenskými 
pravidly. 

 

2.7 Spoluúčast rodičů 
 

První společné setkání s rodiči se uskuteční na první informativní schůzce, které předchází 
“Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ “. Osvědčily se nám také třídní schůzky v září, kde paní učitelky 
seznámí rodiče s konkrétními akcemi a děním v MŠ i na jejich třídách. Rodiče se aktivně zapojují do 
společného tvoření s dětmi, pracovních dílen, besídek ke Dni matek. Rodiče mají možnost vstoupit do 
třídy a pomoci v adaptaci dítěte na nové prostředí. Na konci školního roku jsou vyzváni, aby se 
spolupodíleli na hodnocení a vyjádřili své připomínky, náměty a nápady, přání.  

Všichni zaměstnanci chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost. MŠ podporuje rodinnou 
výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě. Nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové 
aktivity v otázkách výchovy a vzdělání. Učitelky pravidelně informují rodiče o jejich dětech, v případě 
potřeby se souhlasem rodičů zajistí odborné vyšetření v PPP nebo ve SPC. 

 

Přínosy 

+ Vysoká účast rodičů na zářijových schůzkách. 

+ Snažíme se chápat a respektovat názory rodičů, usilujeme o dobré vztahy. 

+ Společné akce s rodiči formou pracovních dílen, besídek, dnů otevřených dveří. 

+ Vstup rodičů do třídy, možnost zapojení do aktivit dítěte. 

+ Včasná informovanost rodičů o akcích, výletech, divadlech apod. 

+ Komunikace s rodiči při problémech dítěte a zajištění odborného vyšetření při OŠD. 
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2.8 Spolupráce se školou 

 
Naše mateřská škola má dobrou spolupráci se Základní školou Drtinovo náměstí, neboť 

převážná část dětí z naší MŠ odchází  do první třídy právě do této ZŠ. Pan ředitel nám umožní návštěvu 
předškoláků v prvních třídách před zápisem. My pomůžeme s předáním pokynů a informací budoucím 
školákům a jejich rodičů.  
Spolupráce se ZŠ Komenského  

- návštěva 1. třídy, den otevřených dveří 
- návštěva pozemku a prohlídka zvířátek, které zde chovají 

Spolupráce se ZŠ T. G. Masaryka 
- návštěva 1. třídy, školní družiny a školního klubu 

Spolupráce s Déčkem  
- účast na akcích podle jejich nabídky 
- zprostředkování jejich nabídky kroužků pro předškolní děti 

 Spolupráce se Sportovním zařízením města Náchoda 
       - plavecká výuka předškoláků 

- přípravka bruslení “Hrátky na ledě“ pod vedením paní Jany Paslerové 
Spolupráce se ZUŠ v Náchodě 

- koncerty a vystoupení dětí v městském divadle 
- zprostředkování vystoupení v MŠ pro předškoláky a jejich rodiče před talentovými zkouškami 

do ZUŠ 
Spolupráce s policií 

- Den s policií, ukázka práce s policejními psy 
Spolupráce se Záchranným hasičským sborem ve Velkém Poříčí 

- zábavný program ke Dni dětí 
Spolupráce s Městskou knihovnou 
Spolupráce s Městským úřadem 

- zajištění programu na vítání občánků 
-      výtvarná soutěž a výstava výtvarných prací „Malá prima sezóna“ 
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2.9 Podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
Podmínky pro vzdělávání dětí musí vždy odpovídat individuálním potřebám dětí (Např. v oblasti věcného 
prostředí, životosprávy dětí, psychosociálního klimatu, organizace vzdělávání, personálního 
a pedagogického zajištění, spolupráce mateřské školy s rodinou apod.). Podmínky pro vzdělávání dětí 
s přiznanými podpůrnými opatřeními stanovuje školský zákon a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Učitel zajišťuje tyto podmínky s ohledem 
na vývojová a osobnostní specifika těchto dětí a měl by být vzdělán v oblasti speciální pedagogiky.  

Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je potřebné zabezpečit (případně 
umožnit): 

 uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci 
činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání; 

 realizaci všech stanovených podpůrných opatření při vzdělávání dětí; 

 osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte 
zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v úrovni odpovídající věku 
dítěte a stupni postižení; 

 spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v případě potřeby 
spolupráci s odborníky mimo oblast školství; 

 snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy;  

 přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření. 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřských školách zřízených podle § 16 odst. 9 
školského zákona se uskutečňuje na základě školních vzdělávacích programů upravených podle 
speciálních vzdělávacích potřeb dětí.  

 

2.10 Podmínky vzdělávání dětí nadaných 
 
MŠ vytváří podmínky pro vzdělávání dětí nadaných obdobným způsobem jako u dětí se speciálními 
potřebami. U dítěte vykazující známky nadání bude stimulován rozvoj jeho potenciálu.  
Zajistí realizaci všech podpůrných opatření prvního až čtvrtého stupně pedagogické podpory. Dítěti bude 
ve spolupráci se školským poradenským zařízením a zákonnými zástupci zajištěna speciální pedagogická 
péče.  

 

2.11 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let  

 

 Děti mladší tří let umisťujeme do třídy v přízemí z důvodů začlenění provozovaných činností podle 
požárního nebezpečí. 

 Ve třídě s věkově heterogenním uspořádáním máme hračky, stavebnice pro dvouleté děti uloženy 
v zavřených skříňkách a v otevřených poličkách na vyšších místech nábytku (drobné korálkové 
mozaiky, stavebnice Lego, zatloukání hřebíčků do korkových podložek apod.)  

 Dětem mladší tří let s výběrem hračky pomůže učitelka. Tím je zajištěna bezpečnost dětí a 
předkládání přiměřeného množství podnětů pro tyto děti. 

 Ve třídě jsou nastavena srozumitelná pravidla formou piktogramů pro používání a ukládání hraček a 
pomůcek. 

 Prostředí třídy je rozděleno na prostor ke stolování, kreslení a činnosti u stolečku. Další část třídy 
tvoří prostor vyčleněný ke hrám na koberci a pohybovým aktivitám, kde je dětem poskytnut 
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dostatečný prostor pro volný pohyb a hru. V této části třídy je možnost variability v uspořádání 
prostoru a rozložení lehátek pro naplnění potřeby odpočinku a spánku. 

 V každé umývárně mateřské školy je sprchový kout k umytí dítěte při znečištění. Výška umývadel i 
WC je přizpůsobena věku dětí. Pro nejmladší děti máme připraveny stupínky i prkénka k dětským 
WC. 

 V šatně dětí jsou jednotlivé šatní přihrádky vybaveny úložným prostorem na náhradní oblečení a 
hygienické potřeby a označeny značkou dítěte.  

 Režim dne je upraven tak, aby respektoval potřeby dětí (pravidelnost, dostatek času na realizaci 
činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek). 

 Zákonným zástupcům nabídneme dvouměsíční adaptační dobu na dopolední činnosti před 
pravidelnou docházkou do MŠ. 

 Dítěti je umožněno přinést si do MŠ plyšovou hračku na odpolední odpočinek nebo spánek jako 
spojení a kontakt s domovem a s rodinou pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty. 

 Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, s dětmi mladšími tří let 
pracuje samostatně učitelka. Vzdělávací činnost přizpůsobí časově potřebám dětí. 

 Učitelka uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímá. 

 V mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře 
a spolupráci s rodiči. 

 

3 Organizace vzdělávání 

3.1 Vnitřní uspořádání školy 
 

Jsme trojtřídní MŠ a každé třídě náleží celé jedno podlaží. V každé třídě MŠ Myslbekova je zapsáno 
27 dětí, kde v současné době převládá skupina chlapců. Prostory tříd se člení na místnost sociální s 
umývárnou, sprchou a WC dětí, třídu se stolečky a hernu s hracími koutky i dostatečným prostorem pro 
pohybové aktivity. Ke třídě patří malá kuchyňka pro vydávání jídla a uložení nádobí, kabinety, sklad pro 
lehátka a šatna dětí. Bývalá izolační místnost se změnila na útulný pokojíček. Rekonstrukce všech 
umýváren byla uskutečněna o prázdninách 2007. Umývárny jsou laděny do barev charakterizující danou 
třídu. V březnu 2014 jsou všechny třídy i herny vybaveny nových nábytkem podle návrhů učitelek. 

Mateřská škola U Kočovny je jednotřídní. Vstupními dveřmi vcházíme do šatny dětí. Vedle šatny je 
nově zrekonstruované sociální zařízení. Ze šatny dětí vede chodba ke kuchyni, která sousedí s jídelnou a 
místností, kde se skládají a rozkládají lehátka. V době ranního cvičení se místnost mění na tělocvičnu. Po 
schodišti se dostaneme do meziposchodí, kde se nachází kancelář vedoucí učitelky a nouzový východ. Po 
několika schodech přicházíme třídy. Třída se člení na 2 menší a jednu větší místnost. Ve větší místnosti 
jsou umístěny stolečky pro pracovní a výtvarné činnosti, stolní hry a stavebnice. Po obvodu třídy je nový 
nábytek, který odpovídá parametrům pro děti předškolního věku. Menší místnosti slouží jako koutky pro 
hry dětí.  
 Všechny třídy mají smíšenou (heterogenní) skupinu dětí, ale žijí a pracují samostatně. Scházíme 
se na společných akcích, při divadlech, výletech a na školní zahradě. Jednotlivé třídy nemají své vlastní 
zaměření, pracují podle společně vypracovaného ŠVP. Upravují si TVP a integrované bloky podle ročního 
období, nahodilých situací, společných prožitků a zážitků, věkové skupiny, individuálních zvláštností dětí. 
Potkáváme se v šatnách na chodbě, ráno i odpoledne při scházení nebo rozcházení, při vzájemných 
návštěvách, divadlech, na zahradě. Do jednotlivých tříd jsou umisťovány sourozenci nebo kamarádi – 
vycházíme vstříc přání rodičů při zápisu dětí do MŠ. 
 Učitelky se v každé třídě překrývají na řízené činnosti a pobyt dětí venku od 9,15 – do 12,15 hod. 
V řízených činnostech musí býti cíle a nároky na děti diferencovány podle věkových zvláštností. Při 
pobytu venku je třeba zajistit a dodržovat pravidla bezpečnosti a zdraví dětí.   
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3.2 Charakteristika tříd 

 

 

 

Třída Berušek ve školním roce 2018 – 2019 

 
Počet dětí:  25   dívky: 10  chlapci: 15 
věkové rozdělení třídy:  2 – 3 leté: 13  3 – 4 leté: 7  4 – 5 leté: 5 
    5 – 6 leté: 0   

 

 

Třída Žabiček ve školním roce 2018 - 2019 

 
Počet dětí:  25  dívky: 13 chlapci: 12 
věkové rozdělení třídy:  2 – 3 leté: 0  3 – 4 leté: 11  4 – 5 leté: 14 
    5 – 6 leté: 0    

                          

 

Třída Zajíčků ve školním roce 2018 – 2019 

 
Počet dětí:  26   dívky: 11  chlapci: 15 
věkové rozdělení třídy:  2 – 3 leté: 0  3 – 4 leté: 0  4 – 5 leté: 0 
    5 – 6 leté: 20  OŠD: 6 
 
 
 

 Třída Kuřátek ve školním roce 2018 – 2019 

 
Počet dětí: 22   dívky: 11  chlapci: 11  
věkové rozdělení třídy:  2 – 3 leté: 1  3 – 4 leté: 8  4 – 5 leté: 6 
    5 – 6 leté: 5  OŠD: 2 
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3.3 Sociální prostředí 
  

Zápis do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání se provádí po dohodě se zřizovatelem. 
Ředitelka mateřské školy stanoví místo, termín a dobu podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu 
vzdělávání pro následující školní rok. O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím tisku 
nebo vývěsky na mateřské škole.  
Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let 
Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má 
doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato 
informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Tato 
podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné. 

O naši mateřskou školu mají zájem rodiče z okolních sídlišť, nebo ti, kteří pracují v nedalekých 
firmách, nebo rodiče, kteří u nás měli starší děti. V každé třídě jsme si společně s dětmi stanovili pravidla 
chování, která chceme dodržovat. Pro lepší zapamatování a občasné připomenutí je máme nakreslená 
ve formě piktogramů. 

Ředitelka mateřské školy může po předchozím písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte 
rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: 

 dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání 
po dobu delší než 2 týdny, 

 zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušují provoz MŠ, 

 ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské 
zařízení, 

 zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo 
úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín 
úhrady. 
 

3.4 Popis a formy vzdělávání 
 

Činnosti, které v MŠ uskutečňujeme, rozlišujeme jako základní péči, činnosti herní i pohybové 
aktivity a činnosti didakticky řízené pedagogem. 

Do základní péče patří ranní scházení dětí, hygiena a stravování dětí v průběhu celého dne, 
odpočinek i spánek a rozcházení dětí domů. 

Spontánní herní a pohybové aktivity jsou vyvážené s činnostmi didakticky řízené pedagogem. 
Pravidelně se střídají klidné činnosti s pohybovými aktivitami formou pohybových her, her se zpěvem, 
tanečních improvizací i proudového cvičení. 

Didakticky řízené činnosti jsou buď individuální, skupinové nebo společné formou záměrného 
nebo spontánního učení, přímo nebo nepřímo řízená pedagogem.  Respektujeme zájem a schopnosti 
dětí, podporujeme dětskou aktivitu a připravujeme dostatek činností, které vedou k prožitku a 
praktickým činnostem. Zařazujeme kooperativní učení hrou i činností. Styl učení je založen na principu 
vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte. Uplatňujeme integrovaný přístup 
s širokou nabídkou různých aktivit. Individuální vzdělávací plány připravujeme pro děti s odkladem školní 
docházky na základě doporučení dětského pediatra nebo PPP a vlastního pozorování. 

 

3.5      Pedagogické zásady a metody pedagogické práce 
 
Ve výchovně vzdělávací práci s dětmi dodržujeme základní pedagogické zásady a 

používáme metody, které vedou děti k aktivitě, experimentování, hledání, k přemýšlení a formulování 
vlastních názorů a ke zdravému sebevědomí. Uvedenými pravidly se řídí celý pedagogický kolektiv 
mateřské školy. 
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    zásada úcty ke každému člověku – úcta ke druhým lidem i k sobě samotnému jsou dva základní 
projevy lidské důstojnosti. Respektujeme a vážíme si každého dítěte, s jeho individuálními a osobními 
potřebami. Chválíme, důvěřujeme, posilujeme sebedůvěru dětí. 
 
    zásada ohledu na věkové a individuální zvláštnosti – uplatňujeme takové nároky, které odpovídají 
možnostem a schopnostem každého dítěte, které je podněcují, dávají mu naději na úspěch a přispívají 
k jeho optimálnímu rozvoji. 
 
    zásada opory o kladné rysy dítěte – denním intenzivním kontaktem dítě dobře poznáváme, snažíme 
se nacházet jeho kladné stránky, vyzvedáváme pozitivní stránky dítěte, chválíme. Negativní projevy se 
snažíme usměrnit v počátku, volíme postupy vhodné a účinné v předškolním věku. 
 
    zásada aktivity dětí – vědomosti a dovednosti předáváme dětem prostřednictvím vlastního poznání 
a vlastní činnosti, využíváme názorných a praktických metod, používáme dostatek materiálů a pomůcek, 
volíme metody s přímou účastí dítěte (hry, projekty, dramatizace, dialogy apod.). Vyhýbáme se 
metodám, kdy je dítě v roli pasivního posluchače hotových poznatků. 
 
    zásada demokratického vztahu mezi učitelkou a dítětem – vytváříme pro děti prostředí plné 
důvěry, pochopení, využíváme neformální autority učitelky, jsme důsledné při dodržování pravidel a 
zásad bezpečnosti dětí. Dáváme dětem možnost, aby se v adekvátních situacích demokraticky 
rozhodovaly, podporujeme schopnost vyjádřit svůj názor, obhájit se. 

 

 zásada všestranného rozvoje osobnosti učitelky – soustavně a cíleně se vzděláváme, zaměřujeme 
 se na rozvoj pedagogických dovedností, rozvoj komunikačních schopností. Vzděláváme se i v oblastech, 
 které přímo nesouvisí s oblastí předškolního vzdělávání, ale rozvíjí celkovou vzdělanost a přehled každé 
 učitelky. 
 
 zásada názornosti – při práci s dětmi se snažíme volit takové činnosti, při kterých je zapojeno více  
smyslů (zrak, sluch, hmat, čich, chuť). Využíváme aktivity dětských smyslů, touhy dětí po poznání a chuti  
se účastnit zajímavých činností, hledáme přitažlivé motivace. 
 

3.6      Naše nadstandardní aktivity, činnosti 
 

V nadstandardních činnostech nabízíme:   
    grafomotoriku 
    výtvarné a pracovní činnosti – projekt „Nakreslím si obrázek“ 
    pracovní dílny pro děti a rodiče 

    plavecký výcvik pro děti předškolního věku 
    bruslení pro začátečníky, bruslení na in-line bruslích 
    seznámení s PC, učit se pracovat s PC a daným programem pro děti předškolního věku   
    dopravní výchova – projekt „Bezpečně domů i do školky“ 
    pohybové aktivity – projekt „Sportujeme celý rok“ 
     třídění odpadu a sběr hliníku – „Třídím, třídíš, třídíme“ 
    enviromentální výchova – koutek živé přírody (projekt) „Bylinková školička“ 
    „Pirátské léto“ 
 
 Věnujeme se starším dětem v oblasti grafomotoriky. Pravidelně zařazujeme  grafomotorická cvičení 

a kreslení s říkankami s použitím různých kreslících pomůcek a trojhranných tužek nebo násadek na 
tužky. Dbáme na správný úchop kreslícího materiálu. Nacvičujeme a upevňujeme pravolevou 
orientace. Procvičujeme zrakové rozlišování a postřehování shod a rozdílů, detailů.     
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 Rozvíjíme estetické cítění a vnímání. Procvičujeme, prohlubujeme a upevňujeme pracovní a 
výtvarné dovednosti. 

 Provádíme logopedickou prevenci a věnujeme se rozvoji smyslového vnímání. Rozvíjíme obratnost 
mluvidel, fonematický sluch, slovní zásobu. Zařazujeme dechová, artikulační a sluchová cvičení, 
gymnastiku mluvidel.  

  Připravujeme pro rodiče a děti pracovní vánoční i velikonoční dílny nebo dopravní odpoledne 
s plněním různých úkolů pro děti s rodiči. 

  Předškoláci se zúčastňují  plaveckého výcviku. 
    Pro děti 5 – 6leté nabízíme 10 lekcí bruslení pod vedením instruktorky a za účasti, dozoru a pomoci 
        učitelek MŠ, 5 lekcí in – line bruslení v jarních měsících 
    Lyžařská školička probíhá v týdenním kurzu v Mladých Bukách 
 
Péče o děti s odkladem školní docházky: 
  uvolnění celého těla, hlavně horních končetin 
 vyhranění laterality 
 odbourávání těžkopádnosti, křečovitosti při grafickém projevu, správný úchop tužky 
 rozvoj grafomotoriky - vedení a jistota linií, zvládání tvarů, zaznamenání pohybu 
 ztvárnění složitějších útvarů (př. kresba jedním tahem, kresba s říkankou, písní) 
 rozvoj kresby a vizuomotorické koordinace 
 podporovat fixaci pracovních návyků 
 zrakové rozlišování, postřehování rozdílů 
 nácvik a upevňování pravolevé orientace 
 upevňovat výslovnost a artikulaci  
 
 

3.7 Jak se bavíme v mateřské škole 
 

Při svém plánování poznávacích, kulturních i zábavných akcí vycházíme z našeho ŠVP. Divadelní 
a loutkové představení nám nabízí agentura paní Ulbertové z Hradce Králové a herci za námi přijedou 
do mateřské školy. Krásné zpracování a mluvený projev nám vždy připraví pan Bílek i paní Vlčková.  
Dále době spolupracujeme s divadelní agenturou Ludmily Frištenské. Na každý měsíc nabízejí divadlo, 
které se vztahuje k ročnímu období, svátkům, k posílení kamarádských vztahů, k vytvoření správných 
společenských, hygienických návyků apod.  
Výstavy, exkurze, besedy plánujeme podle aktuální nabídky, z nahodilých situací, ochoty rodičů 
zprostředkovat či nabídnout exkurzi či besedu, plánu jednotlivých oddělení v daném roce. 
 
Akce pro děti, děti a rodiče: mikulášská nadílka, vánoční tvoření a vánoční posezení s ochutnávkou 
cukroví a dárečky pod stromečkem, karneval, velikonoce, Den země - ochránce přírody, dopravní 
dopoledne – jízda zručnosti na kolech, koloběžkách, tříkolkách podle vyspělosti dětí. Pálení čarodějnic i 
květnová besídka k svátku maminek, návštěvy v základní škole s předškoláky i některých mateřských škol 
v Náchodě. Na konci školního roku oslavíme Den dětí a ukončíme rozloučením s předškoláky, kteří 
odcházejí do základních škol. 
 
Výlety pořádáme do našeho překrásného okolí na Homolku, Bělovse, Dobrošova, Pekla, Nového Města 
nad Metují, náchodského zámku, lesoparku Montace. Na svých výletech dětem přiblížíme historii, 
pověsti a zajímavosti našeho kraje. 
 
Nezapomínáme na prezentaci naší mateřské školy na veřejnosti. Třída Kuřátek pravidelně připravuje 
program pro vítání nových občánků na radnici, příspěvky do novin Náchodska a Echa, děti kreslí vánoční 
a novoroční přání pro charitativní organizace. Třída Kuřátek (MŠ U Kočovny) nezapomíná na občany 
z Bražce a každoročně dostanou do poštovních schránek vánoční přáníčka.   
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4 Charakteristika vzdělávacího programu 
 
Hlavním záměrem předškolního vzdělávání je, aby dítě na konci předškolního období získalo 

přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy k tomu, aby se mohlo aktivně 
vyrovnávat s přirozenou životní realitou a mohlo se dále příznivě rozvíjet a vzdělávat. 
            Chceme respektovat předškolní období dětství jako svébytnou etapu života s vlastními 
zákonitostmi a charakteristickými činnostmi, které nelze předčasně omezovat vnucováním pravidel a 
tempa světa dospělých. Rozvojem citových, sociálních a volních vazeb chceme zajistit dětem jejich pocit 
jistoty a bezpečí a vytvářet pro ně neustále nové příležitosti k učení a poznávání. Chceme uznávat 
osobnost každého dítěte, ale jsme si také vědomé nebezpečí naprosto volného přístupu k dítěti 
předškolního věku i někdy nesprávně vykládané svobody dítěte. 
          Místo snahy podřídit si dítě a manipulovat s ním se pokusíme o vstřícný, partnerský vztah, ve 
kterém bude převažovat náklonnost a důvěra. Budeme dávat dostatek prostoru dětem k tomu, aby 
mohly uplatnit vlastní aktivitu, měly možnost spolurozhodovat, souhlasit i oponovat. Celkově pozitivně 
budeme motivovat děti, projevovat uznání a důvěru ve schopnosti dětí. 
„Není nic nespravedlivějšího než stejné zacházení s nestejnými lidmi.“ (P.F. Brandwein – americký 
psycholog) 

 
1. cíl: ROZVOJOVÝ - rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 
2. cíl: HODNOTOVÝ  - osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 
3. cíl: PROJEVOVÝ - získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná     
                                             osobnost působící na své okolí. 

   
My jsme si vytyčili tyto cíle a záměry předškolního vzdělávání - vytvořit dětem předpoklady pro: 
 
 

4.1 Fyzický rozvoj  
 

Fyzický rozvoj:  
 

    vytvářet podmínky pro pohodu a zdraví dětí 
    uspokojovat a respektovat každodenní potřeby dítěte 
    vytvářet dostatek prostoru, času a prostředků pro spontánní hru dětí, respektovat tu 
       skutečnost, že hra je hlavní činností dítěte a má význam pro jeho seberozvíjející učení 
    ochraňovat a posilovat organismus dítěte, umožnit dostatek volného pohybu, připravit 
       optimální denní režim a vhodné prostředí 
    pečovat o zdravou výživu dětí 
    respektovat a podporovat duševní vývoj dětí, posilovat jejich sebedůvěru, chránit je  
       před stresem 
    vychovávat ke zdravému životnímu stylu 
   vést děti k tomu, aby se chovaly ke svému zdraví i ke zdraví ostatních jako k nenahraditelné      
       hodnotě 
    vytvářet návyky a dovednosti, které jim umožní samostatnost v hygieně a sebeobsluze 
    zlepšovat jeho tělesnou zdatnost, podporovat rozvoj hrubé motoriky /chůze, běh, poskoky, 
       skoky, lezení/ a jemné motoriky /grafomotoriky/ a manipulačních činností s předměty, 
       pomůckami, nástroji, náčiním. 
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4.2 Psychický rozvoj 
 

Psychický rozvoj: 
 

    laskavým přijetím usnadnit novým dětem vstup do MŠ 
    respektovat a podporovat duševní vývoj dítěte 
  rozvoj vědomostí, rozšiřování časové a prostorové orientace a matematických představ, 

podněcovat představivost a paměť, zapojení všech smyslů při různých činnostech. 
  rozvoj komunikativních dovedností, logopedická prevence a péče, řečové, sluchové a rytmické hry, 

hříčky, hádanky. 
  rozvíjet a podporovat sebevědomí a sebedůvěru, vědomí své identity, umět projevovat své city a 

snažit se je ovládat. Těšit se z estetických zážitků, zaujmout citlivý vztah k lidem, k přírodě. 

 

4.3 Společenský rozvoj 
 

Společenský rozvoj:  
 

   zajistit plynulý přechod dětí z rodiny do MŠ  
   pomoci začlenit nově přijaté děti do kolektivu ostatních dětí, postupné zapojování do všech 
      činností a vzájemně spolupracovat 
   formovat u dětí společenské postoje 
   vytvářet povědomí o morálních hodnotách, o tom co se smí a co ne, co je špatně a co dobře 
   posílit komunikaci mezi dětmi, dětmi a učitelkou, učitelkou a rodinou 

 
4.4 Klíčové kompetence 
 
Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové kompetence považovány tyto kompetence: 
 
   1. kompetence k učení 
   2. kompetence k řešení problémů 
   3. kompetence komunikativní 
   4. kompetence sociální a personální 
   5. kompetence k řešení problémů 
 

4.5 Pět vzdělávacích oblastí RVP PV 
 
Biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální 
 
Tyto oblasti jsou nazvány“ 
   1. Dítě a jeho tělo 
   2. Dítě a jeho psychika 
   3. Dítě a ten druhý  
   4. Dítě a společnost 
   5. Dítě a svět 
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4.6 Struktura školního vzdělávacího programu 
 
 Náš školní vzdělávací program s názvem „Sviť, sluníčko, sviť, ať nám to jde líp“ i ŠVP 
z odloučeného pracoviště mateřské školy U Kočovny „Naše malá školička ke kamarádům cestička“ je 
velmi bohatý a pestrý, v obou mateřských školách máme takové podmínky, které umožňují mnoho 
činností a aktivit ze všech oblastí dětského života jako výtvarné, pracovní i stavební činnosti, jazykové, 
dramatické, hudební a literární činnosti. Nezapomínáme na rozvoj jemné i hrubé motoriky a 
pohybové činnosti při spontánních a řízených aktivitách nejen v budově školy ale i na vycházkách, 
výletech, exkurzích. Vycházíme z poznatku, že předškolní dítě aktivně vstřebává všechny podněty a vlivy 
vnějšího okolí a reaguje na ně různými činnostmi a aktivitou. 
 
    Naše mateřská škola podporuje všestranné a rovnoměrné rozvíjení dětských vědomostí,  
       schopností a dovedností, s respektováním individuálních věkových, vývojových i          
       zdravotních potřeb. 
 
    Tematické celky vycházejí ze zaměření ŠVP, jsou závazné pro všechny třídy. Určují širší obsahový  
       rámec, ve kterém se třídy pohybují.  
 
    Každý celek je dále rozpracován do tematických částí, ze kterých si každá třída volí ty části, které 
       odpovídají konkrétním potřebám a specifikům jednotlivé třídy. Není nutné využít všechny tematické  
       části v průběhu jednoho školního roku.  
 
    Tematický program školy je zpracován jako dlouhodobý. 
 

    Tematické části jsou zpracovány svým obsahem jako střednědobé (roční) třídní vzdělávací  
        programy. Tematické části nejsou časově omezeny, jejich délka a zařazení do programu je dána 
        aktuálními potřebami a situací ve třídě.  
 
     Smysluplnost a praktičnost obsahové části vzdělávacího programu je pravidelně hodnocena  
        z hlediska školy i jednotlivých tříd. 
 
    Školní vzdělávací program je otevřený, přístupný dodatkům a změnám, které plynou z konkrétních  
       zkušeností při jeho realizaci. 
 
 

4.7 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Při 
vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba jejich naplňování přizpůsobit tak, aby 
maximálně vyhovělo dětem, jejich potřebám i možnostem. Snahou učitelek by mělo být vytvoření 
optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci 
mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami vyžadují jiné podmínky, které jsou stanoveny zákony, 
vyhláškami a prováděcími předpisy. Kromě těchto podmínek musí pedagog mít na zřeteli podmínky, 
které vyplývají z přirozených vývojových potřeb dětí předškolního věku a zároveň i ty, které jsou dány 
jejich speciálními potřebami. Důležitou podmínkou úspěšnosti předškolního vzdělávání dětí s postižením 
či znevýhodněním je nejen vhodná volba vzdělávacích metod a prostředků, ale i vysoce profesionální 
postoj pedagoga a spolupráce s dalšími odborníky. 
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4.8 Vzdělávání dětí mimořádně nadaných 
 

Školní, třídní i individuální program, jeho obsah podmínky umožňují přizpůsobení se 
mimořádným schopnostem dětí, či doplnění nabídky dalších aktivit podle zájmů a mimořádných 
schopností či nadání dětí. 
 

K charakteristikám nadaných dětí patří: extrémní vyspělost v jakékoli oblasti učení a výkonu, 
asynchronní vývoj, široká slovní zásoba a vyspělý verbální projev, výborná paměť, samostatnost v učení, 
složitější myšlenkové operace, abstraktní myšlení, upřednostňování komplexních a náročných úkolů, 
schopnost aplikovat své dosavadní vědomosti do nových situací, zvídavost, mnoho (neobvyklých) zájmů, 
koníčků, sběratelství, touha pracovat nezávisle, samostatně, svým vlastním způsobem. 

Tyto děti však mívají i projevy, které mohou přinášet problémy: odmítají práci nebo pracují 
nedbale, jsou nervózní při běžném tempu práce, odmítají rutinní a předvídatelnou práci - stereotypní 
úkoly, kladou mnoho otázek (často choulostivých), odmítají příkazy, sní v průběhu dne, ovládají 
skupinové diskuse, bývají panovačné vůči dospělým i vrstevníkům, jsou netolerantní k nedokonalosti 
vlastní i ostatních, jsou přecitlivělé vůči kritice, odmítají se podřídit, hrají divadlo" a ruší ostatní děti, 
bývají "kolektivními šašky", jsou netrpělivé. Péče v předškolním věku je zaměřena zejména na rozvoj 
intelektového nadání a sociálních dovedností.  

Typické znaky mimořádně nadaných dětí  

 Patří k nim: 

 neobvyklá živost, 

 menší potřeba spánku, 

  dlouhodobý rozsah pozornosti a schopnost soustředit se na několik věcí současně, 

  časné rozpoznání známých osob 

  vytvořena trvalost objektu dříve než u ostatních (poznání skutečnosti, že věci existují, když je 
nevidíme), 

 zvýšená reakce na vnější podněty (hluk, bolest aj.),  

 velká potřeba přísunu jiných podnětů, 

 neobvyklá paměť (na příběhy, básně, písně aj.), 

 velká rychlost čtení, 

 rychlý rozvoj řeči, časný nástup řeči, rychlý nárůst slovní zásoby, schopnost tvořit věty a užívat 
gramatická pravidla, 

 zájem o knihy, specifické hračky - kalendáře, mapy, encyklopedie, šachy, počítač, 

 zvídavost - nekonečné kladení otázek. 
 
 
Často jde o děti se zvýšeným zájmem o určitá témata (vesmír, dinosauři, lidské tělo, matematika aj.), 
akcelerované v oblasti vyjadřování a zejména slovní zásoby. U jejich vrstevníků se většinou setkávají 
s nepochopením, potřebovaly by staršího partnera ke komunikaci. Jsou to děti neobyčejně zvídavé, se 
silnou vnitřní motivací k činnosti, kterou si samy zvolí. 
 

 

4.9 Podpora vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Vzdělávání dětí mladších tří let bude začleněno do pěti vzdělávacích oblastí. Při vzdělávání 
těchto dětí se budeme snažit o naplnění tří priorit: 
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1. Úzce spolupracovat s rodinou a vytvořit podmínky pro zajištění organické provázanosti režimu 
dvouletého dítěte v rodině i v instituci. 

2. Individuálně podporovat aktivitu dětí, zvídavost, snahu po objevování, ale nepřetěžovat je, 
nepoškodit je fyzicky a psychicky. 

3. Vytvořit pevné základy pro postupné osamostatňování dítěte v oblasti sebeobsluhy a socializace 
směřující k rozvoji jeho osobnosti. 

Mezi jednotlivými dvouletými dětmi jsou určité rozdíly v jejich individuálním vývoji, avšak to lze 
z hlediska osobnostně orientovaného pojetí předškolního vzdělávání považovat za přirozené, a tudíž 
upravíme vzdělávací podmínky dvouletých dětí v mateřských školách, úpravou školního vzdělávacího 
programu. 

4.9.1 Stimulace motorických dovedností 

Pro dvouleté dítě je charakteristický rozvoj pohybových dovedností, který mu umožňuje postupné 
pronikání do širšího spektra činností. Motorický vývoj je úzce svázán s potřebou aktivity, kterou dítě 
uspokojuje především pohybem. Dvouleté dítě radostně běhá, skáče, zkouší, kam například může vylézt, 
vlézt atd. Prostředí mateřské školy by mělo být nejenom bezpečné, ale pedagogové vytvoří podmínky, 
které povedou k podpoře tělesného rozvoje, zdraví, osobní spokojenosti a pohody dítěte (1. oblast Dítě 
a jeho tělo).  

4.9.2 Osamostatňování, vědomí vlastní osobnosti 

Osamostatňování se projevuje i v dalších oblastech sebeobsluhy: dítě se dokáže samo najíst a napít, ale 
potřebuje dostatek času, v případě drobného nezdaru potřebuje podporu, povzbuzení a teprve následně 
drobnou dopomoc. Taktéž je to s oblékáním a se svlékáním. Dvouleté dítě se dokáže svléknout a 
s mírnou dopomocí i obléknout, pokud je k tomu vedeno a je mu ponechán dostatečný prostor pro 
realizaci (1. oblast Dítě a jeho tělo). 

 Emoce dvouletého dítěte se vyznačují vysokou vznětlivostí a silou při krátkém trvání. U dvouletých dětí 
lze očekávat konflikty mezi sebou, neboť dítě se snaží například získat určitou hračku, kterou má druhé 
dítě, nebo se chce domoci určitého prostoru, kde chce být samo - například v domečku (2. oblast Dítě a 
jeho psychika, 3. oblast Dítě a ten druhý). 

4.9.3 Správný mluvní vzor, podpora sémantické složky řeči, rozvoj komunikace 

Řeč je základním prostředkem sociálního přizpůsobení. Dvouleté dítě komunikuje nejen s dospělými, ale 
i se svými vrstevníky. V tomto věkovém období většina dětí nesprávně vyslovuje, pro rozvoj řeči 
postačuje v tuto dobu správný mluvní vzor učitelky, neboť řeč se zatím utváří. Dvouleté děti různě se 
slovy experimentují, s radostí opakují některá slovní spojení. Rády opakují krátké říkanky, které jsou 
spojeny s rytmizací či pohybem, proto ve třídách nebudou chybět leporela a knihy pro nejmenší (2. 
oblast Dítě a jeho psychika). 

4.9.4 Učení nápodobou, prostor pro volnou hru i pro experimentaci 

Hra dítěti přináší radost, ve hře se dítě realizuje, promítá do ní vlastní přání a prostřednictvím hry 
zpracovává své zkušenosti, realitu. Dítě svět zkoumá nejenom prostřednictvím smyslů, ale i 
prostřednictvím pohybových aktivit, objevuje a zkoumá různé materiály, předměty, prozkoumává 
prostor, ale také poznává sebe samo a zkoumá ostatní lidi. Dítě si chvílemi při herních činnostech vystačí 
samo, chová se jako objevitel, ale po chvíli potřebuje ke své hře dospělého. Přítomnost učitelky 
usnadňuje hru s vrstevníky, za její asistence děti mohou být nejenom v častějším kontaktu, ale mohou si 
„hrát společně“, přestože v tomto období se ještě stále vyskytují spíše hry vedle sebe, tzv. paralelní (1. 
oblast Dítě a jeho tělo, 3. oblast Dítě a ten druhý). 
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4.9.5 Vytvoření podmínek pro adaptaci dítěte 

Bez úzké spolupráce s rodinou nemůže mateřská škola vytvořit optimální podmínky pro adaptaci 
dvouletého dítěte do prostředí mateřské školy. Adaptační proces by měl probíhat velmi citlivě a šetrně 
s ohledem na individualitu dítěte, kdy si postupně bude dítě zvykat nejenom na nové prostředí, 
ale i na nové kamarády a především na paní učitelky. Mateřská škola bude respektovat způsob výchovy 
dítěte v rodině a naopak rodina by měla respektovat pravidla vymezená v mateřské škole (4. oblast Dítě 
a společnost). 

4.9.6 Podpora rozvoje poznávacích procesů 

Dítě potřebuje poznat svět, ve kterém žije, a chce se v něm zorientovat. K tomu potřebuje nejenom čas a 
dostatečný prostor, ale i vhodné podnětné prostředí. Poznávání závisí na míře stimulace, podnětů by 
nemělo být málo, ale ani mnoho. Učitelky úpravou prostředí a vhodnou nabídkou činností dítěti 
napomůžou v chápání okolního světa a budou je motivovat k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit 
dítě žít ve společnosti vrstevníků a prostřednictvím jednoduchých pravidel mu přibližovat normy 
a hodnoty této společnosti  
(5. oblast Dítě a svět). 
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4.10 Struktura vzdělávacího programu ROZUMÍME PENĚZŮM v projektu  
DOKÁŽU TO! 

 
 Program „Rozumíme penězům“ v projektu „Dokážu to“! Vychází z mezinárodního programu 
Aflatoun. Materiály z tohoto programu byly upraveny týmem učitelů, kteří učí na mateřských školách 
v České republice. Program je zaměřen na formy a metody výuky v programu Aflatoun. 

Cílem tohoto programu je pomoci dětem předškolního věku uvědomit si, že skrze vzdělávání je 
možné zlepšit svět. V posledních letech má v tomto ohledu zvláštní význam především finanční 
vzdělávání.  Přestože žijeme v rychle se měnící globální ekonomice, tak finanční gramotnost u dospělých 
i mladých lidí po celém světě je na velmi nízké úrovni a školám a učitelům chybí nástroje k řešení tohoto 
problému. Na vrcholu nedostatku znalostí o finančních záležitostech jsou sociální, ekonomické a 
ekonomicky neudržitelné vzorce spotřeby, kterým jsou děti a mladí lidé vystaveni. 
 Aflatoun tyto problémy řeší a poskytuje vyvážený sociální a finanční učební plán, díky kterému 
děti dokáží překonat dané problémy. 
 Vzdělávací program je určen pro děti předškolního věku tj. 3-6 let, který děti rozvíjí z hlediska 
osobnostně sociální výchovy i z hlediska prvního seznamování s finanční gramotností. Program 
„Rozumíme penězům“ v projektu „Dokážu to!“ je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro 
předškolní vzdělávání. 
  

4.10.1 Základní koncept 
 
Sociální a ekonomické povědomí dítěte je ukotveno v pěti základních prvcích programu: 

1. Vlastní porozumění a průzkum – děti jsou vyzývány k většímu sebepoznávání a vyššímu 
sebevědomí. 

2. Práva a povinnosti – program se ztotožňuje s principy Úmluvy OSN o právech dítěte (1990). 
3. Úspory a výdaje – děti se učí vážit si a chránit hmotné i nehmotné zdroje. 
4. Plánování a rozpočet  - děti zjišťují, že se i jejich sny mohou splnit. 
5. Sociální a finanční podniky – děti jsou vyzývány k proaktivním činnostem v rámci své lokální 

komunity. 
 

 4.10.2  Anotace jednotlivých kapitol 
 
Kapitola 1 

Ty, já a Aflatoun: Rozvoj pozitivního přístupu k životu a osobnosti 

Vzhledem k tomu, že Aflatot (vzdělávací program pro děti předškolního věku) je určen dětem ve 

věku od 3 do 6 let, je zvláštní důraz kladen na pojetí sebe sama, pochopení svého těla a to jak 

funguje, seznámení se s různými druhy emocí a jak se interpretují a vyjadřují. 

 

Kapitola 2 

Já a moje rodina: pečujeme o ty, které máme rádi 

Tato kapitola se týká vztahů v rodině. Dítě rozpoznává různé stavby rodiny, jména jejích členů, 

důležité role, které jednotliví členové mají, atp. V této části se děti též seznámí s konceptem 

práce a otázkou důležitosti práce. Seznámí se s povoláním členů rodiny. 

 

Kapitola 3 

Já a moji přátelé: Pomáháme ostatním 

Důraz této kapitoly je kladen na přátelství. Co nám přátelé dávají a co my jim. Co máme s přáteli 
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společného, co nás s nimi spojuje a jak propojujeme naše nadání a zájmy. 

 

Kapitola 4 

Já a moje okolí: Bydlíme spolu a pracujeme 

Tato kapitola rozšiřuje povědomí dítěte o širším okolí, kde žije. Soustřeďuje se na bezprostřední 

okolí dítěte a to co kolem sebe vidí. Pomáhá dítěti pochopit koncept sousedství a lokální 

komunity a seznámí jej se základy prvotních vztahů nákupu a prodeje. 

 

Kapitola 5 

Já a moje peníze: Utrácíme, šetříme a dělíme se 

V této kapitole se dítě seznámí s konceptem sociálního a finančního vzdělávání. Co jsou to 

peníze? Jakou mají hodnotu? Co znamená utrácet, šetřit a podělit se? Děti si připravují svůj 

vlastní malý podnik (firmu), kterou získají první finanční prostředky. Tento modul zahrnuje 

alternativní jednodenní aktivitu, kterou učitelé s dětmi mohou, ale nemusí uskutečnit.  
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5 Vzdělávací obsah  
 

5.1 Ty, já a Aflatoun 
 
Charakteristika, vzdělávací oblasti a cíle integrovaného bloku: tento integrovaný blok pomáhá dítěti s 
adaptací na nové prostředí, podporuje ho ve vytváření a získávání schopnosti přizpůsobit se změně 
jakou pro něj je vstup do mateřské školy. Ztotožnění se dítěte s novou situací, její akceptování, odloučení 
se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory, tzn. začlenit se do třídy a zařadit se 
mezi vrstevníky, adaptovat se na život v mateřské škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z nového 
prostředí.  
V tomto IB se děti poprvé setkají s postavičkou – plamínkem Aflatounem z mezinárodního vzdělávacího 
programu „Rozumíme penězům“ v projektu „Dokážu to“! Zvláštní důraz je kladen na pojetí sebe sama, 
pochopení svého těla a to jak funguje, seznámí se s různými druhy emocí, a jak se interpretují a 
vyjadřují. 
 
Činnosti a příležitosti: seznamovací hry a hry, které usnadní dětem překonat počáteční těžkosti mimo 
domov, pobyt na zahradě, seznámení se s novým kamarádem Aflatounem, který nás bude celý rok 
provázet, vycházky do blízkého okolí, sběr přírodnin a práce s nimi (stavba ptačího hnízda, mandaly 
z listí…), ochutnávky různých plodů podzimu, vyprávění nad fotografií rodiny (výstava fotografií), třídní 
pravidla. 
 
Očekávané výstupy: navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat ostych, 
respektovat druhé dítě a bez zábran s ním komunikovat, vyjadřovat své pocity a představy pomocí 
různých výtvarných technik (kreslit, modelovat, tvořit z přírodnin…), orientovat se v novém prostředí, 
osvojení si třídních pravidel. 
 
Věková skupina: 2,5-7 let 
 
 

 

 
Ty, já a Aflatoun 

Oheň tiše zasyčí, 
to jsou páni hasiči 

 

Jedna, dvě, tři,  
my jsme bratři  

(aktivita 11 - 13) 

Paci, paci, pacičky, 
táta koupil botičky 
(předměty denní 

potřeby) 

Mám bolavou hlavičku, 
pofoukej ji trošičku 

(aktivita 6 - 10, smysly, 
lidské tělo) 

(aktivita 5 – 10) 
 

Už se těším do školky 
na kluky a na holky 
(aktivita 1 – 5, já a 

moji kamarádi) 
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Ty, já a Aflatoun 
 

 Už se těším do školky na kluky a na holky (já a moji kamarádi) 
o Aflatounova cesta (aktivita 1) 
o Aflatounova píseň (aktivita 2) 
o Ptáček Sinta (aktivita 3) 
o Aflatounova cestovní krabice (aktivita 4) 
o Znám své jméno (aktivita 5) 

 Mám bolavou hlavičku, pofoukej ji trošičku (smysly, lidské tělo) 
o Jsem živá bytost (aktivita 6) 
o Ovládám své tělo (co dobrého, špatného mohu dělat svým tělem - aktivita 7) 
o Zrak a sluch (aktivita 8) 
o Čich a chuť (aktivita 9) 
o Pocity – Město pocitů (aktivita 10) 

 Paci, paci, pacičky, táta koupil botičky (předměty denní potřeby) 

 Jedna, dvě, tři, my jsme bratři (Rodina) 
o Důležití lidé v mém životě (členové domácnosti - aktivita 11) 
o Příběh Tři žáby  (role v rodině, potřeby jednotlivých členů - aktivita 12) 
o Já a moje rodina jsme spolu šťastni (emoce, udělat někumu radost - aktivita 13) 

 Oheň tiše zasyčí, to jsou páni hasiči 
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5.2 Počkej na mě, kmotře Větře! 
 
Charakteristika, vzdělávací oblasti a cíle integrovaného bloku: v dětech se snažíme probouzet potřebu 
pobývat v podzimní přírodě, hledat její krásy a zákonitosti, učit je přírodu chránit, rozvíjet pocit 
sounáležitosti s přírodou, vnímat přírodu a její proměny všemi smysly. Vážit si života ve všech jeho 
formách, osvojovat si jednoduché dovednosti potřebné k ochraně přírody. Posilovat přirozené poznávací 
city. Poznávat barvy základní i doplňkové, prožívat estetické cítění inspirované podzimem. Blok je 
zaměřen na získávání poznatků týkajících se živočichů a jejich zařazení do prostředí, ve kterém žijí.  
Tento IB se týká vztahů v rodině. Dítě rozpoznává různé stavby rodiny, jména jejích členů, důležité role, 
které jednotliví členové mají, atd. V této části se děti též seznámí s konceptem práce a otázkou 
důležitosti práce. Seznámí se s povoláním členů rodiny. Dochází zde k rozvoji prosociálního chování 
k ostatním lidem. 
 
Činnosti a příležitosti: budeme se učit poznávat a pojmenovávat některé stromy a keře, jejich listy a 
plody, provádět jednoduché pokusy se vzduchem a vodou, péci z jablek a brambor. Uděláme si výstavu 
přineseného ovoce a zeleniny, budeme tvořit z přírodnin, zapojíme také rodiče do společného tvoření, 
naučíme se podzimní básničky a písničky a doprovodíme se na rytmické nástroje, zahrajeme si pohádku. 
Budeme se učit experimentovat s barvou a rozfoukávat barevné skvrny.  
 
Očekávané výstupy: rozlišovat typické znaky ročního období (podzim), spolupracovat při hrách, 
domluvit se mezi sebou na společném řešení, poznávat základní a doplňkové barvy, znát číselnou řadu  
1-5, 1-10 a znát pojmy méně x více, mít základní poznatky o živé a neživé přírodě, přírodních jevech a 
dějích, uvědomovat si rozmanitost přírody, vědět, že některé děje v přírodě nedokážeme ovlivnit, ale 
můžeme se před nimi chránit. 
 
Věková skupina: 2,5 - 7 let 
 

 
 

Počkej na mě, 

kmotře Větře! 

To je ale jablíček, už 
mám plný košíček 
(ovoce a zelenina) 

 

Hříbku, hříbku, ukaž 
se mi, neschovávej 

se mi v zemi 
(houby, lesní plody) 

Brzy začnou lítat 
draci mrakům, 

ptákům pro legraci 
(podzim) 

Válím, válím placku, 
nezdržuj mě Macku 

(aktivita 14,15) 

V lese na pařeze 
malý šneček leze, 

leze 
(stromy a keře) 

Barvičky mi dala 
duha, jedna hezčí 

nežli druhá 
(barevný týden) 

Lenka peče koláče, 
koláčům je do 

pláče (posvícení) 

Na zádech má 
bodlinky, je to ježek 

malinký 
(zvířata volně žijící) 
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Počkej na mě, kmotře Větře! 
 

 Válím, válím placku, nezdržuj mě Macku 
o Představy o povolání (povolání rodičů, čím bych chtěl být - aktivita 14) 
o Proč je důležité doma pomáhat (pomáhat si navzájem - aktivita 15) 

 Na zádech má bodlinky, je to ježek malinký (zvířata volně žijící) 

 V lese na pařeze malý šneček leze, leze (stromy, keře) 

 Brzy začnou lítat draci mrakům, ptákům pro legraci (podzim) 

 Hříbku, hříbku, ukaž se mi, neschovávej se mi v zemi (houby, lesní plody) 

 Barvičky mi dala duha, jedna hezčí nežli druhá (barevný týden) 

 To je ale jablíček, už mám plný košíček (ovoce a zelenina) 

 Lenka peče koláče, koláčům je do pláče (posvícení) 
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5.3 Je věc dávno jistá, Ježíšek mi dárky chystá 
 
Charakteristika, vzdělávací oblasti a cíle integrovaného bloku: předvánoční čas je dobou příprav a 
těšení na "Ježíška". Pro děti jsou vhodnou motivací k nejrůznějším činnostem a poznání. Poznávají 
typické znaky adventního období, prožívají vánoční atmosféru, spolupracují na výzdobě svého prostředí, 
zdokonalují si pracovní a výtvarné dovednosti. Rozvíjí se jejich estetické cítění, literární a slovesná 
činnost, seznamují se s vánočními písněmi a koledami.  
Důraz tohoto integrovaného bloku v programu Aflatoun je kladen na přátelství. Co nám přátelé dávají a 
co my jim. Co máme s přáteli společného, co nás s nimi spojuje a jak propojujeme naše nadání a zájmy. 
 
Činnosti a příležitosti: budeme pozorovat změny v přírodě – příchod a znaky zimy, budeme péct vánoční 
cukroví a perníčky, seznámíme se s tradicemi sv. Barbory, Mikuláše a Vánoc. Budeme zpívat vánoční 
koledy (rytmický a pohybový doprovod, dramatizace), vytvoříme si vánoční dekorace a přáníčka,  
společně budeme sdílet pocity těšení se, obav i radosti, prohlížet a číst knihy s vánoční tematikou. 
  

Očekávané výstupy: zvládat koordinaci ruky a oka, zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony,  
správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči, naučit se nazpaměť krátké texty, prožívat a 
dětským způsobem projevovat, co cítí. Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný. 
 

Věková skupina: 2,5 - 7 let 

 

 

 
 
Je věc dávno jistá, Ježíšek mi dárky chystá 

 

 Čerte, čerte, čertíku, co to neseš v pytlíku 

 Stromečku vstávej, ovoce dávej, umej se, ustroj se, je Štědrý den! 

 Vánoce, vánoce přicházejí, zpívejme přátelé (hudební nástroje) 

 Hvězdičko, hvězdičko, splň mi mé přáníčko 
o Lev a myš (přátelství, kamarád - aktivita 16) 
o Řetízky přátelství (dobrý kamarád - aktivita 17) 
o Zajíc a želva 1. verze (vlastnosti, dovednosti, nadání - aktivita 18) 
o Hvězdičko, splň mi sen (v čem jsem dobrý - aktivita 19) 

Je věc dávno 
jistá, Ježíšek mi 

dárky chystá 

Hvězdička stříbrná 
jehličím zavoní, 

v pokoji zvoneček 
zazvoní 

(aktivita 16 – 19) 

Čerte, čerte, 
čertíku, co to neseš 

v pytlíku Stromečku vstávej, 
ovoce dávej, umej 

se, ustroj se, je 
Štědrý den! 

 

Vánoce, vánoce 
přicházejí, zpívejme 

přátelé 
(hudební nástroje) 
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5.4 Studí mě nohy, zebe mě nos 
 
Charakteristika, vzdělávací oblasti a cíle integrovaného bloku: projekt děti motivuje k zájmu o školní 
práci (zejména potřebu naučit se číst a psát) a posiluje některé dovednosti budoucího školáka 
(grafomotorická cvičení, znalost adresy, barvy, číselnou řadu, geometrické tvary, reprodukovat krátkou 
pohádku, říkanku, zazpívat písničku apod.) Základní školy nám umožní návštěvu 1. třídy, aby děti získaly 
představu o prostředí školy, třídy a zkusily si „učit se“ jako školáci. Tento integrovaný blok rozšiřuje také 
povědomí dětí o širším okolí, kde žijí, i na bezprostřední okolí dítěte a to co kolem sebe vidí, rozeznávají 
budovy, určují svá oblíbená místa. 
 
Činnosti a příležitosti: naučíme se pozorovat a objevovat vlastnosti sněhu a ledu, učíme se zimní sporty 
a bavíme se zimními radovánkami. Pojmenováváme okolí v blízkosti MŠ. Seznamujeme se s povoláním – 
návštěvy a exkurze různých pracovišť (firem, prodej ve vytvořeném stánku s vyrobenými papírovými 
penězi), chodíme na procházky do okolí MŠ i blízkého lesa. Poznáváme zvířátka a ptáčky v zimě, 
povídáme si, jak je chránit, využíváme říkadel a pohybových her. Uskutečníme návštěvu krmelce a 
vyrobíme krmítko pro ptáčky. Učíme se poznávat „zimu“ (chladno) – teple se oblékáme. Hovoříme a 
dodržujeme pravidla při zimních a jiných sportech. Své představy uplatníme ve výtvarných, pracovních i 
hudebních činnostech. 
 
Očekávané výstupy: všímat si změn a dění v nejbližším okolí, orientovat se bezpečně ve známém 
prostředí a tyto skutečnosti zachycovat – vyrábět z různých materiálů, používat barvy, modelínu, nůžky 
apod. Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci i prostorové pojmy.  Vnímat a 
rozlišovat pomocí všech smyslů. Zvládnout sebeobsluhu, umět se o sebe postarat, oblékat se, obouvat se 
i uplatňovat své individuální potřeby a respektovat jiný názor nebo postoj. Zacházet s běžnými 
předměty, pomůckami, výtvarnými a hudebními nástroji, pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno a 
prožívat radost ze zvládnutého a poznaného. Dodržovat dohodnutá pravidla. Zacházet šetrně s vlastními 
i cizími pomůckami, hračkami. Chápat základní číselné a matematické pojmy.  
 
Věková skupina: 2,5 - 7 let 
 

 
 

 

Studí mě nohy, 

zebe mě nos 

Padá snížek 
běloučký na lesy 

a pole 

Mám penízky, 
mám, do kasičky 

si je dám 
(aktivita 20, 21) Moji milí rodiče, chtěl 

bych dělat řidiče 
(aktivita 22, 23, 24) 

Spousta sněhu 
venku láká postavit 

si sněhuláka 
(zimní sporty a 

radovánky) 

Sešlo se, sběhlo se 
pět ušáčků, na pole ke 

škole na klouzačku 
(zvířata a ptáci v zimě 

– aktivita 25) 
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Studí mě nohy, zebe mě nos 
 

 Mám penízky, mám, do kasičky si je dám 
o Ukaž, co umíš (aktivita 20) 
o Naše peníze (druhy peněz, jak vypadají, 1. výroba – aktivita 21) 

 Moji milí rodiče, chtěl bych dělat řidiče 
o Okolí školy (aktivita 22) 
o Nástroje a povolání (profese a činnosti v okolí školy – aktivita 23) 
o Vytvoření prodejního stánku (1. nakupování, směna peněz – aktivita 24) 

 Sešlo se, sběhlo se pět ušáčků, na pole ke škole na klouzačku 
o Příroda kolem nás – příběh: Nová planeta (1. podmínky života - aktivita 25 a ptáci 

v zimě)  

 Spousta sněhu venku láká postavit si sněhuláka (zimní sporty a radovánky) 

 Padá snížek běloučký na lesy a pole 
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5.5 Co potřebuji a co chci 
 

Charakteristika, vzdělávací oblasti a cíle integrovaného bloku: děti se vedou k aktivnímu zapojení do 
všech činností a radostnému prožívání společných her, činností. Učí se porozumět slyšenému slovu, 
přednášet básně, říkanky, vyprávět pohádky. 
Záměrem těchto aktivit je, aby děti porozuměly tomu, co je zboží a jak uspokojuje lidské potřeby. 
Porozumět rozdílu mezi tím, co „potřebujeme“ a co „chceme“. Uvědomit si, že každý má své silné a 
slabé stránky, práva i povinnosti – odpovědnosti.  
 
Činnosti a příležitosti: budeme si vyprávět o tom, co opravdu potřebujeme, co jen chceme, co je pro nás 
důležité a nutné. Řekneme si, co jsou to naše sny, jak je možné naše sny splnit. Pokusíme se popsat 
nejlepší svět pro děti, kde by byly všechny děti šťastné. Budeme poznávat naše mince, jejich hodnotu. 
Pokusíme se, aby děti pochopily, co je to dělit se, půjčit si…, co je to šetřit. Vysvětlíme dětem, co jsou to 
zdroje a jak je musíme šetřit (voda). Pro děti uspořádáme tradiční karneval, budeme se věnovat 
pohádkám jako zdroji poučení pro děti. 
 
Očekávané výstupy: mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, 
kde v případě potřeby hledat pomoc. Rozlišovat některé obrazné symboly (mince, bankovky) a 
porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci. Řešit problémy, úkoly a situace, myslet 
kreativně, předkládat „nápady“. Respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat 
vyjasněné a zdůvodněné povinnosti. Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na 
druhého, přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou. Pochopit, že každý má ve společnosti 
svoji roli, podle které je třeba se chovat. 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. 
 
Věková skupina: 2,5 - 7 let 
 
 
 

 

Co potřebuji  

a co chci 
Pojďte s námi za 

pohádkou 
(knihy a pohádky) 

Na prstech si 
spočítám, kolik 

korunek už mám 
(aktivita 26, 29, 32) 

Pláče vodníček, že 
mu vyschl rybníček 
(aktivita 31, voda) 

Mám právo být 
šťastný 

(aktivita 27, 28, 30) 

Kdyby se 
v komnatách běhoun 

jak hrom natáh… 
(karneval) 
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Co potřebuji a co chci 
 

 Na prstech si spočítám, kolik korunek už mám 
o Co opravdu potřebuji (zboží, potřeba, spotřeba - aktivita 26) 
o Příběh mince (oběživo + 2. výroba – aktivita 29) 
o Odkud pocházejí peníze (jak dospělí získávají peníze – aktivita 32) 

 Mám právo být šťastný 
o Splním si své sny (moje silné a slabé stránky – aktivita 27) 
o Svět pro děti (dětská práva – aktivita 28) 
o Příběh o mravenci a luční kobylce (půjčování, dělení – aktivita 30) 

 Pláče vodníček, že mu vyschl rybníček 
o Voda je náš zdroj (ochrana zdrojů - aktivita 31) 

 Kdyby se v komnatách běhoun jak hrom natáh… (karneval) 

 Pojďte s námi za pohádkou (pohádky a knížky) 
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5.6 Vítám tě, jaro! 
 
Charakteristika, vzdělávací oblasti a cíle integrovaného bloku: tento projekt podporuje vytváření 
vztahu dětí k přírodě. Učí děti všímat si drobných živočichů a hmyzu, vnímat jejich vlastnosti a pozorovat 
jejich chování v různých ekosystémech (voda, louka, les). Učí je vnímat, jak jsou tito živočichové malí a 
zranitelní, vede je k rozvoji empatického cítění a chování. Snaží se učit děti dodržování tradic – 
Velikonoce, čarodějnice, vítání jara atd. Pamatujeme i na Den matek, kdy děti ukážou svých rodičům, co 
se naučily v MŠ v průběhu celého roku a překonaly ostych veřejně vystoupit i před ostatními rodiči. 
Pomáhá dítěti pochopit koncept sousedství a lokální komunity a seznámí jej se základy prvotních vztahů 
nákupu a prodeje. V oblasti sociálně – kulturní uvést děti do společenství ostatních lidí a do pravidel 
soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, 
pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na 
utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí. 
 
Činnosti a příležitosti: na vycházkách pozorujeme probouzející se jarní přírodu, les, stromy, louku a 
rostliny, řeku. Vnímáme proměny přírody všemi smysly. Zasejeme si vlastní zahrádku do truhlíků a 
uklidíme si zahradu. Učíme se třídit odpad, povíme si, jak ještě chránit naši zem, co je recyklování. 
Oslavujeme svátek našich maminek, udržujeme naše tradice a lidové zvyky. 
 
Očekávané výstupy: číst jarní příběhy a básničky, prohlížet encyklopedie, počítačové programy o 
mláďatech zvířat. Sledovat změny počasí, proměny ročního období zimy na jaro. Znát hodnotu peněz, 
naučit se rozlišovat mince a bankovky, porozumět hodnotám mincí, zkusit nakupovat s hracími penězi. 
 
 
 
Věková skupina: 2,5 - 7 let 

 

Vítám tě, 

jaro! 

Žába leze do bezu, já 
tam za ní polezu 

(aktivita 34, 35, 36, 
jaro) 

Až se tráva 
zazelená, kleknu si 

v ní na kolena 
(rostliny) 

 Čáry, máry, fuk 
(čarodějnice) 

Skáče si pět kůzlátek 
sem a tam a nazpátek 

(mláďata, domácí a 
hospodářská zvířata) 

Prší, prší na kapotu, 
na okýnka, na kůl  
v plotu (počasí) 

Maminčino pohlazení 
cítím, i když už tu není 

(Svátek matek – 
aktivita 33) 

Pletu, pletu 
pomlázku bez nití 

a provázků 
(Velikonoce) 
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Vítám tě, jaro!  
 

 Prší, prší na kapotu, na okýnka, na kůl v plotu (počasí) 

 Skáče si pět kůzlátek sem a tam a nazpátek (domácí a hospodářská zvířata a mláďata) 

 Žába leze do bezu, já tam za ní polezu (jaro) 
o 1, 2, 5 Aflatounových mincí (třídění, rozměňování – aktivita 34) 
o Co si lze koupit za peníze (2. nakupování, zodpovědné rozhodování – aktivita 35) 
o Příběh o jeřábovi a jeho hejnu (krást je špatné, kamarádi – aktivita 36) 

 Maminčino pohlazení cítím, i když už tu není 
o Takhle trávím svůj čas (zajíc 2. verze - aktivita 33, svátek maminek) 

 Až se tráva zazelená, kleknu si v ní na kolena (rostliny) 
 Čáry, máry, fuk (čarodějnice) 
 Pletu, pletu pomlázku bez nití a provázků (Velikonoce) 
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5.7 Cestuji kolem světa  
 
Charakteristika, vzdělávací oblasti a cíle integrovaného bloku: projekt vychází z praktických zkušeností 
dětí, využívá jejich zvídavost, probouzí v nich chuť dívat se kolem sebe a snahu ukázat vše, co umí. Děti 
se seznámí s nejbližším okolím, rozvíjí se jejich kladný vztah k přírodě, domovu, městu, obci. 
Zdokonalení dovednosti jízdy na kole, koloběžce, tříkolce v areálu zahrady při dopravním dopoledni, 
uplatnění bezpečnostních pravidel, prakticky se orientovat v prostoru, v okolí svého bydliště. 
V této kapitole se dítě seznámí s konceptem sociálního a finančního vzdělávání. Co jsou to peníze? Jakou 
mají hodnotu? Co znamená utrácet, šetřit a podělit se? Během aktivit děti učiní společné rozhodnutí, zda 
a jak šetřit, utrácet své zdroje. 
 
Činnosti a příležitosti: budeme tvořit z různých materiálů a výtvarně vyjadřovat své představy různými 
technikami. Procvičujeme jemnou i hrubou motoriku, koordinaci pohybu, hrajeme pohybové hry v MŠ i 
v přírodě, jezdíme na výlety a učíme se pracovat s mapou. Měli bychom zdokonalovat řečové dovednosti 
formou vyprávění, dramatizovat pohádky a pracovat s knihami. Zahrajeme si na „autobus“ nebo na 
„královskou rodinu“ a jiné námětové hry. Budeme skládat puzzle, popletené obrázky a mozaiky, hledat 
shody a rozdíly, procvičovat matematické pojmy, hrát si se slovy a písmenky. Zpívat písničky a 
přednášet. Seznámíme se s exotickými zvířaty i s životem hmyzu.   
 
Očekávané výstupy: zvládnout základní pohybové dovednosti a koordinaci pohybu, prostorovou 
orientaci. Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí i o tom, kde 
v případě potřeby hledat pomoc. Sledovat a vyprávět pohádku, příběh, formulovat otázky. Naučit se 
nazpaměť krátké texty, vyjádřit své prožitky. Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, 
navazovat a udržovat dětská přátelství. Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, 
nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí. 
 
Věková skupina: 2,5 - 7 let 

 
 
 

 

Cestuji kolem 

světa 

Zebra, ta má ráda 
druhy, kteří také 

nosí pruhy 
(exotická zvířata) 

Na zahrádce pod 
jabloní motýlek tam 
včelku honí ((hmyz) 

Chvíli krokem, chvíli 
klusem ujíždíme 

autobusem (dopravní 
prostředky) 

Země je kulatá jako 
můj míč 
(svět) 

Koupím spoustu 
čokolády, že ji mají 

děti rády 
(aktivita 37 – 40) 

Všechny děti 
svátek mají, celý 
den si spolu hrají 

Indiánská maminka 
má indiána tatínka 
(indiánský týden) 
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Cestuji kolem světa 
 

 Všechny děti svátek mají, celý den si spolu hrají 

 Na zahrádce pod jabloní motýlek tam včelku honí (hmyz) 

 Koupím spoustu čokolády, že ji mají děti rády 
o Šetřit, utrácet (faktické nakupování – aktivita 37) 
o Připravujeme se na náš trh: Jak utrácíme peníze (aktivita 38) 
o Den trhu (aktivita 39a) 
o Výstava (aktivita 39b) 
o Utrácení našich Aflatounových mincí (aktivita 40) 

 Zebra, ta má ráda druhy, kteří také nosí pruhy (exotická zvířata) 

 Indiánská maminka má indiána tatínka (indiánský týden) 

 Země je kulatá jako můj míč (svět) 

 Chvíli krokem, chvíli klusem ujíždíme autobusem (dopravní prostředky) 
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6  Evaluace 
 
DOKUMENTY ŠKOLY – ŠVP – TVP 
SOULAD ŠVP – RVP 
 

Pro předškolní vzdělávání a jeho kvalitu je důležité, abychom prováděli hodnocení své práce, 
činností, které s dětmi provádíme, reakce a chování dětí i celé skupiny, individuálního rozvoje a učení, 
relativního posunu dětí i skupiny. Ředitelka hodnotí kvalitu pedagogické práce učitelek, sebehodnotí 
vlastní pedagogickou i řídící práci. Pedagogická evaluace znamená hodnocení programu MŠ a 
vzdělávacího procesu. Hodnotíme podmínky, které zde vytváříme, hodnotíme činnosti, které zde 
probíhají, hodnotíme výsledky, kterých v MŠ dosahujeme. Evaluace poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě a 
úrovni dosažených výsledků vzhledem k cílům projektovým. Je to proces shromažďování informací a 
analýzy podle předem stanovených kritérií za účelem dalšího rozhodování. 

 
 Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň 
soulad školních dokumentů s cíli RVP. 
 
Nástroje, které jsou zde uvedeny, jsou rámcové, pedagogové mohou využít i dalších nástrojů pro 
splnění daných cílů, jejich výčet pak bude předmětem TVP. 

 

Evaluace časově neomezených plánů (= podtémat integrovaných bloků) 

Cíl: Vyhodnotit naplnění stanovených záměrů v rámci zrealizované vzdělávací 

nabídky stanovit případná opatření do dalšího tematického plánu v rámci 

integrovaného bloku 

Časový rozvrh Vždy po ukončení časově neomezeného plánu 

Nástroje:  - záznam do č. n. plánu 

- konzultace učitelek 

- dle potřeby záznam do přehledu rozvoji dítěte, konzultace s rodiči 

Kdo: Učitelky 

 

 

Evaluace podtémat jako celku jednoho integrovaného bloku 

Cíl: Zhodnotit soulad vytvořených podtémat daného integrovaného bloku, 

prověřit naplnění stanovených záměrů jako celku, případná opatření 

Časový rozvrh Po ukončení realizace daného integrovaného bloku 

Nástroje:  - záznam do TVP 

- konzultace učitelek  

- pedagogické rady 

Kdo: Učitelky 
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Evaluace dílčích projektů 

Cíl: Plnění záměrů, začlenění do jednotlivých integrovaných bloků 

Časový rozvrh 1 x za dva měsíce – průběh realizace 

1x ročně naplnění záměrů 

Nástroje:  - záznam do TVP 

- konzultace učitelek 

- pedagogické rady 

- konzultace učitelka – rodič 

- konzultace učitelka – vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařka 

Kdo: Učitelky 

 

 

Evaluace doplňkového programu 

Cíl: Hodnocení doplňkového programu ve vztahu k naplnění záměrů a 

osobním pokrokům dětí. Hodnocení ve vztahu ŠVP – RVP 

Časový rozvrh 2 x ročně 

1x ročně logohrátky 

Nástroje:  - konzultace s rodiči – Povídej si se mnou 

- konzultace s odborníky – logohrátky 

- statistické vyhodnocen + zpráva – logohrátky 

- vystoupení pro veřejnost 

- výstava pro veřejnost 

- konzultace – pedagogické porady 

Kdo: Učitelky 

 

Evaluace individuálních plánů 

Cíl: Zhodnotit osobní pokroky dětí s odkladem školní docházky 

Časový rozvrh Dle potřeb 

Nástroje:  - záznam 

- konzultace učitelek 

- konzultace s rodiči 

- vedení portfolia 

Kdo: Učitelky ze třídy předškoláků 

 

 

Záznamy o rozvoji dítěte 

Cíl: Vytvořit přehledy o rozvoji, vývojových pokrocích dítěte s portfoliem 
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Časový rozvrh 3x ročně, případně dle potřeby 

Nástroje:  - záznamy do archů dle stanovených kritérií (grafické i písemné) 

- dle potřeby stanovení případných opatření 

- konzultace učitelek 

- konzultace s rodiči 

- pedagogické rady 

Kdo: Učitelky 

 

Soulad  - TVP – ŠVP – RVP 

Cíl: Ověřit soulad TVP – ŠVP – RVP, hodnocení naplňování záměrů, 

vzdělávacího obsahu, podmínek, metod, forem práce, doplňkový 

program školy, spoluúčast rodičů 

Časový rozvrh 1 x ročně 

Nástroje:  - přehledy o rozvoji dětí 

- výstavy, vystoupení dětí 

- záznamy 

- monitoring 

- hospitační záznamy 

- autoevaluace pedagogických pracovnic 

- konzultace 

- dotazníky 

- pedagogické porady 

- zpráva hodnocení školy 

Kdo: Učitelky, ředitelka, zástupkyně 

 

PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Evaluace průběhu vzdělávání bude zaměřena na hodnocení vlastního vzdělávacího procesu, 

používaných metod a forem práce, uplatnění nových poznatků a zkušeností, naplnění cílů a 

záměru ŠVP. 

 

Evaluace uplatněných metod, postupů, forem práce – vzdělávací proces 

Cíl: Zhodnocení průběhu vzdělávání z hlediska používaných metod a forem 

práci se záměry v této oblasti v ŠVP 

Časový rozvrh Průběžně, dotazníky – 1 x ročně 

Nástroje:  - monitoring 

- vzájemné hospitace 

- konzultace pedagogů 
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- hospitace 

- dotazníky + výstup 

- pedagogické rady 

Kdo: Učitelky, ředitelka 

 

 

Osobní rozvoj pedagogů 

Cíl: Uplatnění poznatků z DVPP ve vlastní práci, autoevaluace vlastního 

vzdělávacího procesu, autoevaluace ve vztahu k dalšímu osobnostnímu 

růst 

Časový rozvrh Průběžně, 1x ročně dotazníky 

Nástroje:  - konzultace 

- pedagogické rady 

- hospitace 

- monitoring 

- dotazníky 

Kdo: Učitelky, ředitelka 

 

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Cílem evaluační činnosti v této oblasti je vyhodnocení podmínek pro průběh vzdělávání ve 

vztahu k podmínkám RVP PV. 

 

Evaluace personálních podmínek 

Cíl: Zhodnotit personální podmínky ve vztahu k naplnění cílů RVP 

- kvalifikovanost pedagogického týmu 

- DVPP ve vztahu k ročnímu plánu a naplnění stanovených cílů 

- normativní počty pedagogických pracovníků x počty dětí 

- normativní počty provozních zaměstnanců 

- efektivita- personální zabezpečení ŠJ, MŠ 

Časový rozvrh 1x ročně 

Nástroje:  - dotazníky 

- průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků 

- kontrolní činnost 

- hospitace 

- pedagogické a provozní rady 

Kdo: ředitelka, všichni zaměstnanci 

 

Evaluace materiálních podmínek 
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Cíl: Zhodnotit podmínky školy ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP 

- budova, technický stav 

- vybavení tříd – nábytek 

- pomůcky, hračky 

- zahrada + zahradní náčiní 

- školní kuchyně - vybaveni 

 

Časový rozvrh 1x ročně 

Nástroje:  - dotazníky 

- záznamy z pedagogických a provozních rad 

- záznamy z kontrolní činnosti 

- fotodokumentace 

-prověrky BOZP 

Kdo: Všechny pracovnice dle místa pracovní působnosti 

 

Evaluace organizačních podmínek školy 

Cíl: Zhodnotit účelnost a vhodnost organizace a režimového uspořádání ve 

vztahu k naplňování záměrů ŠVP 

Časový rozvrh 1 x ročně 

Nástroje:  - monitoring 

- hospitace 

- kontrolní činnost 

- dotazníky 

- záznamy z pedagogických a provozních rad 

- konzultace 

Kdo: Všechny pracovnice dle profesní odpovědnosti a místa výkonu práce 

Evaluace ekonomických podmínek školy 

Cíl: Zhodnotit činnost v oblasti ekonomiky školy, čerpání mzdových 

prostředků 

Čerpání příspěvků od obce 

Čtvrtletní a roční uzávěrky 

Časový rozvrh Přehledy čerpání 4x ročně 

Ostatní průběžně 

Nástroje:  - tabulky 

-zprávy a rozbory 

- záznamy z pedagogických a provozních rad 

- konzultace 

Kdo: Účetní, ředitelka-dle stanovených kompetencí 
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SPOLUPRÁCE 

 

Cílem této oblasti je vyhodnocení stanovených záměrů v ŠVP 

 

Evaluace spolupráce s rodinou 

Cíl: Úspěšnost zvolených metod, forem spolupráce a naplnění stanovených 

záměrů v této oblasti v ŠVP 

Časový rozvrh 1 x ročně 

Nástroje:  - fotodokumentace 

- záznamy z doplňkového programu školy 

- dotazníky 

- rozhovory s rodiči, mimoškolní akce s rodiči 

- pedagogické a provozní rady 

- monitoring 

Kdo: Učitelky, ředitelka, rodiče – dotazníky,  

 

Evaluace spolupráce se ZŠ, zřizovatelem, veřejností 

Cíl: Vyhodnotit kvalitu a účelnost zvolených metod ve vztahu naplnění 

stanovených záměrů v ŠVP 

 

Časový rozvrh 1 x ročně 

Nástroje:  - fotodokumentace 

- záznamy 

- konzultace s partnery 

- vystoupení dětí  

- výstava 

- články do tisku 

- den otevřených dveří 

-webové stránky školy 

Kdo: ředitelka, pracovnice dle stanovených povinností; 
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Příloha č. 1 
 

Organizace dne v mateřské škole 
Zapsané děti jsou rozděleny do třech tříd v MŠ Myslbekova: 1. třída Berušky, 2. třída Žabičky,  

3. třída Zajíčci.  4. třída Kuřátka se nachází na odloučeném pracovišti v MŠ U Kočovny. 
Do všech tříd jsou zařazeny děti z různých ročníků, děti tedy nejsou rozděleny podle věku. Sourozenci 
mají možnost navštěvovat společně jednu třídu. Provoz začíná v 6,30 hod ve 2. třídě, kde se scházejí i 
děti z ostatních tříd. V 15,00 hod se spojuje  1. třída s 2. třídou a v 15,30 hod přicházejí děti z 3. třídy.   
Rozdělení pedagogických pracovníků do tříd:  
 
 
1. třída   J.Dušková. Mgr. M. Poludvorná, N.Zvolánková (učitelka + školní asistent) 
  7.15 -   8,10  scházení dětí v MŠ, spontánní herní aktivity 
  8,10 -   8,40  komunitní kruh, pohybové aktivity 
  8,40 -   9,30  hygiena, přesnídávka 

    řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, 
                    na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního    
                    vzdělávacího programu 

  9,30 – 11,30  pobyt venku, hygiena 
11,30 – 12,00  oběd, hygiena, čištění zubů 
12,00 – 12,30  vyprávění pohádek, čtení a poslech pohádek 
12,30 – 13,40  odpočinek, alternativní odpočinek, spánek 
13,40 – 14,15  hygiena, svačina 
14,15 – 15,00 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené 

především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného 
počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy, doba určená pro přebírání 
dětí zákonnými zástupci 

 

 
2. třída   E. Dítětová, Bc. M. Hátašová 
  6,30 -   8,10  scházení dětí v MŠ, spontánní herní aktivity 
  8,10 -   8,40  komunitní kruh, 

pohybové aktivity 
  8,40 -   9,40  hygiena, přesnídávka 

    řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový,     
                    rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu 

  9,40 – 11,40  pobyt venku, (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti  
a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách MŠ), hygiena 

11,40 – 12,15  oběd, hygiena, čištění zubů 
12,15 – 12,30  vyprávění pohádek, čtení a poslech pohádek 
12,30 – 13,45  odpočinek, alternativní odpočinek, spánek 
13,45 – 14,15  hygiena, svačina 
14,15 – 16,00 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené 

především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného 
počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy, doba určená pro přebírání 
dětí zákonnými zástupci 
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  3. třída   R.Brumlichová. E Josková 
  7,00 -   8,10  scházení dětí v MŠ, spontánní herní aktivity 
  8,10 -   8,40  komunitní kruh, 

pohybové aktivity 
  8,40 -   9,40  hygiena, přesnídávka 

    řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový,     
                    rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu 

  9,40 – 11,40  pobyt venku, (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti  
a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách MŠ), hygiena 

11,40 – 12,15  oběd, hygiena, čištění zubů 
12,15 – 12,30  vyprávění pohádek, čtení a poslech pohádek 
12,30 – 13,45  odpočinek, alternativní odpočinek, spánek 
13,45 – 14,15  hygiena, svačina 
14,15 – 15,30 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené 

především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného 
počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy 
doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci 

 
 4. třída   S. Vacková, J. Hanousková 

  6,30 – 9,30   volná hra dětí v herně, individuální práce učitelky s dětmi (kreslení,    
                                          malování, vyprávění, pracovní činnosti dětí – lepení, stříhání, skládání papíru),  
                                          činnosti z Třídního vzdělávacího programu, cvičení dětí – cvičení pro správné  
                                          držení těla, chůze, běh, dechová gymnastika na posílení dýchacích svalů,  
                                          pohybové hry a tanečky; hygiena, společná svačina dětí 
  9,30 – 11,30                  pobyt venku, hygiena 
11,30 – 12,00                  oběd, čištění zubů 
12,00 – 13,45            zpěv písní, četba na pokračování, spánek dětí, individuální logopedická péče, 

výtvarný kroužek dětí (podle rozvrhu), pro děti se sníženou potřebou spánku 
klidové činnosti  

13,45 – 14,15                   hygiena, svačina 
14,15 – 16,00                   hry dětí, individuální práce učitelky s dětmi, odchod dětí domů 

 
 



Školní vzdělávací program 

Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4 

 

 49 

 
          Příloha č. 2 

 Prostředí tříd 
 

1. třída Berušek se nachází v přízemí.  Z haly, kde jsou umístěny botníky všech tříd, se vchází do 
šatny určené pro Berušky. Zde se děti přestrojují a rodiče je předávají učitelce na třídu. Stolečky 
a židličky byly zakoupeny v předcházejících letech pro věkově smíšenou -  heterogenní skupinu 
dětí. Ostatní nábytek je vyroben v letošním roce 2014 podle návrhu učitelek po velice náročné 
celkové rekonstrukci interiéru mateřské školy. Veškerý nábytek je v přírodní barvě, lišty lemující 
skříňky jsou v barvě červené. Po obvodu herny jsou rozmístěny herní koutky – čtenářský, 
kadeřnictví, divadlo, obchod a kuchyňka. Hudební koutek s klavírem a lavice s kontejnery pro 
větší stavebnice. Bývalá izolační místnost je královstvím chlapců, kde jsou kostky, auta a další 
kontejnery se stavebnicemi. Ve třídě je PC pro děti, výtvarný vozík i servírovací vozík pro pitný 
režim. V této třídě pracuje ředitelka s učitelkou. Provozní pracovnice zde pracuje skoro na celý 
úvazek. Provoz ve třídě Berušek je od 7,15 hod do 15,00 hod. Scházení a rozcházení dětí je ve 
třídě Žabiček.  
 

2. třída Žabiček je v 1. poschodí. Z haly se vchází do šatny a třídy, která je laděná do zelené barvy. V 
této třídě jsou všechny herní sestavy a koutky úplně nové. Rovněž je navrhly paní učitelky. 
Originální herní prvek „loď“ slouží k pohybovým aktivitám a zároveň jsou zde zabudovány 
zásuvky pro drobné stavebnice. Po obvodu herny se nachází koutek s prodejnou, kuchyňkou, 
čtenářský a hudební. Prostor v malé místnosti je také přizpůsoben pro chlapce, aby mohli své 
stavby nechat postavené a nemuseli je uklízet. Provoz v této třídě začíná v 6,30 hod a končí 
v 16,00 hod. Zde se scházejí i rozcházejí děti z ostatních tříd, které mají provoz zkrácený. 
Provozní pracovnice zde pracuje na zkrácený úvazek. Děti se stravují ve třídě, jídlo se dopravuje 
výtahem na vozíku. Oběd na třídě vydává kuchařka. 

 
3. třída Zajíčků je umístěna v 2. poschodí. Ze šatny dětí se přijde do třídy. Nábytek u Zajíčků je 

v přírodní barvě. Lišty a doplňky jsou laděny do žluté a modré barvy. I zde je veškerý nábytek 
kromě židliček a stolečků nový a navržený podle představ učitelek. Na plné stěně je herní 
sestava „hrad“ se skluzavkou a menšími kontejnery pro skládanky a drobné stavebnice. Koutky 
pro námětové hry a aktivity jsou rozmístěny po obvodu herny. Ve třídě je také PC pro děti, 
sestavy pro uložení dalších hraček, skládanek, vozík pro pitný režim, magnetická tabule a 
učitelský stůl.  Provozní pracovnice je na zkrácený úvazek. 
   

  
4. třída Kuřátek je na odloučeném pracovišti - Mateřská škola U Kočovny. Je jednotřídní 

s heterogenní skupinou 22 dětí. V přízemí se nachází šatna sousedící se sociálním zařízením pro 
děti. Na konci chodby se nachází malá, ale funkční kuchyně vybavená podle hygienických 
požadavků. S kuchyní sousedí jídelna a zároveň ložnice. V ložnici se skládají lehátka, aby 
místnost poskytla větší prostor pro cvičení a pohybové aktivity. Po schodech se dostaneme do 
meziposchodí, kde je zázemí pro zaměstnance – kancelář, šatna a kabinet na učební pomůcky. 
Po dalších schodech se dostaneme do třídy, která je členěná na ideální hrací koutky. Nachází se 
zde i malé sociální zařízení, které slouží dětem průběžně při herních aktivitách. Na půdu děti 
nemají přístup, je zde uskladněn výtvarný materiál. Učitelky pracují na zkrácený úvazek 
vzhledem k počtu zapsaných dětí. Provozní pracovnice na poloviční úvazek   
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Příloha č. 3 
 

PROVOZNÍ ŘÁD 
 
I.  ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ 
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA:   Náchod, Myslbekova 4  
TELEFON:     491 426 240, 775 240 426 
ŘEDITELKA:     Jaroslava Dušková 
ZŘIZOVATEL:                 Město Náchod 
TYP:      3 třídy s celodenní péčí 
STANOVENÁ KAPACITA:    81 dětí 
PROVOZNÍ DOBA:    6,30 - 16,00 hod 

 
 MATEŘSKÁ ŠKOLA:  U Kočovny 31 – místo poskytovaného vzdělávání 
 TELEFON:   491 428 689 
 VEDOUCÍ UČITELKA:  Stanislava Vacková 
 ZŘIZOVATEL:                Město Náchod 
 TYP:    1 třída s celodenní péčí 
 STANOVENÁ KAPACITA:  22 dětí 
 PROVOZNÍ DOBA:  6,30 - 16,00 hod 
    

II.  REŽIMOVÉ POŽADAVKY   
 
      Základní péče 

     6,30  -   8,00 příjem dětí 
     8,45  -   9,00 hygiena, přesnídávka 
     9,30  - 11,30 pobyt venku 
   11,30  - 12,00 oběd, hygiena 
   12,00  - 13,45 odpočinek, spánek 
   14,00  - 14,15 svačina 
   14,15  - 16,00 propouštění dětí 
 
   Herní činnosti a pohybové aktivity, činnosti řízené pedagogem 
   a/  spontánní herní aktivity 
   b/  ranní cvičení 
   c/  činnosti programově řízené 
   d/  nadstandardní péče o děti předškolního věku 
   e/  odpolední zábavné činnosti 
  

         Pohybové aktivity 
Prostory herny umožňují různé pohybové aktivity s dostatkem náčiní, nářadí i pomůcek pro 
spontánní herní aktivity a činnosti programově řízené. Pravidelné střídání klidných činností 
s pohybovými aktivitami formou pohybových her, her se zpěvem, tanečních improvizací, 
proudového cvičení. 
 
Pobyt venku 
Budova školy leží uprostřed zahrady, která má plochu 1 ha. Před budovou je bazén. V době, kdy 
není napuštěn, se využívá pro hry s míčem. V této části zahrady je terén členitý. V zimním období 
slouží k sáňkování a bobování. Nachází se zde zahradní domek, kde jsou uloženy hračky, dětské 
nářadí, náčiní, pomůcky ke sportování, koloběžky kola. Je zde i WC pro děti a umyvadlo. Zadní 
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část zahrady je vybavena průlezkami, pískovištěm pro každé oddělení, skluzavkami, houpačkou, 
dřevěným altánkem. Příjezdová cesta pro zásobování slouží k dopravní výchově. Na trávníku 
možnost míčových her, tenisu.  
 Údržba zeleně - 1x za 10 dní. Písek v pískovištích se mění 1x za rok. Bazén se čistí před 
napouštěním vody. Voda se vyměňuje podle potřeby. 
 Časový údaj - pobyt venku od 9,30 - 11,30 hod. Odpoledne od 14,00 do rozchodu dětí domů. 
V letních měsících za příznivého počasí scházení dětí na zahradě, spontánní hra a řízené činnosti 
od 7,00 - 11,30 hod. 
 
Odpočinek, spánek 
Od 12,30 - 13,45  mladší děti 
      12,30 - 13,15 předškolní děti 
 
Respektování individuálních potřeb dítěte - odpočinek nebo spánek. Nespícím dětem 
umožněno dřívější vstávání. 
Ukládání lehátek - každodenní skládání a jejich úklid do skladu lehátek. Pyžama si děti věší  
za poutka na věšáčky označené značkou. 
Lůžkoviny (polštář, povlak na deku a prostěradlo) od 1. 3. 2011 označeny značkou. 
 
Stravování           
Přípravu stravy zajišťuje vlastní kuchyně. 
Svačina :   8,45 -   9,00 hod 
Oběd :  11,30 - 12,00 hod 
Svačina : 14,00 - 14,15 hod 
 
Pitný režim  
V 6,30 hod připravuje kuchyně do konvice čaj a do džbánku pitnou vodu s citronem, které jsou 
dětem přístupné po celý den. Možnost přidávání pití v průběhu oběda. Při pobytu na zahradě 
k dispozici šťáva v zahradním domku. Čistotu nádobí zajišťuje kuchyně, učitelky připravují pití při 
pobytu na zahradě. 
 
Otužování 
Pravidelné větrání po celý den. V době ranního cvičení, tělesné výchovy a odpočinku intenzivní 
větrání. V letních měsících koupání ve venkovním bazénu. Pravidelné pobyty venku i za mírného 
deště ve vhodném oblečení. Sprchování dětí po výletě či delší procházce. Čištění zubů po obědě 
u všech věkových skupin. Plavecký výcvik předškolních dětí, bruslení v zimních měsících na 
zimním stadionu a týdenní lyžování ve Ski areálu Hartman v Orlických horách, in-line bruslení 
v jarních měsících. 
 
III.  ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S PRÁDLEM 
Výměna prádla: lůžkoviny - 1x za 3 týdny, ručníky a pyžama 1x za týden. 
Způsob praní prádla: smluvní zařízení - soukromá prádelna Bílkova ul. Náchod. 
Způsob manipulace s prádlem: zajišťuje paní Štěpánová, která vydává čisté, shromažďuje a 
odváží do prádelny špinavé prádlo. Čisté prádlo je uskladněno ve skladu prádla. 
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Příloha č. 4 
 

ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PREVENCE ZÁVISLOSTI 
 

1. Zdraví – cílem bude pochopit pojem zdraví jako naprosté pohody duševní, tělesné a sociální, 
rozvíjet zdraví různými aktivitami a zdraví si chránit. 

 
2. Hygiena – pochopit důležitost dodržování základní osobní hygieny z důvodů předcházení nákaz a 

posílit motivaci k osobní hygieně a uvědoměním si všeho, co nám může překazit naše oblíbené 
činnosti v případě naší nemoci. 

 
3. Výživa – seznámit s různými typy potravin, které se řadí k tzv. zdravým nebo nezdravým a 

prohloubit znalosti o zásadu, že nejzdravější je strava pestrá a různorodá. 
 
4. Rostliny a my – pochopit skutečnost, že kromě dobře známých jedlých plodů a léčivých bylin, 

mohou být ostatní rostliny a plody nebezpečné, jedovaté. Rozeznání některých z nich, které 
mohou děti ohrozit, třeba proto, že se vyskytují v okolí MŠ nebo jejich bydliště.  

 
5. Alkohol – zjistit základní znalosti dětí o alkoholu, resp. jejich zkušenosti s požíváním 

alkoholických nápojů rodiči a dalšími dospělými v jejich okolí. 
   
6. Pohyb – pochopit, proč potřebujeme být tělesně zdatní a jak zdatnost získáme. 
 
7. Kouření – objasnit, proč lidé kouří a seznámit se škodlivými důsledky kouření na lidský 

organismus. 
   
8. Drogy – vysvětlit, co jsou drogy a kde se tu vzaly a pochopit braní léků na doporučení lékaře. 
 
9. Vztahy k ostatním – uvědomit si podstatu přátelství, kamarádství a jeho důležitosti pro lidský 

život. 
Preventivní program budeme plnit průběžně za pomoci různých metod, forem i prostředků. Vycházet ze 
zkušeností, zážitků a prožitků dětí s využitím rozhovorů, diskuse, prožitkového učení, pohybových, 
námětových i sociálních her. Nabízí se literární dílo bratří Čapků i dalších autorů, omalovánek a 
materiálu dostupného na MŠ, popř. zakoupením nové a doporučené literatury, divadelního představení. 
Pokusíme se o spolupráci s rodinou a problémy řešit s odborníky.    
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NÁŠ PLÁN AKTIVIT - MŠ MYSLBEKOVA     Příloha č. 5 

 
        

Září: - Přivítání nových dětí a jejich adaptace, poznávání blízkého okolí (vycházky)    
 - Výstavka fotografií „Letní vzpomínaní“    
 - Třídní schůzky s rodiči  

              - Cvičná evakuace 
                 - Bezpečnostní pravidla pro děti pomocí piktogramů, pravidla soužití v MŠ 
   
  
Říjen:  - „Bramboriáda“ domácí tvoření dětí s rodiči a výstavka prací 
  - Zahájení kurzu bruslení: pí Páslerová „Hrátky na ledě“ 7 lekcí 

 - „Duchaření“ 
             - Divadelní představení 
    

Listopad: - Foto p. Hurdálek 
- Barevný týden 
- Příprava adventní výzdoby a výroba vánočních přání 
- Divadelní představení  

  - Adventní dílny 
  - Výlet s předškoláky do dílny vánočních ozdob 
     
Prosinec: - „Čertoviny“ – hledání čertovského pokladu 
  - Adventní kalendář 
  - Vánoce pro zvířátka 

 - Pečení cukroví 
  - Vánoční koncert ZUŠ 
 
Leden:  - Tři králové   

- Zahájení kurzu lyžování „Usměvavé lyžování“ (E. Dítětová) 
- Divadelní představení 

  - Zimní olympiáda 
     
Únor:  - Zahájení plaveckého výcviku 

- Masopust 
  - Srdíčkový den 
       
Březen:  - Konzultační schůzky s rodiči (individuální) 

- Návštěva dětského oddělení knihovny (2. a 3. třída)  
  - Divadelní představení 

   - „Hody, hody doprovody“ – příprava Velikonoc, velikonoční výzdoba, pomlázka 
 - Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ před zápisem 
       

Duben:  - DEN ZEMĚ – úklid zahrady  
  - Vynášení paní Zimy 
  - Rej čarodějnic na školní zahradě 
  - Dopravní dopoledne – jízda podle dopravních značek v areálu MŠ 
   
 
Květen:  - Výroba dárečků, přání ke Dni matek 
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  - Společné foto 
- Dílna s tatínky – dárek pro maminky  
- Školní výlet dle výběru třídních učitelek  

 
 

Červen:  - Oslava Dne dětí – „Pohádková stezka“ připravená rodiči 
  - Malá školičková maturita pro předškoláky 
  - Informativní schůzka s novými rodiči a dětmi 

  - Indiánské léto 
  - Dopravní dopoledne 

- Návštěva zámku, zahrady, vojenského hřbitova v Náchodě, zámek Ratibořice  
  (jednotlivé třídy) 

  - Prázdniny jsou tu – posezení v Láry Fáry 
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NÁŠ PLÁN AKTIVIT MŠ U KOČOVNY 

      
Září: - vítáme nový školní rok a nové děti, hrátky s Aflatounem 
 - třídní schůzky s rodiči  

              - cvičná evakuace s hasiči. Hasičský den 
 - výstava fotografií „Já a moje rodina o prázdninách“ 
 - cvičení s Aflatounem v tělocvičně Sokola Staré Město  
 - „  

  - kurz bruslení 7 lekcí 
  
Říjen:  - výtvarná dílna pro rodiče a děti „Strašidla z dýní“  

  - Divadelní představení  
  - „Sportovní ovocné zápolení“ 

 - „Barevný duhový týden“ 
 - „Veselé pečení z jablíček“  
    

Listopad: - fotografování p. Hurdálek 
  - zavírání zahrady 
        - „Duchování“                
  - divadelní představení         

- výroba vánočních přáníček pro „Pošťáčka“ 
- příprava adventní výzdoby  
- exkurze do lékárny 

       
Prosinec: - „Čerte, čerte, čertíku, nesahej nám na kliku“  
  - vánoční besídka pro děti – stromeček, dárky, vánoční zvyky 
  - vánoce pro zvířátka v lese u krmelce 

 - pečení cukroví 
  - vánoční noc v MŠ 

- „Jede, jede poštovský panáček“ – doručení vánočních přání do schránek v Bražci 
 
Leden:  - návštěva betléma u paní Říhové – Tři králové 

- divadelní představení 
  - „Malá zimní olympiáda“  
  - „Sněhulákové stavění“ - s rodiči 
  - kurz lyžování 
   
Únor:  - zahájení plaveckého výcviku 

- „Královský pohádkový karneval“ 
- zdravotnický den  
- schůzka s rodiči budoucích školáků 

  - srdíčkový den 
     
Březen:  - návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ před zápisem  

- návštěva dětského oddělení knihovny, exkurze do prodejny knih  
  - divadelní představení 

   - příprava Velikonoc, velikonoční výzdoba, pomlázka 
  - velikonoční dílna pro rodiče a děti „Kropenatá slepičko, snes nám velikonoční vajíčko“ 

 - vynášení paní Zimy 
 - otvírání zahrady 
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Duben:  - DEN ZEMĚ – úklid zahrady  
  - „Čáry, máry fuk“ čarodějnice  
  - exkurze do zahradnictví Kašpar 
  - den s policií – dopravní dopoledne 
  - exkurze do čističky odpadních vod 
  - „Vodnický den“ 
   
Květen:  - výroba dárečků, přání ke Dni matek 
  - společné foto 
  - zdobení májového stromu 

- dílna s tatínky  
- školní výlet  
- návštěva MŠ Vančurova – program sborečku 
- malá letní olympiáda 
- kurz in line-bruslení 
 

Červen:  - závěrečná besídka pro rodiče 
  - malá školičková maturita pro předškoláky 
  - stopování a hledání indiánského pokladu 
  - dopravní dopoledne 

- návštěva zámku, zahrady, vojenského hřbitova v Náchodě  
  - schůzka s novými rodiči 
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           Příloha č. 6 

 
Rozvoj materiálně technického zázemí školy 

 
Plánování vychází ze závěrů prověrek BOZP a PO, výsledků revizí, hygienických kontrol a 

střednědobého plánování od r. 2015 do r. 2019. 
 

Mateřská škola Myslbekova 4 
 

 Oprava plotu kolem MŠ (k Technickým službám, k parkovišti ke Sněžce) 
 Výměna brány pro dodavatele, TS  
 Vybudování přístřešku u zahradního domku pro zastínění vydlážděné plochy v MŠ. Zastíněné 

místo se využije pro svačiny dětí, kreslení a další činnosti v jarních a letních měsících při pobytu 
venku 

 Vybudování dřevěného altánu v zadní části zahrady podle zpracovaného projektu 
 Výměna podlahové krytiny ve třídě Berušek a na hale v 1. a 2. poschodí  

 

Mateřská škola U Kočovny 31 (odloučené pracoviště) 

 
 Nátěry plotu kolem celé MŠ 
 Oprava plotu vpravo od vchodové branky 
 Parková úprava zeleně podle zpracovaného projektu a doplněná herními prvky pro pohybové 

aktivity dětí 
 Rekonstrukce sociálního zařízení pro personál a úklidové komory v přízemí školy 
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Příloha č. 7 

 

Projekty zařazené do ŠVP 
 
BEZPEČNĚ DOMŮ I DO ŠKOLKY 
 
Úvod 
Dopravní výchova není jen o nácviku bezpečného chování v dopravním prostředí, ale i o celém 
komplexu dovedností a vědomostí a především o vytváření si vztahu ke svým vrstevníkům. 
Výchova v MŠ je pro dítě, po výchově v rodině, nejdůležitější pro rozvoj vědomostí, pro získávání 
správných dovedností, schopností a znalostí. Proto je zapotřebí nenásilně včlenit výchovu k 
ochraně zdraví a života (dopravní výchova) do každodenních činností. Dopravní výchova v naší 
MŠ není o výuce a znalosti předpisů a dopravních značek, ale především o cíleném rozvoji všech 
smyslů, které dítě při pohybu nezbytně potřebuje. Snažíme se děti naučit, že při hrách musí 
vnímat kamarády, respektovat je, dodržovat pravidla a tím rozvíjíme jejich životní postoje, které 
budou moci uplatnit i při pohybu v dopravním prostředí. 
 

Cíle 
Získání specifických dovedností jak bezpečně reagovat v dopravní situaci, umět se v dopravním 
prostředí orientovat a naučit se používat základní pravidla silničního provozu přiměřeně věku. 

 pochopení významu bezpečného chování a postojů v dopravním prostředí 
 rozvoj dovedností potřebných pro bezpečný pohyb na chodníku a v okolí silnice 
 rozvoj odpovědnosti dětí k sobě samým a jejich respekt k druhým 
 získání základních znalostí pravidel účastníků silničního provozu 
 rozvoj schopnosti rychlého a správného rozhodování 
 získání základních znalostí a dovedností, které souvisejí s příčinou a následky dopravní  

nehody 
 bezpečné chování v dopravním prostředku 

 

Rozdělení vzdělávacích okruhů 
1. Chodník 
2. Levá, pravá, seno, sláma 
3. Přecházení, semafor 
4. Jede Honza z kopečka, vrzají mu kolečka 
5. Dopravní značky nejsou žádné hračky 
 
Náměty na hry jsou rozděleny podle tematických okruhů vždy na jedno dopoledne nebo podle 
potřeby. Hry probíhají ve třídě MŠ a na školním dopravním hřišti. Při vycházkách si své poznatky 
prohlubujeme a dále rozšiřujeme, vycházíme ze zájmů dětí. 
 

Kompetence 
1. Chodník 
- na ulici i na chodníku ví a umí, jak a kam se dívat 
- na ulici ví, jaké zvuky musí vnímat 
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- pozná a ví, jaké nebezpečí hrozí 
- ví a umí, jak se chovat na stezce pro chodce a v obytné zóně 
 

2. Levá, pravá, seno, sláma 
- vnímá pravou a levou stranu na vlastním těle 
- osvojil si tzv. křížové pravidlo – vnímání levé a pravé strany na druhém člověku či 
předmětu 

3. Přecházení, semafor 
- ví a umí, kde a jak přejít přes silnici, pokud musí přecházet sám 
- ví a umí, jak a kdy přecházet na přechodu pro chodce (i na přechodu řízeném 
semaforem) 
- ví, že i na přechodu pro chodce není zcela bezpečně 
- bezpečně pozná symboly na dvoubarevné soustavě se signály pro chodce 
 

4. Jede Honza z kopečka, vrzají mu kolečka 
- zná povinnou výbavu jízdního kola 
- vždy používá ochranné vybavení a ví proč 
- ví a umí, jak se chovat na stezce pro cyklisty 
- ví, že vozidla jedou různou rychlostí 
- ví, že brzdná dráha vozidel jed různě dlouhá 
- ví, kde nesmí jezdit na kole a koloběžce 
- ví, jak jezdit na chodníku a v pěších zónách 
- vždy dodržuje základní pravidla silničního provozu 
- umí včas dávat znamení při odbočování 
- umí jezdit na kole v doprovodu rodičů nebo jiné způsobilé osoby 
 

5. Dopravní značky nejsou žádné hračky 
- zná význam vybraných dopravních značek 
 

Hry k osvojení základních znalostí a dovedností 
 
  

Nabídka činností Dílčí cíle 

Prohlížení obrázkového materiálu   

(Besip, dopravní značky, dopravní výchova,  

Vítkovy příběhy)     

Rozhovory, vyprávění  

Soustředění se a udržení pozornosti,  

vedení rozhovoru, otázky a slovní reakce, 

správná výslovnost, jasná a zřetelná mluva 

Četba příběhů (O klukovi z počítače M. Adamovská) 
Pochopení čteného textu 

 

Zpíváme písně (Zebra, Semafor)  Zapamatovat si krátký text 

Dramatizace situačních scének (přecházení  

Přes přechod, přivolání pomoci) 

Zapojit představy do vyjádření, 

Osvojení si nových poznatků 
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Výroba semaforu  

Dopravní pexeso, dopravní loto 
Respektování daných pravidel, 

zvyšování prostorové paměti 

Stavby z kostek 

Umět spolupracovat ve skupině, 

vyjadřovat své představy, ztvárnit nové 

zkušenosti 

Pohyb na dopravním mini hřišti 
Dodržování základních bezpečnostních pravidel 

silničního provozu 
 

 
Plánované činnosti 
 
Pohybové hry   
Pozorujeme dopravu ve městě na procházkách  
Rozlišujeme zvuky městského provozu 
Práce s obrázkovým materiálem 
Zpíváme písně o dopravních prostředcích  
Logopedická cvičení 
Námětové hry 
Výtvarné činnosti 
Jezdíme na kolech, koloběžkách, odrážedlech 
Pohybové chvilky 
Grafomotorická cvičení 
Pracovní listy 
 
 
 

Zpracovala: Romana Brumlichová  
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SPORTUJEME CELÝ ROK 
 
Záměr: Všichni víme, že rozvoj pohybových schopností dětí je důležitý pro jejich celkový vývoj. Proto se 
snažíme zařazovat pohybové aktivity do každodenních činností v MŠ. Kromě toho nabízíme, ve spolupráci 
s odbornými instruktory a trenéry, také nadstandardní pohybové aktivity během celého roku. Rodiče 
s dětmi si sami mohou vybrat, kterých aktivit se děti zúčastní. 
 

Vzdělávací oblasti: 

 

1. DÍTĚ A JEHO TĚLO 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 
 uvědomění si vlastního těla 
 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky, ovládání 

pohybového aparátu a tělesných funkcí 
 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 
 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 
 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 

 

Očekávané výstupy:  
o správné držení těla 

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

o koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla- vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle 
vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu- zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně 
hygienické a zdravotně preventivní návyky 

o poznat části těla, znát jejich funkci, znát základní pojmy spojené se zdravím a sportem 
o rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu 

známých neohrožovalo zdraví své, bezpečí a pohodu svou ani druhých 
o zacházet s běžnými předměty denní potřeby, sportovním náčiním a nářadím 

 

2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 
2.3    Sebepojetí, city a vůle 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 
 poznání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (získání sebevědomí, sebedůvěry, 

osobní identity a spokojenosti) 
 získání relativní citové samostatnosti 
 rozvoj schopnosti sebeovládání 
 získání schopností záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci                 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 
o odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich podpory 
o uvědomovat si svou samostatnost 
o rozhodovat o svých činnostech 
o uvědomovat si své možnosti a limity 
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o přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje 
osobní pokroky 

o prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 
o vyvinout úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 
o respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné 

povinnosti 

 

3. DÍTĚ A TEN DRUHÝ 

Dílčí vzdělávací cíle: 
 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 
 osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení 

vztahů dítěte k druhým lidem 
 posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem 
 vytváření prosociálních postojů (sociální tolerance, citlivosti, respektu, přizpůsobivosti apod.) 
 rozvoj kooperativních dovedností 
 ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 

 

Očekávané výstupy: 
o navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním 

vhodným způsobem, respektovat ho 
o uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je 
o chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přesto, že je každý jiný(jinak vypadá, jinak se 

chová, něco jiného umí či neumí), že osobnostní rozdíly jsou přirozené 
o spolupracovat s ostatními 
o dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování 
o vnímat, cosi druhý přeje, co potřebuje, vycházet mu vstříc 

 

4. DÍTĚ A SPOLEČNOST 

Dílčí vzdělávací cíle: 
 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí 
 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 
 osvojení si poznatků o prostředí, v němž dítě žije 

 

Očekávané výstupy:  
o uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i dětmi 
o zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti 
o dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair 
o zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, věcmi denní potřeby 

 

5.  DÍTĚ A SVĚT 

Dílčí vzdělávací cíle: 
 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jeho 

rozmanitosti a proměnách 
 osvojení si poznatků a dovedností potřebných při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí 

a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy 
 rozvoj schopnosti přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 
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Očekávané výstupy:  
o orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí 
o zvládat běžné činnosti a požadavky i jednoduché praktické situace, chovat se přiměřeně a bezpečně 
o uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může setkat a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit 
o porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se běžně proměnlivým 

okolnostem 

 

Nabídka sportovních aktivit: 

HRÁTKY NA LEDĚ (kurz bruslení) 

- pro děti od 4 let 
- děti se seznámí s prostory zimního stadionu 
- děti se naučí - obouvat, zouvat brusle a ostatní výzbroj (přilba, chrániče) 
- bezpečný pohyb po ledu – metodická řada základního bruslení (chůze, klouzání, jízdu vpřed, pozadu,  
      bezpečné zastavení, slalom, překonávání překážek…) 
- vše podle individuálních schopností a dovedností přiměřených věku dítěte 
- zakončeno zkouškou dovedností a předáním „Ledového vysvědčení“ 
- vede trenérka krasobruslení - Jana Paslerová 

 

HRÁTKY NA KOLEČKÁCH (kurz jízdy na kolečkových bruslích) 

- pro děti od 4 let 
- pod vedením trenérky Jany Paslerové se děti naučí základy bruslení také na kolečkových bruslích,   
      správné technické provádění, používání ochranných pomůcek zakončeno malou zkouškou dovedností  a 
předáním „Kolečkového vysvědčení“ 
 

PLAVECKÁ VÝUKA 

- kurz plavání pro 5-6leté děti 
- ve spolupráci s Plaveckou školou ČČK,vedeno trenéry plavání 
- děti se seznámí s prostory plaveckého stadionu 
- hravou formou překonávají případný strach z vody 
- učí se základní dovednosti potřebné pro nácvik plavání 
- zakončeno malými plaveckými zkouškami- předání „Mokrého vysvědčení“ 
 

USMĚVAVÉ LYŽOVÁNÍ 

- pro děti od 4 let 
- 5denní výjezdový kurz lyžování (pondělí-pátek) -2 výukové hodiny denně 
- skupinová výuka pod vedením instruktorů  lyžařské školy ENERGY SKI SCHOOL 
- seznámení s prostory lyžařského areálu 
- oblékání a obouvání do lyžařské výstroje 
- děti jsou rozděleny do skupin dle lyžařských dovedností - od úplných začátečníků po pokročilé  
- nácvik lyžařských dovedností - začátečníci na dětském hřišti s nekonečným lanem, po zvládnutí  
      zastavení v pluhu a oblouku pluhem pokračuje výuka na velké sjezdovce - zakončeno lyžařskými  
      závody – slalom - slavnostní vyhlášení výsledků a předání diplomů všem účastníkům. 
 

Zpracovala: Eva Josková  
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BYLINKOVÁ ŠKOLIČKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
celoroční projekt  
                                                                                               
Charakteristika vzdělávacího bloku: 
Seznamovat děti přirozenou formou s některými druhy bylinek, se způsobem pěstování bylinek a květin 
na zahradě, rozšiřovat jejich oblast poznání o tom, co potřebují rostliny k životu, seznamovat děti se 
základními orgány lidského těla a jejich funkcí (přiměřeně k věku dětí), poznávání některých léčivých 
účinků bylinek, zapojení dětí do pěstitelských prací, do péče o okolí MŠ, o prostředí MŠ, rozvoj jemné i 
hrubé motoriky při práci s přírodními materiály, textilem a podobně, poznávání tradičního sběru 
některých léčivých bylin a jejich použití.  

 
1. DÍTĚ A JEHO TĚLO 

 
Dílčí vzdělávací cíle: 

 Rozvoj a užívání všech smyslů. 
 Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky. 
 Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. 
 Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví. 
 Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody a 

pohody prostředí. 
 

Vzdělávací nabídka: 
Sebeobsluha a úklid 

 pečlivé mytí rukou před manipulací s bylinkami, udržování pořádku a zvládání  
              jednoduchých úklidových prací 
 

Rozvoj smyslů  
 zrak a postřeh: Kimova hra s obrázky květin 

 čich: poznávání různých vůní bylinek, starší děti mohou poznávat druh bylinky podle čichu 
(vonné sáčky) 

 hmat: poznáváme strukturu sušených bylinek, semínek, se zavázanýma očima poznáváme 
semínka, sušenou bylinku nebo květy…a podobně 

 sluch: správně usušená bylinka „šustí“ ze semen můžeme vyrobit „Sluchové pexeso“ -                                    
použijeme prázdné neprůhledné krabičky např. od léků, vždy po dvou je naplníme semínky a 
použijeme taková, která v krabičce budou chrastit výrazně jinak – mák, fazole, měsíček… Děti 
podle sluchu hledají dvojice krabiček 

 chuť: ochutnávání a poznávání různých druhů bylinkových čajů výrazně odlišných chutí -máta, 
šípek, meduňka, poznávání chutí bylinek v jarním salátu   

 

Hrubá motorika 
 chůze v terénu, překonávání přírodních překážek při procházkách a sběru bylinek                                                   

 práce na záhonku s bylinkami na zahradě MŠ – malá motyčka, lopatka, sázecí kolík,  
kropička s vodou…(pozor na bezpečnost dětí) 

 motivovaná cvičení podle říkadel a písní ve třídě (běh, chůze podle rytmu,  
             průpravná cvičení dle výběru učitelky) 

 tematické pohybové hry „Na věneček“, „Na čížečka“, „Na kytičky“…               
 

Jemná motorika 
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 hra se semínky bylinek – semena měsíčku, slézu, lichořeřišnice…nebo jiná větší  
             semena, děti si rády hrají s fazolkami  

 třídění větších semen bylin 

 vytváření dekorativních obrazců z větších semen bylin 

 vázání kytiček z vonných sušených bylin – např. levandule 

 výroba vonných sáčků z bylinek – starší děti se mohou pokusit i ušít sáček z plátna (prošít  
              tupou jehlou), zavázat stužku, vonné sáčky mohou děti zdobit lepením, vystříhanými tvary 
              z textilu, kůže, papíru…, sáčky se mohou malovat barvou na textil    

 sběr bylinek při pobytu venku na louce nebo na „zahrádce“ MŠ, sběr šípků, plodů trnky (jen pro 
starší děti – pozor na bezpečnost dětí), starší děti mohou zkusit krájet malým nožíkem šípky 
(pozor na bezpečnost dětí) 

 mačkání semen přes papír (slunečnice, mák…) – poznáváme, že semena obsahují olej                            

 na podzim můžeme zkusit vydrolit ze stonků kopřivy vlákna, která se dříve používala  
k výrobě látek 

 při pobytu venku pletení věnečků z bylinek (starší děti), výrobky ze sušených makovic či jiného 
přírodního bylinného materiálu 

 pokus s přesličkou – zkusíme s ní vyčistit nádobí, dříve se k tomu používala 

 kreslení, malování – výtvarné vyjádření zážitků z práce na bylinkovém záhonku, vycházek, 
pozorování a sběru bylinek… 

 výroba herbáře z nasbíraných vylisovaných bylinek 
                                                                                                               

Grafomotorika 
 grafomotorická cvičení pro děti podle věku dětí – na velké formáty papíru, na tabuli, různé 

pracovní listy pro starší děti – za zásobníků učitelek 
 

Zdraví a výživa 
 ochrana zdraví a bezpečnost dětí – poučení o některých jedovatých rostlinách 

 relaxační a odpočinkové činnosti, pohoda prostředí (odpočinek na vonném polštářku)     

 prevence nemocí – poučení dětí o účinku bylinek (jen základní, pro děti srozumitelné)                  

 poučení dětí o základních orgánech lidského těla, o jejich funkci, o nemoci (přiměřené k věku 
dětí a jejich schopnosti chápání) 

 příprava bylinkového salátu, přidání bylinek do polévek, vaření bylinných čajů ve třídě a  
ve spolupráci se školní kuchyní 

 příprava bylinkové vody k pití – pitná voda, bylinky (máta, meduňka, šalvěj…), plátky citronu, 
kousky ovoce ve třídě i ve spolupráci se školní kuchyní    

 

Očekávané výstupy: 
o Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem a podobně. 
o Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku. 
o Zvládat a uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o 

osobní hygienu, přijímat stravu a tekutiny…) 
o Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (práce na zahradě, udržovat pořádek ve věcech, 

uklidit po sobě). 
o Pojmenovat části těla a některé orgány, znát jejich funkce, znát základní pojmy užívané ve 

spojení se zdravím. 
o Rozlišovat, co prospívá zdraví, co mu škodí, chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a 

jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých. 
o Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy. 
o Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, pomůckami, běžnými pracovními pomůckami. 
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2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 
 

a) Jazyk a řeč 
 
Dílčí vzdělávací cíle: 

 Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, 
porozumění) i produktivních (vytváření pojmů, vyjadřování).  

 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, 
dramatické). 

 

Vzdělávací nabídka: 
 Hry se slovy (rytmizace, sluchové rozlišování počátečních hlásek…), slovní hádanky, komentování 

zážitků a aktivit. 

 Poslech čtených pohádek a příběhů, vyprávění toho, co dítě slyšelo. 

 Přednes básní a říkadel – ze zásobníků učitelek na téma bylinek, rostlin…a podobně. 
 

Vhodné literární texty k četbě a poslechu: 
- Polní žínka Evelínka (František Nepil) – celá kniha, zvláště kapitola „Jak Evelínka zařídila lékárnu“ 
- Proč neběhá tulipán? (Marie Kšajtová) - celá kniha, je tam spousta obrázků květin a bylin, 

pojednání o čaji, průmyslových rostlinách – len, bavlník, kakaovník, cukrová řepa, traviny…) 
- Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky (Václav Čtvrtek) – „Jak vařili  

šípkový čaj“, „Jak zasadili semínko“ 
- Pohádky skřítka Medovníčka (Jan Lebeda) – kapitoly „Žabí koncert“, „Jak si krtek pochroumal 

pacičku“, „Zlodějky vosy“ 
- Příhody včelích medvídků (Jiří Kahoun) – „Medová“ 
- Včelí medvídci od jara do zimy (Jiří Kahoun) – „Semínková“ 
- Jak se mají včelí medvídci (Jiří Kahoun) – „Léčivá“ 
- Ráno (Josef Kožíšek) – „Jak pampeliška roste“ (příběh je v knize „Jaro v MŠ“ autorek 

              Evy Opravilové a Vladimíry Gebhartové) 
- Říkání o víle Amálce (Václav Čtvrtek) – pohádka „Jak potkala beránka Kudrnu“ – ne všechny 

byliny mají příznivé účinky a některé nesmíme zneužívat! Pohádka „Jak víla Amálka nechala stát 
myslivce Mušku v lese“ 

- Včelka Mája (Waldemar Bonsels) 
- Martínkova čítanka (Eduard Petiška) – pohádka „Delší pohádka o Janíčkovi s voničkou“ 

 

 gymnastika mluvidel, artikulační a dechové cvičení: 
- zvukomalebné hlásky, vydávání různých zvuků, procvičení jazyka, rtů…. – motivované podle 

tématu – byliny, hmyz, vůně apod. 
 

Očekávané výstupy: 
o Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči. 
o Pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno. 
o Vyjadřovat smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky. 
o Porozumět slyšenému. 
o Učit se nová slova a aktivně je používat. 
o Sledovat vyprávění, příběh. 
o Sluchově rozlišovat začáteční a koncové hlásky ve slově. 
o Projevovat zájem o knížky (herbáře, atlasy rostlin….) 
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b) Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie,       
          myšlenkové operace 

 
Dílčí vzdělávací cíle: 

 Rozvoj tvořivosti. 
 Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z objevování). 
 Osvojení si základů pro práci s informacemi (encyklopedie, herbáře, atlasy rostlin…). 
 Osvojení si základních elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci 

             (abeceda, čísla, piktogramy). 
 

Vzdělávací nabídka: 
 Pozorování přírodních jevů v okolí dítěte, manipulace s předměty a jejich zkoumání, třídění, 

přiřazování, porovnávání, odhad… 

 Experimenty s materiály a předměty. 
 Činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů, logické posloupnosti dějů, příběhů…  

 

Očekávané výstupy: 
o Vědomě užívat všech smyslů. 
o Poznávat a pojmenovávat většinu toho, čím je dítě obklopeno. 
o Postupovat a učit se podle instrukcí. 
o Chápat prostorové a časové pojmy. 

 

c) Sebepojetí, city a vůle 

 
Dílčí vzdělávací cíle: 

 Poznávat sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (získávání sebedůvěry, 
sebevědomí). 

 

Vzdělávací nabídka: 
 Činnosti zajišťující spokojenost, radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu (péče  

o záhonek, sběr bylinek, hra s bylinkami, semeny, společné vaření, ochutnávání…). 
 

Očekávané výstupy: 
o Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného. 
o Být citlivý ve vztahu k přírodě. 
o Těšit se z hezkých zážitků. 
o Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost). 

 

3. DÍTĚ A TEN DRUHÝ 
 

Dílčí vzdělávací cíle: 
 Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností, rozvoj kooperativních dovedností. 

 

Vzdělávací nabídka: 
 Kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách. 

 Společná povídání, sdělování, aktivní naslouchání druhému. 



Školní vzdělávací program 

Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4 

 

 68 

 Hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti ke druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit 
hračku či pomůcku, střídat se, pomoci mu, řešit vzájemný spor. 

 Četba a poslech pohádek a příběhů s poučením. 
 

Očekávané výstupy: 
o Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství. 
o Spolupracovat s ostatními. 
o Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla. 
o Respektovat potřeby jiného dítěte. 
o Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc, nabídnout pomoc. 

 

4. DÍTĚ A SPOLEČNOST 
 
Dílčí vzdělávací cíle: 

 Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat a spolupodílet se). 
 Vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách. 
 Vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu. 

 

Vzdělávací nabídka: 
 Četba pohádek a příběhů s tématikou pěstitelství, bylinek apod. (viz nabídka literárních textů 

v oblasti „Dítě a jeho psychika“) 

 Reprodukce, dramatizace pohádek a příběhů. 

 Zpěv písní s tématikou bylinek, zahradničení, pěstitelství (Šel zahradník do zahrady, 
             Na tom pražským mostě, Běžela ovečka, „Zavírání zahrady“ podle zásobníků učitelek  
             a zpěvníků pro děti). 

 Běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování (mezi zaměstnanci MŠ, dětmi, 
rodiči a učitelkami…) 

 
Očekávané výstupy: 

o Chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem s úctou, vážit si jejich práce a úsilí. 
o Zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, s knihami. 
o Pozorně poslouchat příběh, pohádku, hodnotit svoje zážitky. 
o Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zazpívat píseň, 

zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus. 
 

5. DÍTĚ A SVĚT 
 
Dílčí vzdělávací cíle: 

 Seznamování s místem a prostředím, kde dítě žije, vytváření pozitivního vztahu k němu. 
 Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také 

poškozovat a ničit. 
 Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o 

okolí. 
 Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou i neživou přírodou. 
 Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách. 

 

Vzdělávací nabídka: 
 Práce s encyklopediemi, herbáři a atlasy rostlin. 

 Poučení dětí o možném nebezpečí – jedovaté rostliny. 
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 Sledování změn a rozmanitostí v přírodě a v bylinkové zahrádce. 

 Poznávání rostlin, bylin a květin v prostředí, ve kterém rostou. 

 Sledování změn během jednotlivých ročních období. 

 Péče o zahradu, záhonek a prostředí MŠ – výzdoba sušenými rostlinami. 

 Praktické činnosti s dětmi: 
- péče o bylinkovou zahrádku 
- pokusy se semeny, rostlinkami (rostlinky bez vody, bez světla, bez hlíny, v zimě, v teple…) 
- na podzim vyryjeme sazeničky sedmikrásek a budeme je „pěstovat“ ve třídě, pozorovat 
- pokus s větvičkou „Barborkou“ uříznutou 4. prosince 
- rychlení tulipánů či jiných cibulovin 
- klíčení semen 
- pokus s květy bledulí, sněženek (vložíme je do vody obarvené inkoustem) 
- pozorování pupenů stromů na jaře 
- zasetí jarního osení pro velikonoční výzdobu (tráva, pšenice, čočka…) 
- péče o květináčky s bylinkami za oknem  
- setí a pěstování řeřichy v klíčících miskách (konec zimy, začátek jara) 
 

Očekávané výstupy: 
o Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může dítě ve svém okolí setkat (jedovaté rostliny), mít 

povědomí o tom, jak se prakticky chránit. 
o Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a 

přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné, využitelné pro další učení a životní praxi. 
o Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý. 
o Mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým 

se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí. 
o Pomáhat pečovat o životní prostředí.  

 

Nabídka bylinek vhodných k pěstování v bylinkové zahrádce: 

 
Na záhonku či ve velkém truhlíku  

- trvalky: máta, meduňka, yzop, libeček, šalvěj, třapatka (echinacea), saturejka, tymián, 
mateřídouška, řepík, levandule, dobromysl, netřesk, pupalka, růže 

- dvouleté: divizna 
- jednoleté: měsíček, sléz, majoránka, rozmarýna     

V truhlíku u kuchyně pro potřeby paní kuchařky:  
- petrželka, pažitka, libeček, meduňka, máta, dobromysl, kopr 

V trávě v zahradě:  

- na slunném břehu či v koutě, kde bude částečně chráněná – lesní jahoda (je potřeba se 

              domluvit s tím, kdo seče zahradu, aby místa s jahodami nechal neposečená až do července…) 

V květináči za oknem: 
- květináčky s bylinkami zakoupené v supermarketu (bazalka, máta, rozmarýn, petrželka, 

pažitka…) 

V klíčící misce ve třídě:  
- řeřicha 

 

Sběr bylinek s dětmi v přírodě při vycházkách: 
- jitrocel, přeslička, sedmikráska, list maliny, list borůvky, řebříček, jetel červený, třezalka, 

kontryhel, list lesní jahody 
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za pomoci učitelky:  
- květ lípy, květ černého bezu, šípky, trnky 

 

Děti vedeme k tomu, že bylinek trháme jen malé množství, na místě vždy necháme několik rostlinek pro 
možnost množení pro příští roky, zbytečně neničíme porosty, chráníme přírodu.  
Bylinky sbíráme na bezpečném místě, v čistém prostředí, mimo komunikace. 

 

Sušení bylinek v mateřské škole: 
 

Bylinky sušíme rozprostřené v tenké vrstvě na archu papíru nebo ve svazečku zavěšeném na provázku. 
Bylinky sušíme ve stínu, ne na slunci!  

 

Poučení dětí o účincích některých bylinek: 

(jen velmi orientační, blízké chápání dětí) 
 borůvka list: pro zdravé oči 
černý bez květ: na vypocení při nemoci 
divizna květ: na kašel 
dobromysl nať: na kašel a pro dobrou náladu (dobro-mysl  = dobrá mysl) 
jahoda list: na průjem 
jetel červený květ: na kašel 
jitrocel list: na kašel, bolavé bříško, léčí rány (jitro-cel = do jitra zcelí) 
kontryhel nať: při častém krvácení z nosu 
kopr: bolení bříška, proti parazitům 
kopřiva nať: prevence nemocí, na oplachování umytých vlasů 
levandule květ, nať: uklidňuje, na bolavou hlavu 
libeček list: na dobré trávení, pro dobrou chuť 
lichořeřišnice nať: zdravá v salátech, v pomazánce, proti nemocem (přírodní antibiotikum) 
                               pro krásné vlasy 
lípa květ: na vypocení při nemoci 
majoránka: pro dobré trávení, jako koření do jídla 
malina list: na průjem, na snížení horečky 
máta nať: chladivé obklady při svědění, bolavé bříško 
mateřídouška nať: na kašel 
meduňka nať: na dobré spaní, pro dobrou náladu 
měsíček květ: na kašel, bolavé bříško 
netřesk šťáva z listu: k potírání bradavic, šťáva z netřesku je hojivá 
petrželka nať: má hodně vitamínů 
přeslička rolní: - pozor nezaměnit! Zastavuje krvácení, na koupele při ekzému 
pupalka semena: olej ze semen léčí ekzémy 
rozmarýna nať: na trávení, bolavé bříško 
třapatka květ, kořen: posiluje odolnost proti nemocem (imunitu) 
růže okvětní lístky: kašel, průjem, bolení v krku 
řebříček: zastavuje krvácení, zvyšuje chuť k jídlu 
řepík nať: na dobré trávení, bolesti v krku, ke koupeli 
řeřicha nať: má hodně vitamínů, je zdravá na jaře 
saturejka nať: na dobré trávení, na průjem 
sedmikráska květ: na kašel, na hojení ran 
sléz květ: na kašel 
šalvěj nať: na angínu, bolesti v krku, na kloktání při aftu v puse 



Školní vzdělávací program 

Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4 

 

 71 

šípek plod: obsahuje vitamin C, při nemoci 
tymián nať: na kašel, bolavé bříško, proti parazitům 
yzop nať: na kašel, bolavé bříško 
 
(čerpáno ze sedmidílného „Herbáře léčivých rostlin“ autorů Ing. Jiřího Janči, CSc. 
a Josefa A. Zetricha) 
 

Poznámky k pěstování bylinek: 
 

Saturejka, tymián, mateřídouška, netřesk: jsou drobnějšího vzrůstu, potřebují písčitou 
                                       propustnou půdu, mírnou zálivku 
 
Šalvěj, yzop, levandule, meduňka: časem vytvoří větší keříčky, rozrůstají se, potřebují 
                                       propustnou půdu, méně zálivky 
 
Dobromysl: nenáročná, mírná zálivka, časem vytvoří nádherné velké trsy 
 
Lichořeřišnice: hodně se rozrůstá, během léta, když se jí daří, pokryje velkou část záhonu, 
                                         nepřezimuje 
 
Třapatka, pupalka, měsíček, sléz, řepík: potřebují více místa, rozrůstají se, běžná půda a  
                                          zálivka    
 
Petrželka, pažitka, kopr, libeček: pravidelná zálivka, chránit před slimáky 
 
Máta: polostín, vlhčí humózní půda 
 
Majoránka: slunce, méně zálivky, je náročná na předpěstování sazeniček (seje se již v únoru), 
                    je lépe na jaře koupit sazeničku u zahradníka, nepřezimuje    
 

 
Bylinky trvalky na podzim přikryjeme jehličnatým chvojím, brzy na jaře odkryjeme a sestříháme kousek 
nad zemí (5 – 10 cm), trsy znovu obrostou.    

 

 

 

Zpracovala: Erika Dítětová 
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NAKRESLÍM SI OBRÁZEK 
 
ÚVOD 

     
   Svět kolem nás. Je rozmanitý, krásný, zajímavý a stále se mění. Většina z nás umí vyjádřit to, 

co vidí i to, co cítí. Jsme dospělí. 

   I děti mají potřebu vyjádřit, co vidí kolem sebe. Jednou z forem vyjadřování mohou být tvořivé 

hry. Dovednost zobrazovat předměty a jevy kresbou, modelováním, malováním, vystřihováním 

a nalepováním spolupůsobí na rozvoj tvořivých schopností. Dítě tímto procvičuje jemnou 

motoriku, učí se zacházet s jednoduchými nástroji a různými materiály, probouzí v sobě 

představy a fantazii. Čím bohatší jsou dojmy, které děti nabývají kolem sebe, čím více 

dovedností získávají, tím více se může projevovat jejich tvořivost. Kromě dovedností se opírá 

rozvoj tvořivých schopností i o rozvoj paměti a představivosti. Nedílnou součástí při tvořivých 

hrách je používání celé palety barev. Čím jsou barvy vybrané dítětem jasnější a pestřejší, tím je 

dítě spokojenější. Dbejme proto na to, aby naše děti kreslily a malovaly těmi nejveselejšími 

barvami. 

 

CÍLE 
 

- Ovládat koordinaci ruky a oka 

- Procvičit jemnou motoriku 

- Zacházet s různými předměty, drobnými pomůckami, nástroji, náčiním a výtvarným 

materiálem (barvami, pastely, nůžkami, modelovací hmotou, papírem, textilem, 

odpadovými materiály atd.) 

- Zvládat jednoduché pracovní úkony 

- Postupně výtvarně znázornit zvířecí i lidskou figuru 

- Osvojit si některé poznatky a dovednosti, které předcházejí psaní 

- Zvládnout správné držení tužky a jiného psacího a kreslícího náčiní 

- Pojmenovat a výtvarně znázornit to, čím je dítě obklopeno 

- Vyjádřit výtvarně své myšlenky, nápady, dojmy a pocity 

- Zachytit výtvarně své prožitky 

- Zachycovat skutečnost ze svého okolí, vyjadřovat se pomocí různých výtvarných technik 

(kreslit, modelovat, malovat, konstruovat, tvořit z papíru a vyrábět z různých materiálů a 

přírodnin 

- Spolupracovat s ostatními dětmi 
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VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA 

 
Hrátky s barvou  

- používáme různé druhy barev: temperové, vodové, prstové 

- různé pomůcky k malování: štětec plochý i kulatý (malý i velký) 

- různě stříhané kartóny: rovné nebo různě zubaté, dřívka, kartáčky, zmačkaný papír, tiskátka 

  různých tvarů a z různých materiálů, houbičky, vlastní prsty a dlaně, hadříky atd.  

- při hrách s barvou používáme techniku: malování, otisk, soutisk, stříkání, foukání  

  do barevné skvrny stéblem atd. 

 

Kreslení 

- používáme různé druhy kreslícího materiálu: pastely, voskovky, tuš, inkoust, rozmývatelné   

  pastely, fixy, tužky, zmizík, křídy, vosk atd. 

- kromě vlastního kreslení pastely, můžeme využít například techniku frotáže 

- kreslení zmizíkem na papír natřený inkoustem, voskovkami a inkoustem,  

- vybarvovat omalovánky rozmývatelnými pastely atd. 

 

Hrátky s papírem 

- používáme různé druhy papíru: tvrdé papíry bílé i barevné libovolných rozměrů, bílé i   

  barevné slabší papíry, hedvábné papíry, ubrousky, vlnité papíry, krepové papíry, noviny,  

 časopisy, tapety atd. 

- hrajeme si s papírem: stříháme, trháme, vytrháváme, skládáme, stáčíme do válce nebo 

  kužele, mačkáme, slepujeme, kašírujeme, muchláme, vytváříme koláže, konstruujeme apod 

 

Hrátky s textilem 

- i textil můžeme použít k tvoření: slabší i silnější textilní materiál, staré záclony, stuhy, vlna,  

  vata, provázky, nitě atd. – stříháme, lepíme 

 

Hrátky s odpadovým materiálem  

- vytváříme předměty z ruliček, krabic a krabiček různých velikostí, pouzder od vajíček,  

  obalového materiálu, cívek, kroužků, lahviček, kelímků, sklenic různých velikostí  

  a tvarů, kovový materiál - drátky atd. 

 

Hrátky s přírodními materiály  

- používané materiály – listy zelené i barevné, trávy, ovoce, sušené ovoce, větvičky, kamínky,   

  písek, ulity, mech, šípky, různé bobule, žaludy, kaštany, lýko, kokosové vlákno, piliny, 

  brambory, zelenina, kameninové květináče, odřezky dřeva, šišky, koření, čočky, mouka,  

  krupice, melta, rýže atd. 

 

Materiály i výtvarné techniky můžeme různě kombinovat 
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KONKRÉTNÍ NÁVRHY VÝTVARNÝCH ČINNOSTÍ 

 
„Miminko“ 

výtvarné techniky: stříhání, lepení, kreslení, obalování, práce s vlnou 

pomůcky a materiál: bílá čtvrtka velikosti A3, vlna, vata, krepový papír tělové barvy, barevné  

papíry, lepidlo, nůžky, fix 

pracovní postup: na čtvrtku nakreslíme ovál a vystřihneme, vatu obalíme krepovým papírem,   

tak vytvoříme hlavičku miminka a nalepíme do horní poloviny oválu. Barevné papíry 

nastříháme, poskládáme a sestřihneme, vystřihujeme jako když děláme vločky. Můžeme si 

vybrat několik barev, vločky potom nalepíme na horní okraj zavinovačky. Na hlavičku 

nakreslíme obličej – oči, pusinku a dolepíme nos umačkaný z krepového papíru stejné barvy 

jako obličej. Na hlavičku nalepíme vlásky z vlny. 

 

„Čert“ 

výtvarné techniky: kašírování, stáčení papíru, malování, lepení, mačkání papíru, kreslení 

pomůcky a materiál: čtvrtka velikosti A2, nafukovací balónek, ubrousky, škrob bez vaření, 

temperové barvy, pouzdro od vajíček, krepový papír, hedvábný papír, barevné papíry, větší 

plochý štětec, nůžky, lepidlo, tavná pistole 

pracovní postup: nafoukneme si balónek do velikosti hlavy čerta, připravíme škrob,       

přikládáme ubrousky na balónek a potíráme je škrobem. Je potřeba několik vrstev, necháme 

zaschnout, natřeme hlavu temperovou barvou a necháme řádně vyschnout. Čtvrtku si  

rozdělíme na poloviny horní polovinu natřeme černou barvou, na dolní namalujeme barevné  

vodorovné pruhy a po zaschnutí svislé pruhy, čtvrtku stočíme do válce a v zadní části slepíme. 

Přilepíme ruce, které jsme si vystřihli a natřeli temperovou barvou. Do zadní části přilepíme 

ocas umačkaný z černého krepového papíru, dopředu botu a kopyto z barevného papíru.  

Na hlavu přilepíme rohy vystřižení z obalu na vajíčka, vlasy z pruhů černého krepového papíru, 

nos a oči umačkané z hedvábného papíru a polepené kroužky barevného papíru, dokreslíme 

pusu a doplníme dolepením jazyka, zubů a uší. Hlavu přilepíme tavnou pistolí k tělu. 

 

„Sluníčko“ 

výtvarné techniky: kreslení, tiskání pryžovými tiskátky – válečky 

pomůcky a materiál: bílá čtvrtka A3, temperové barvy, pryžová tiskátka, pastelka, kousek bílé 

čtvrtky, odstřižky barevných papírů 

pracovní postup: na čtvrtku nakreslíme pastelkou velké sluníčko s paprsky, potom plochu 

vyplníme otisky tiskátka namočeného v temperové barvě. Obličej sluníčka vytvoříme tak, že oči 

vystřihneme a nalepíme a nos a pusu domalujeme nebo dokreslíme. 

 

„Ježek“ (dlaňová loutka)  

výtvarné techniky: malování, mačkání, stříhání, lepení 

pomůcky a materiál:  2x čtvrtka A4, temperové barvy, hedvábné papíry, barevné papíry,  

nůžky lepidlo 
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pracovní postup: ze dvou čtvrtek vystřihneme identický tvar ježka, oba pomalujeme  

temperovou barvou (hlava – hnědá, tělo – černá), po zaschnutí polepíme tělo vystřiženými 

trojúhelníky, dolepíme vystřižené oči, nalepíme nos umačkaný z černého hedvábného papíru, 

slepíme oba ježky dohromady tak, že natřeme lepidlem jen okraje bočních a horní části, dolní 

část necháme nenatřenou (pro ruku) a slepíme. Na bodliny nalepíme jablíčka, která jsme také 

umačkali z hedvábného papíru. 

 

„Draci za městem“ 

výtvarné techniky: tiskání zmačkaným papírem temperovými barvami, stříhání a lepení, 

kreslení tuší 

pomůcky a materiál: temperové barvy, barevné papíry, tuš, lepidlo, nůžky, štětec na lepidlo, 

špejle, 2x bílá čtvrtka A3 

pracovní postup: horní část čtvrtky potiskáme zmačkaným papírem modrou a bílou  

temperovou barvou, dolní část natřeme barvou žlutou, červenou, hnědou nebo zelenou, 

z barevných papírů vystříháme dvoubarevné domečky a nalepíme do dolní části čtvrtky, 

vystříháme draka a nalepíme do horní části čtvrtky, drakovi dokreslíme tuší provázek, na který 

nalepíme vystříhané mašličky, dolepíme oči, dokreslíme nos a pusu, domečkům tuší doděláme 

okna, dveře a dozdobíme střechy. Po zaschnutí obrázek stříháme na pruhy a postupně 

nalepujeme na druhou čtvrtku s mezerami mezi jednotlivými pruhy. 

                                     

„Čarodějnice“  

výtvarné techniky: kreslení voskovkami, malování inkoustem, muchláž, stříhání papíru a textilu, 

mačkání, práce s přírodním materiálem a vlnou 

pomůcky a materiál: čtvrtka A3, inkoust, voskovky, vlna, proutky, vodová barva, textil, nůžky, 

miska, bílý hedvábný papír, štětec, lepidlo 

pracovní postup: na čtvrtku si voskovkami nakreslíme hvězdy a měsíc, celou plochu přetřeme 

inkoustem. Z hedvábného papíru si uděláme kouli, kterou namočíme ve vodě s vodovou barvou 

(tělová), papír rozbalíme a vytvarujeme hlavu s nosem a přilepíme do horní části čtvrtky  

s hvězdami. Z proutků si vytvoříme košťátko a připevníme do dolní části. Z textilu vystříháme 

obdélník nebo lichoběžník a přilepíme k hlavě přes koště, vystříháme ruce a nohy a také 

přilepíme. Oči umačkáme z hedvábného papíru, puso dokreslíme fixem nebo barvou, vlasy 

vytvoříme z vlny. 

 

„Zvířátka“  

výtvarné techniky: malování, lepení 

pomůcky a materiál: čtvrtka, lepidlo, barevné papíry, temperová barva 

pracovní postup: vystříháme zvířátko podle šablony – dolní část rovná – obdélník, celou plochu 

natřeme podle barvy zvířátka, dolepíme oči, popřípadě čumáček a vousky, stočíme do válce 

nebo kužele a slepíme v zadní části, přilepíme nohy. Je možno vyrobit žábu, lišku, slona, 

kočičku, pejska, medvěda, myš atd. 
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„Tulipány“  

výtvarné techniky: kreslení, stříhání, lepení, frotáž 

pomůcky a materiál: čtvrtka A5 a odstřižky čtvrtek, rozmývatelné pastely, nůžky, miska, lepidlo, 

hedvábný papír, pastely 

pracovní postup: nakreslíme si tulipány na odstřižky čtvrtek, vystřihneme (stonky musí být 

silnější), nalepíme na čtvrtku a přes obrázek s tulipány nalepíme hedvábný papír (lepíme pouze 

v krajích), potom přejíždíme pastelkou na plocho přes hedvábný papír. Papír odstraníme, 

obrázek na hedvábném papíru dáme do rámečku, druhý papír vybarvíme rozmývatelnými 

pastely a rozmyjeme vodou. Máme dva obrázky.       

       

        

 

 

 

Vypracovala: Stanislava Vacková   
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 Byla jsem seznámena se ŠVP PV, který byl aktualizovaný 331. 8. 2018  
pro školní rok 2018 - 2019: 
 
 
Jméno:    Podpis:   Datum: 


