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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 

 

Název školy: Mateřská škola Strančice  

Adresa: Ke Školce 235, 251 63 Strančice 

Tel: +420 323 640 022, 774 403 938, 774 123 173 

Web: www.msstrancice.cz  

E-mail: msstrancice@msstrancice.cz  

Zřizovatel: Obecní úřad Strančice, Revoluční 383, 251 63 Strančice 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČO: 70941271  

Ředitelka: Martina Luková, DiS.  

Počet pedagogických pracovnic: 10 

Provozní doba: 7.00 – 17.00  

Kapacita školy: 114 dětí 

Počet a skladba tříd: 5 tříd věkově homogenních  

 

ŠVP zpracoval pedagogický kolektiv pod vedením vedoucí uč. Ing. Jany Dostálové 

Revidovaná verze ŠVP projednána a schválena na pedagogické poradě  

dne 26. srpna 2021. 
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2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY  
 

Mateřská škola sídlí na kraji obce Strančice hned u lesa. Původní jednopatrová 

rodinná vila byla v 70. letech minulého století rozšířena o přízemní přístavbu a školní 

zahradu situovanou uprostřed lesa.  

Mateřská škola byla povolena výnosem z 3. února 1940 a vyučovat se zde začalo  

4. prosince 1939. Zapsáno tehdy bylo 27 dětí, správcem školy byl řídící obecné školy  

Karel Zima a mateřská škola patřila k obecné škole. První učitelkou byla Anna Volfová.  

Od roku 1951 sídlila mateřská škola v pronajaté vile č. p. 235, ve které je doposud.  

K této vile byla v letech 1982 - 83 přistavěna nová budova a byla otevřena druhá třída.  

V roce 2001 byla budova mateřské školy obcí odkoupena od původního majitele.  

V souvislosti se zrušením školní jídelny základní školy Strančice byly v roce 2004 obě 

budovy zrekonstruovány tak, aby mohla být v září 2004 otevřena třetí třída mateřské školy. 

Během léta roku 2011 byla zastřešena terasa a tím rozšířena hrací plocha první třídy 

mateřské školy. Během letních prázdnin 2012 došlo k výměně oken v původní vile. Postupná 

rekonstrukce vily pokračovala v roce 2013 pokládkou nové střešní krytiny. V létě 2014 se 

začalo s přístavbou dalších dvou učeben, které se nacházejí v prostoru původní školní 

zahrady. V srpnu 2015 byla přístavba školky dokončena a zkolaudována. Od 1. září 2015 

byla navýšena kapacita mateřské školy z 60 na 114 dětí.  

V mateřské škole je v současné době pět tříd. První třída je umístěna v původní vile, 

kde jsou v prvním patře dvě stavebně oddělené ložnice. V suterénu vily se nachází provozní 

zázemí školy – ředitelna, kancelář hospodářky a skladové prostory. Druhá, třetí třída a školní 

kuchyně jsou situovány do přístavby z 80. let. Čtvrtá a pátá třída jsou v nové přístavbě z roku 

2015.  

Strančice jsou dopravně velmi blízko Praze a tak se v posledních letech rychle 

rozrůstají o nově postavené rodinné domy s mladými rodinami. Ačkoliv je školka situována 

na kraji obce, je dobře dostupná pěšky z ulice Ke Školce nebo autem. Do čtyř tříd je možné 

se dostat vstupním tunelem, ke kterému se dá dostat od parkoviště u hlavní silnice. Třída ve 

vile má samostatný vstup.  

Na školní zahradu s novými herními prvky navazuje tzv. lesní zahrada, která vede 

směrem k trati.  

Mateřská škola aktivně spolupracuje s místní základní školou, knihovnou, Rodinným  

centrem Lodička, Sdružením dobrovolných hasičů Svojšovice a s okolními mateřskými 

školami.  

Od roku 2016 je mateřská škola zapojena do projektu Operačního programu Výzkum, 

vývoj, vzdělávání - Šablony I., II. a III.  
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3. PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  

 

3.1  Věcné podmínky 

Mateřská škola má dobré materiální podmínky odpovídající vzdělávacím, 

hygienickým a bezpečnostním požadavkům. Děti mají dostatek hraček a pomůcek, které 

jsou průběžně obnovovány. Hračky i ostatní materiál jsou dětem volně přístupné.  

Škola spolupracuje se zřizovatelem na obnově např. kuchyňského vybavení -  v roce 

2017 zafinancoval nákup nové multifunkční pánve a v r. 2019 financoval nový kotel. 

V budoucnu je plánováno realizovat zateplení původní budovy.  

Mnoho let jsme se ve sklepních prostorách, kde jsou kanceláře a skladové prostory, 

potýkali se zvýšenou vlhkostí, která byla během let 2016  - 18 odstraněna odbornou firmou.  

Školní zahrada byla po přístavbě v roce 2015 nově zbudována. Vstup z ulice nabízí 

pro hry nejmladších dětí malou zahrádku s vyřezávaným dřevěným vlakem a houpadly.  

V červené a zelené třídě jsou k dispozici pro hry dětí nová dřevěná herní patra.  

 

3.2  Životospráva   

Děti se stravují podle zásad zdravé výživy. Jejich jídelníček je sestavován tak, aby 

byly dodrženy výživové normy pro školní stravování a také pestrost stravy. Při přípravě 

stravy je dodržována zdravá technologie. Během dopoledne mají děti k dispozici čerstvé 

ovoce nebo zeleninu. Děti se samy při dopolední a odpolední svačině obsluhují; jsou tak 

vedeny  

k samostatnosti. Je zajištěn samoobslužný pitný režim v průběhu celého dne.  

Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Pokud má dítě zdravotní 

problémy diagnostikované lékařem a z nich vyplývá úprava stravy nebo dieta, mateřská 

škola po dohodě se zákonnými zástupci upraví jídelníček dítěte.  

 Jídelníček je vyvěšen na nástěnce v šatnách a na webových stránkách školky.  

 Jídelna je v každé třídě, takže děti zůstávají celý den ve svém známém prostředí. Děti 

do jídla nejsou nuceny, jsou seznamovány s novými pokrmy a vedeny ke kultuře stravování.  

Do denního režimu je zařazován pobyt venku na školní zahradě, v lese nebo děti 

chodí na procházky po obci. Délka pobytu venku je přizpůsobena aktuální předpovědi 

počasí. Děti z modré, oranžové a zelené třídy chodí jednou týdně do sokolovny, kde 

dostatečně využijí volného prostoru k pohybovým aktivitám.  

Pravidelný denní rytmus a řád je flexibilní, aby umožňoval reagovat na potřeby a 

aktuální situace. Dětem s nižší potřebou spánku je nabízen klidový program. 
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 3.3   Psychosociální podmínky 

Hlavním cílem mateřské školy je, aby děti byly spokojené. Nově příchozí děti mají 

dostatečný prostor pro adaptaci. Všichni zaměstnanci dbají na dobré vztahy mezi dětmi i 

dospělými a na vytváření atmosféry vzájemné pohody, důvěry a ohleduplnosti.  

Učitelé respektují potřeby dětí a napomáhají v jejich uspokojování. Všechny děti mají 

rovnocenné postavení a učitelky cíleně podporují zdravé vztahy mezi dětmi.  

Řád ve třídách je zajištěn pravidly, která si děti samy vytvářejí a graficky zobrazují. 

Pedagogové cíleně působí proti negativním projevům v chování dětí, preventivně působí 

proti šikaně.  

 

3.4  Organizace 

 Denní režim umožňuje pružně reagovat na individuální potřeby dětí. Rozdělení 

spontánních a řízených činností je vyvážené a poskytuje dostatek času i prostoru pro 

spontánní hru i pro individuální a skupinové činnosti a pobyt venku.  

Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené pohybové aktivity.  

Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně 

aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu. 

Učitelé se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Plánování činností vychází z potřeb 

a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí.  

Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. 

Děti mají právo se nezúčastnit společných činností, pokud nechtějí.  

Nejsou překračovány maximální počty dětí ve třídách, spojování tříd je maximálně 

omezeno.  

Časový rámec dne v mateřské škole  

  7.00 – 8.15        příchod dětí do mateřské školy, volné hry ve třídách  

  8.15 – 9.00  komunikační kruh, ranní cvičení 

  9.00 – 9.15   dopolední svačina  

  9.15 – 10.00   řízená vzdělávací činnost podle třídního vzdělávacího programu 

10.00 – 12.00   pobyt venku  

12.00 – 12.30   oběd 

12.30 – 13.00  odchody dětí domů po obědě  

13.00 – 14.30   odpočinek po obědě  

14.30 – 15.00   odpolední svačina  

15.00 – 17.00   volné hry ve třídách, individuální práce 

v případě příznivého počasí pobyt na zahradě 

 16.00 – 16.45  nadstandardní aktivity 

 17.00   ukončení provozu mateřské školy 
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3.5  Řízení mateřské školy 

Mateřská škola je jeden tým, který spoluvytváří atmosféru vzájemné důvěry a 

tolerance. Všichni zaměstnanci mají možnost se vyjadřovat k plánům a změnám v provozu 

školy. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny. 

Škola je rozdělena na tři úseky - pedagogický, provozní a úsek školní jídelny a 

kuchyně. Za pedagogický odpovídá ředitelka, za provozní školnice a za kuchyň vedoucí 

školní kuchyně. Škola má jmenovanou vedoucí učitelku.   

Řízení je uskutečňováno denním osobním kontaktem ředitelky mateřské školy se 

všemi zaměstnanci a prostřednictvím pedagogických porad, které se konají přibližně jednou 

za tři týdny. Provozní porady se konají přibližně jednou za půl roku.   

 Školní vzdělávací program je vypracováván v týmu, z evaluačních činností jsou 

vyvozovány záměry pro další práci.  

 

3.6 Personální a pedagogické zajištění 

Pedagogický sbor školy je složen z deseti učitelek produktivního věku, včetně 

ředitelky. Většina učitelek je plně kvalifikována. Všechny členky pedagogického sboru se 

systematicky vzdělávají studiem odborné literatury nebo účastí na seminářích.  

Služby učitelek jsou organizovány tak, aby byla při všech činnostech zajištěna 

optimální pedagogická péče o děti. V rámci současných možností je zajištěno překrývání 

přímé pedagogické činnosti v každé třídě v minimálním rozsahu dvě hodiny denně.  

Provozní personál tvoří pět zaměstnanců – dvě školnice a tři pracovnice ve školní 

kuchyni - vedoucí školního stravování a dvě kuchařky. 

V mateřské škole pracují asistentky pedagoga, které pomáhají dětem s potřebou 

podpůrných opatření. Všechny asistentky jsou absolventky kurzu.  

 

3.7 Spolupráce s rodinou 

Rodiče a škola jsou partneři, které spojuje jediný cíl a tím jsou děti a jejich zdravý 

fyzický a duševní vývoj. Spolupráce funguje na základě vzájemného porozumění. 

Zaměstnanci školy chrání soukromí rodin a zachovávají diskrétnost o rodinných 

záležitostech.  

Škola využívá rodičů – odborníků pro příležitostné zajišťování akcí pro děti, konání 

výtvarných dílen a vítá i materiální pomoc od rodičů.  

Komunikace s rodiči probíhá denně při předávání dětí. Pokud by její téma nebo délka 

mohly narušit výchovný proces, dohodne si rodič s učitelkou konzultaci mimo třídu, ideálně 

v konzultačních hodinách, které jsou v každé třídě stanoveny.  
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Rodiče jsou o akcích školy pravidelně informováni e-mailem. Na začátku školního 

roku se konají informativní schůzky s rodiči. V šatnách na nástěnce se rodiče mohou 

seznámit s plánovanými aktivitami na měsíc.  

V případě příznivé epidemiologické situace jsou rodiče během školního roku zváni na 

besídky, přednášky, ukázkové hodiny práce s dětmi ap.  

 

3.8 Podmínky pro vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření  

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

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

potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytnutí 

podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření se 

člení do pěti stupňů a realizuje je škola.  

Podpůrná opatření prvního stupně lze realizovat i bez doporučení školského 

poradenského zařízení. Na základě pedagogické diagnostiky je pro dítě učitelkami 

vypracován plán pedagogické podpory, který je systematicky naplňován a pravidelně 

vyhodnocován.  

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením 

školského poradenského zařízení. Učitelky budou vždy vycházet z doporučení školského 

poradenského zařízení ohledně vzdělávacích přístupů i zajištění kompenzačních pomůcek. 

V případě doporučení vypracují pro dítě plán pedagogické podpory v souladu se 

vzdělávacími potřebami dítěte a školním vzdělávacím programem. V případě podpůrných 

opatření 3. a vyššího stupně zajistí asistenta pedagoga.  

 

3.9 Podmínky vzdělávání dětí nadaných 

Učitelky školy budou vytvářet ve svých programech a každodenní prací optimální 

podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální 

možnosti.  

U dětí, které vykazují známky nadání, bude vzdělávání probíhat takovým způsobem, 

aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně druhů nadání tak, aby se tato nadání 

mohla později projevit a pokud možno uplatnit a dále rozvíjet.  

Škola zajistí a bude využívat pro nadané děti vhodné pomůcky podle jejich zájmu, 

např. encyklopedie, knihy pro rané čtenáře apod.  

Mateřská škola spolupracuje s rodiči v oblasti rozvoje nadání. 
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3.10  Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let  

Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných 

hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti. Ve třídě jsou nastavena dětem srozumitelná 

pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek. Prostředí je upraveno tak, aby 

poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí. Mateřská škola je vybavena 

dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte.  

Režim dne ve třídě dvouletých dětí je upraven s ohledem na potřeby dětí – 

pravidelnost, dostatek času na realizaci činnosti, úprava času stravování, dostatek 

odpočinku.  Největší prostor je věnován hře dětí, hračky jsou přizpůsobené této věkové 

kategorii. Pro pobyt venku je nejčastěji využívána zahrada.  

Učitelky ve třídě, kde jsou zařazeny děti od dvou do tří let, jsou stabilní a mají 

pozitivní vztah k dětem této věkové kategorie. Učitelky se v přímé pedagogické činnosti 

v maximální možné míře překrývají.  

 

4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

Vzdělávání je organizováno v pěti převážně homogenních třídách. Děti se ráno  

od 7 hodin scházejí ve červené a oranžové třídě, ve žluté třídě začíná provoz  

v 7.30 h. Do modré a zelené třídy děti odcházejí v 7.45 h. Na odpolední činnosti zůstávají 

děti ve svých kmenových třídách do 15.45 h. Poté se všechny děti spojí do dvou tříd, které 

jsou v provozu do 17 hodin.  

 

4. 1 Vnitřní uspořádání školy  

V původní rodinné vile je v přízemí umístěna první třída – žlutá, sociální zázemí a 

šatna a v prvním patře jsou dvě stálé ložnice a toalety. V suterénu budovy je ředitelna, 

kancelář hospodářky, sklad materiálu a sociální zázemí. V přízemí přístavby z 80. let jsou 

umístěny druhá třída – červená a třetí – modrá třída, šatny obou tříd, toalety, kuchyň, sklad 

potravin a sklep. V nové přístavbě z roku 2015 je čtvrtá - oranžová a pátá - zelená třída, 

šatny a toalety, sklad matrací a lůžkovin, výdejna jídla a technická místnost.  

Třídy jsou rozlišené podle barev a nazýváme je „vagónky“ vzhledem k blízkosti 

vlakové trati.  

 

4. 2 Zařazování dětí do tříd  

Do žluté třídy je zařazeno 22 dětí, do červené 18 dětí, modrou třídu navštěvuje  

20 dětí. Do oranžové i zelené třídy je zařazeno 27 dětí.  
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4. 3 Činnosti, při kterých je zajištěno souběžné působení dvou učitelek  

ve třídě 

Prostřednictvím souběžného působení dvou učitelek ve třídě je zajištěna vzájemná 

pomoc kolegyň při dopoledních činnostech, a především bezpečnost dětí při pobytu venku, 

při vycházkách, výletech apod.  

 

4. 4 Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy 

Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti ve věku od 3 do 6 let, které mají 

české státní občanství nebo povolení k pobytu na území ČR. Přednostně jsou podle  

školského zákona přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 

Samozřejmým požadavkem je řádné očkování podle očkovacího kalendáře, což se netýká 

dětí s povinnou předškolní docházkou. Děti jsou přijímány k celodennímu pobytu. Zápis do 

mateřské školy se koná v květnu a rodiče jsou o něm informováni na webových stránkách 

školy, na vývěskách v obci a ze zpráv v místním tisku.  

Od školního roku 2017 – 18 bylo zavedeno povinné předškolní vzdělávání pro děti, 

které do začátku školního roku dovrší pěti let.  

 

5. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

Mateřská škola Strančice pracuje se školním vzdělávacím programem „Poznáváme 

svět s mašinkou“. Školní vzdělávací program je sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle 

předškolního vzdělávání stanovené v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní 

vzdělávání. Základním cílem je péče o fyzický, psychický osobnostní rozvoj dětí v souladu se 

zdravým životním stylem a s přihlédnutím k bezpečnosti dětí. Dalším cílem je zvládnutí 

základních dovedností v oblasti sebeobsluhy, hygienických návyků, respektování pokynů a 

pravidel, etických norem a komunikace. Rozšiřujícím cílem je poskytování široké škály 

podnětů z různých oblastí lidské činnosti tak, aby měly všechny děti příležitost poznat své 

schopnosti, vlohy a předpoklady a co nejlépe je rozvíjet.  

 

5. 1 Metody a formy vzdělávání 

Vzdělávací obsah je naplňován formou aktivit, které mají činnostní povahu a střídají 

se jak individuální tak i skupinové. Integrované bloky jsou zpracovány pro všechny věkové 

skupiny dětí. Časový rozsah pro integrované bloky není stanoven, aby měl pedagog možnost 

integrovaný blok průběžně rozvíjet a dotvářet podle aktuální situace, reakcí a spolupráce dětí 

a podle výsledků evaluačních činností. 

Integrované bloky doplňujeme výukovými programy ve spolupráci s Malou technickou 

univerzitou, Mobilním planetáriem, Muzeem Říčany, dobrovolnými hasiči, záchranáři, 

policisty, ilustrátorem a dalšími. 
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Vzdělávací nabídka je doplněna o tradiční slavnosti – dušičky, advent, Vánoce, Tři 

králové, masopust, Velikonoce, čarodějnice, rozloučení s předškoláky a další.  

 

5. 2 Zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

a dětí nadaných 

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme podpůrná opatření. 

Podpůrná opatření 1. stupně jsou poskytována formou přímé podpory, kdy vytváříme 

optimální vzdělávací podmínky. Pokud nestačí přímá podpora, zpracováváme Plán 

pedagogické podpory, na jejímž vypracování se spolupodílí učitelky, které mají dítě se SVP 

ve třídě. Plán pedagogické podpory má písemnou podobu, obsahuje popis obtíží, stanovení 

cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. Před jeho zpracováním probíhají 

rozhovory mezi učitelkami s cílem stanovení metod práce s dítětem a způsobů kontroly 

osvojení potřebných dovedností a návyků.  

Po zpracování plánu seznámí učitelka rodiče dítěte s plánem pedagogické podpory. 

Plán se vyhodnotí do 3 měsíců od zahájení podpůrných opatření.  

Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 2. – 5. stupně zpracováváme na 

základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti rodičů Individuální 

vzdělávací plán, který vychází se školního vzdělávacího programu.  

Učitelky zpracovávají pedagogickou diagnostiku každého dítěte, pozorují jeho 

chování a zájmy, uplatňují individuální přístup ve vzdělávání. Dětem, které v průběhu 

vzdělávání projevují známky nadání, věnují učitelky zvýšenou pozornost zaměřenou na to, 

aby se projevy nadání dětí v rozmanitých oblastech činnosti smysluplně uplatnily a 

s ohledem na individuální možnosti dětí dále rozvíjely. Pokud se u dítěte projeví mimořádné 

nadání v jedné nebo více oblastech, doporučíme rodičům dítěte vyšetření ve školském 

poradenském zařízení. Do doby než vyšetření proběhne, postupujeme při vzdělávání 

takového dítěte zpravidla podle Plánu pedagogické podpory, který učitelky vypracují. Pokud 

školské poradenské zařízení identifikuje mimořádné nadání dítěte a doporučí vypracování 

individuálního vzdělávacího plánu, postupují učitelky při jeho zpracování, realizaci a 

vyhodnocování v úzké spolupráci s rodiči dítěte a ŠPZ.  

 

5.3 Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Ve vzdělávání dětí od dvou do tří let převládají spontánní činnosti nad řízenými. 

Nejčastěji jsou uplatňovány skupinové formy činností. V plné míře akceptujeme vývojová 

specifika. Při plánování vzdělávacích nabídky pro děti mladší tří let vycházíme z těchto 

principů - jednoduchost, časová nenáročnost, známé prostředí a nejbližší okolí, smysluplnost 

a podnětnost, dostatek prostoru a času pro volný pohyb a hru dítěte. 
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Při vzdělávání dětí od dvou do tří let maximálně využíváme metody práce vhodné pro 

tuto věkovou kategorii - situační učení, spontánní sociální učení - nápodoba, prožitkové 

učení a učení hrou a činnostmi. 

Adaptační režim těchto dětí je přizpůsobený jejich potřebám.  

 

5.4 Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka  

Děti - cizinci a děti, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí, 

potřebují podporu učitele mateřské školy při osvojování českého jazyka. Pokud rodiče sami 

neovládají český jazyk na úrovni rodilého mluvčího, nemohou své děti v poznávání českého 

jazyka přímo podpořit a děti se ocitají ve znevýhodněné pozici. V mateřské škole věnujeme 

zvýšenou pozornost tomu, aby dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka začala být 

poskytována jazyková podpora již od samotného nástupu do mateřské školy. Při práci s 

celou třídou máme na vědomí, že se v ní nacházejí i děti, které se český jazyk učí jako druhý 

jazyk a přizpůsobujeme tomu didaktické postupy a děti cíleně podporujeme v osvojování 

českého jazyka.  

Zvláštní právní úprava platí pro mateřské školy, kde jsou alespoň 4 cizinci v povinném 

předškolním vzdělávání v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání. V takovém 

případě zřídíme skupinu nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění 

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

předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání ve skupině pro jazykovou 

přípravu je rozděleno do dvou nebo více bloků v průběhu týdne.  

Ředitel mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory 

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

předškolním vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy.  

Podpůrným materiálem při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

je Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání, který lze 

využívat při individualizované práci s dětmi s nedostatečnou znalostí českého jazyka již od 

nástupu do mateřské školy. 

 

 

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH 

6.1 Integrované bloky: 

I. Poznáváme sebe a svůj domov 

II. Poznáváme tradice našich předků 

III. Poznáváme svět kolem nás 
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I. Poznáváme sebe a svůj domov 

Charakteristika bloku 

Seznamujeme se s prostředím třídy a celé mateřské školy. Poznáváme nové 

kamarády, učíme se s nimi přátelsky vycházet. Stanovujeme si pravidla soužití v kolektivu 

třídy a učíme se je dodržovat. Učíme se sebeobsluze a dodržování hygienických návyků. 

Uvědomujeme si rozdíl mezi mateřskou školou a rodinou. Vnímáme okolní svět, rodinu, 

společnost. Seznamujeme se s obcí, kde máme mateřskou školu. Poznáváme naši zemi a 

její krásy. Pozorujeme změny v přírodě s přicházejícím podzimem.  

 

Podtémata: 

- Začínáme spolu – jsme kamarádi  

- Můj domov, moje rodina 

- Poznáváme obec a naši zemi 

- Podzim v přírodě 

 

Cíle bloku:  

 Podporovat dítě v přizpůsobování se novým podmínkám, pomoci vyrovnat se  

se změnami 

 Odloučit se na určitou dobu od rodičů 

 Naučit se poznat svou značku 

 Orientovat se v prostoru mateřské školy, seznamovat se s využitím prostoru 

 Učit se komunikovat s kamarády i s dospělými, podporovat vzájemnou komunikaci 

 Učit se empatickému a chápavému chování  

 Vést dítě k sdělování vlastních pocitů a zážitků 

 Učit se samostatnosti a sebeobsluze 

 Učit se vyjádření vlastních názorů a potřeb 

 Rozvíjet smyslové vnímání a pozorování 

 Stimulovat a zdokonalovat duševní schopnosti 

 Hledat radost ve hře a tvoření 

 Orientovat se v blízkém okolí 

 Učit se bezpečnému chování, vytvářet podmínky pro pocit bezpečí 

 Rozvíjet slovní zásobu na základě poznávání jevů 

 Získávat poznatky o prostředí a jeho proměnách 

 Seznamovat s vlastnostmi materiálů a tyto zkušenosti prohlubovat 

 Uvědomit si sounáležitost s okolím, přírodou 

 Naučit se pravidlům mateřské školy 

 Poznat okolí mateřské školy a uvědomit si možná nebezpečí 
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 Porozumět slyšenému 

 Poznat typické znaky ročních období, umět pojmenovat některé jevy  

 

Vzdělávací nabídka:  

 Poznávání nových kamarádů, prohlídka prostor školky  

 Seznámení se se zaměstnanci školky a jejich profesemi 

 Tematické vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí, hry na školní zahradě 

 Pohybové hry, hry s míčem 

 Vytváření pravidel třídy, procvičování pravidel slušného chování  

 Pozorování změn v přírodě v souvislosti se změnami ročních období 

 Manipulace s přírodními materiály 

 Pozorování domů a staveb v obci  

 Didaktické hry, smyslové hry, námětové hry, dramatizující hry 

 Hry s konstruktivními stavebnicemi 

 Hry, básně a písně na téma rodina, přátelství  

 Rozhovory v komunikačním kruhu 

 Četba příběhů a pohádek 

 

Očekávané výstupy: 

 Dítě zvládá odloučení od rodičů na určitou dobu a být aktivní i bez jejich podpory 

 Dítě se začlení do třídy mezi ostatní děti, zúčastní se nabízených činností  

 Dítě bez obav komunikuje s dětmi i dospělými  

 Dítě dodržuje dohodnutá pravidla 

 Dítě zachází šetrně s hračkami a pomůckami 

 Dítě vědomě pozoruje změny v přírodě, chápe sledované jevy a časové pojmy 

 Dětí zná své jméno a příjmení, zná svou značku 

 Dítě umí vyjmenovat členy své rodiny  

 

II.  Poznáváme tradice našich předků 

Charakteristika bloku 

 Seznamujeme se s tradicemi provázejícími život lidí již dlouhá staletí. Připomínáme si 

ty, co již nejsou mezi námi, navštěvujeme místní hřbitov. Vyrábíme duchy nebo strašidýlka 

z dýní, vyrábíme adventní věnce. Nacvičujeme vystoupení na adventní jarmark. Čekáme na 

Mikuláše s anděly a čerty. Připravujeme se na Vánoce, vyrábíme dárky a přání pro rodiče. 

Zdobíme stromeček, nacvičujeme koledy, vystoupení na vánoční besídku a pro seniory 

v obci. V převleku králů procházíme obcí při Tříkrálové koledě. Seznamujeme se 
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s masopustními zvyky a tradicemi. Nacvičujeme vystoupení na masopust. Přibližujeme zvyky 

spojené s příchodem jara a oslavou Velikonoc. Hrajeme čarodějnické hry na zahradě školky.  

 

Podtémata: 

- Dušičky  

- Advent, Mikuláš 

- Vánoce 

- Tři králové 

- Masopust 

- Velikonoce  

- Čarodějnice 

 

Cíle integrovaného bloku 

 Přispívat k předávání kulturního dědictví, hodnot, tradic a zvyků 

 Podílet se na společném životě a činnostech v mateřské škole 

 Podporovat sounáležitost s rodinou, uvědomovat si konečnost života 

 Radostně prožívat návštěvu Mikuláše s družinou 

 Podílet se na přípravě vánoční besídky – učit se texty básní, písní a koledy 

 Zvládnout vyrobit jednoduchý dárek pro ty, co mám rád 

 Pochopit tradici a atmosféru vánočních svátků 

 Uvědomit si konec a začátek kalendářního roku 

 Vnímat změny a jevy v přírodě  

 Umět pozorovat změny v čase, skupenství vody a některá pojmenovat 

 Rozvíjet psychickou a fyzickou zdatnost  

 Pojmenovat lidské smysly a jejich funkce 

 Rozlišovat zvuky příjemné a nepříjemné 

 Seznamovat se s vlastnostmi barev  

 Seznamovat se s jarní přírodou a znaky ročních období 

 Seznamovat se s tradicemi jarních svátků  

 Podněcovat představivost, úctu k životu, tvořivé myšlení, cvičení paměti 

 Rozvíjet hrubou a jemnou motoriku 

 Rozvíjet praktické dovednosti a manuální zručnost  

 Prohlubovat prožitky a rozeznávat kontrasty 

 

Vzdělávací nabídka:  

 Estetické a tvůrčí aktivity 

 Spontánní hry 
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 Činnosti zajišťující spokojenost a radost 

 Komunikační kruh, vyprávění o tradicích a lidových zvycích 

 Práce s knihami a obrazovým materiálem, poslech čtených příběhů 

 Dramatizace pohádek, hraní rolí, hudebně pohybové hry 

 Didaktické, námětové, smyslové a paměťové hry 

 Rytmicko – melodické hry, zpěv koled za doprovodu hudebních nástrojů 

 Příprava a realizace tradičních slavností 

 

Očekávané výstupy: 

 Dítě má pozitivní vztah k tradicím našich předků 

 Dítě vědomě napodobuje jednoduchý pohyb podle vzoru 

 Dítě umí sladit pohyb se zpěvem 

 Dítě zdokonaluje dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky 

 Dítě využívá všechny smysly 

 Dítě se naučí krátké hudební či taneční vystoupení a prezentuje ho na veřejnosti  

 

 

III.  Poznáváme svět kolem nás 

Charakteristika bloku 

 Poznáváme své tělo a přesvědčujeme se o všem, co nás obklopuje. Podporujeme 

správný životní postoj, vedoucí k podpoře ochrany životního prostředí na naší Zemi. 

Snažíme si chránit své zdraví, dbáme o svoji bezpečnost. Zdokonalujeme sebeobsluhu a 

samostatnost v různých oblastech, rozvíjíme manuální zručnost. Seznamujeme se 

s povoláním rodičů. Podílíme se na společné realizaci svátků. Jezdíme na výlety, těšíme se 

na prázdniny.  

 

Podtémata 

- Moje tělo, moje zdraví, moje emoce 

- Zajímavá povolání rodičů 

- Letem světem - škola, muzeum, divadlo, výlety… 

- Svátky a oslavy – Den Země, Svátek matek, Mezinárodní den dětí a Svátek otců 

 

Cíle integrovaného bloku 

 Seznámit se s částmi lidského těla a jeho funkcemi 

 Vytvářet správné postoje ke zdravému životnímu stylu 

 Soustředit se, učit se vnímat všemi smysly 

 Poznávat okolní krajinu, chránit životní prostředí, vnímat krásy naší Země   
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 Spolupracovat, přizpůsobit se, řídit se pravidly, jednat citlivě 

 Rozvíjet komunikační dovednosti, umět se dohodnout s dětmi i s dospělými 

 Podporovat volný pohyb, zdolávání terénu, vycházky do přírody  

 Rozvíjet tvořivost, zručnost  

 

Vzdělávací nabídka 

 Komunikační kruh, artikulační, dechové, rytmické a sluchové hry 

 Pohybové a psychomotorické hry  

 Spontánní hry, výlety za poznáním, vycházky do přírody 

 Čtení, prohlížení knih, časopisů  

 Výtvarné a pracovní činnosti k rozvoji tvořivosti a fantazie  

 Aktivity sbližující dětský kolektiv 

 Skupinové práce, tvoření, pokusy 

 

Očekávané výstupy 

 Dítě zachová správné držení těla  

 Dítě zvládá pojmenovat části těla a zná zásady zdravého životního stylu 

 Dítě se orientuje v prostoru a čase 

 Dítě spontánně vypráví zážitky, naslouchá vyprávění kamarádů  

 Dítě má svůj názor, ovládá se, vyjádří souhlas i nesouhlas 

 Dítě umí komunikovat s druhým dítětem, naváže dětská přátelství, spolupracuje a 

zařadí se bez problému do skupiny dětí 

 Dítě je citlivé a ohleduplné k živým bytostem a k přírodě  

 Dítě pomáhá pečovat o okolní prostředí a chrání ho 

 Dítě přednese krátké básně, vypráví příběhy, pohádky 

 Dítě řeší problémy a nalézá nová řešení 

 

 

6.2 Realizace integrovaných bloků na úrovni třídních vzdělávacích programů 

Učitelky individuálně plánují realizaci integrovaných bloků do třídních vzdělávacích 

programů. Integrované bloky se rozvíjí a naplňují různým způsobem. Dle zvolených cílů a 

směřování vzdělávací nabídky vybere učitelka z jednoho, dvou nebo všech integrovaných 

bloků cíle, vzdělávací nabídku a výstupy, doplní z Rámcového programu pro předškolní 

vzdělávání a sestaví blok, projekt či téma podle potřeb své třídy. Blok dále rozvíjí podle času, 

metod práce, potřeb dětí a doplňuje konkrétní vzdělávací nabídkou pro děti.  
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6.3 Realizační a časový plán  

Školní vzdělávací program je vypracován na tříleté období. Třídní vzdělávací 

programy jsou vypracovány na období jednoho roku a jsou rozčleněny na jednotlivé měsíce, 

týdny a dny tak, aby byly v průběhu celého roku naplňovány rámcové vzdělávací cíle - rozvoj 

dítěte a jeho schopností, osvojování hodnot a získávání osobnostních postojů. Důležité je, 

aby dítě bylo rozvíjeno v dílčích oblastech – biologické, psychologické, interpersonální, 

sociálně - kulturní a enviromentální, vše s ohledem na výstupy, kterými jsou klíčové 

kompetence k učení a k řešení problémů a kompetence komunikativní, sociální, personální, 

činnostní a občanské.  

 

7. EVALUAČNÍ SYSTÉM A PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 

Evaluaci své denní vzdělávací činnosti provádí každá učitelka srovnáním 

vzdělávacích plánů a výsledků vzdělávací práce s možností poznámek k jednotlivým dnům a 

rozhovorem s kolegyní ve třídě (konkrétní záměry, co se povedlo, co nikoli, jak děti reagovaly 

na nabídku, zda byla pro ně přínosem). 

Na konci integrovaného bloku dvojice učitelek ve třídě zhodnotí a vypracuje písemně 

závěrečnou evaluaci integrovaného bloku, zhodnotí celkový průběh na základě průběžné a 

týdenní evaluace, zejména vzdělávací přínos a vyvodí závěry pro další pedagogickou práci – 

co se povedlo a osvědčilo, na co je možné navázat, v čem pokračovat, co vázne, k čemu je 

třeba se vrátit apod. 

V pololetí a na závěr školního roku vypracuje dvojice učitelek hodnocení vzdělávací 

činnosti za půl roku, ve kterém se zaměří na soulad TVP se ŠVP a RVP ve své třídě 

(integrované bloky a témata, jak vyhovují cíle, výsledky vzdělávání, problémy ve vzdělávací 

práci…) a dále na podmínky vzdělávání (materiální a provozní), spolupráci s rodiči, školní a 

mimoškolní akce, nadstandardní aktivity a uvede náměty na opatření ke zlepšení.  

Individuální hodnocení dětí provádějí třídní učitelky do příslušných formulářů 

v průběhu školního roku u všech dětí průběžně, četnost je přizpůsobena individuální potřebě. 

Pro všechny děti používají učitelky předtištěné záznamové archy, doplňují je slovním 

hodnocením. Předškoláci mají své desky, do kterých jsou kromě hodnocení zakládány 

výkresy, pracovní listy a další materiály ukazující vše zásadní ohledně vývoje dítěte, 

záznamy jednání s rodiči, příp. zprávy odborníků. Po ukončení školního roku děti odnáší 

domů své práce, záznamové archy se archivují tři roky a pak skartují.  

K evaluaci vzdělávacího procesu slouží také přímá kontrolní činnost ředitelky 

formou hospitací u jednotlivých učitelek. Posuzuje především přímou vzdělávací činnost, 

realizaci školního vzdělávacího programu prostřednictvím třídních vzdělávacích plánů, 

metodiku vzdělávací činnosti, kvalitu pedagogické činnosti, přístup k dětem, dosažené 
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výsledky a spolupráci s kolegyní ve třídě. Posoudí též související činnosti, zejména vedení 

předepsané dokumentace, přípravu vzdělávací činnosti a úpravu třídy po stránce estetické.  

Průběžně jsou výsledky evaluace vyhodnocovány na pedagogických radách.  

Ze systematické evaluace vzdělávacího procesu a individuální pedagogické práce a 

případných závěrů z hodnocení činností provozních vyplyne celková autoevaluace – vlastní 

hodnocení školy jako celku a její vzdělávací činnosti za celý školní rok. Její zpracování slouží 

jako zpětná vazba ke zkvalitnění vzdělávací práce a zkvalitnění celkové činnosti školy na 

další školní rok.  

 

Základní oblasti hodnocení 

- Podmínky vzdělávání  

- Průběh vzdělávání  

- Podpora dětí, spolupráce s rodiči, zřizovatelem, základní školou, s PPP a SPC, 

SRPŠ a dalšími organizacemi, propagace činnosti školy  

- Výsledky vzdělávání  

- Řízení školy 

- Úroveň výsledků práce školy 

 

 

 


