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1 Základní informace o škole 
 

1.1. Základní údaje 

 

Mateřská škola Kateřinice, příspěvková organizace se sídlem Kateřinice 107, 

742 58 

Právní subjekt vznikl 01. 01. 2006. 

Mateřská škola je zřízena Obcí Kateřinice a je zapsána v obchodním rejstříku.  

 

Školní vzdělávací program je upraven. Obsahová část je nyní vytvořena na dobu 

3  let. Obsahová část může být dle potřeb pedagogických pracovníků změněna.  

 

Platnost ŠVP: 01. 09. 2018 

 

Identifikační údaje školy: 

 

IČ:   709 841 23 

Adresa MŠ:  Kateřinice 107, 742 58 

Telefon:   556 729 019 

Mobil MŠ:  773 781 690 

www stránky:  www.ms.katerinice.cz 

E – mail:  ms@katerinice.cz 

Ředitelka subjektu: Bc. Zuzana Němcová 

Zástupkyně ředitelky: Jana Limberková 

 

Zpracovatel kurikula: Bc. Zuzana Němcová 

 

Konzultační tým: Mgr. Jana Brišová 

    Jana Limberková 

    Hana Krasňanová 

 

 

 

Školní vzdělávací program byl projednán se zřizovatelem a pedagogickou radou. 



1.2. Charakteristika školy a její poloha 

 

Mateřská škola vznikla v roce 1974 a je umístěna v centru obce Kateřinice, 

v blízkosti hlavní silnice. Budova je dvoupodlažní a je podsklepená. V jedné části 

sklepa se nachází plynová kotelna. V druhé části jsou dva prostory,z nichž jeden 

slouží  k uložení venkovních laviček v zimním období, k uskladnění hraček a 

dalších různých sezónních pomůcek. V druhé části jsou uloženy různé pracovní 

materiály a pomůcky.  Ve sklepě se rovněž nachází prostor pro hrubou úpravu 

zeleniny. 

 

Součástí je také školní zahrada vybavená dřevěným nábytkem, pískovištěm, 

průlezkami a je osázena keři. Nevhodným se jeví přechod na zahradu a 

umístění budovy u silnice. 

 

Budova školy prošla revitalizací. V roce 2004 byla vyměněna okna s dveřmi za 

plastová, všechna hygienická zařízení prošla generální opravou a mateřská 

škola má rovněž generální opravu osvětlení. V roce 2014 bylo provedeno 

zateplení střechy, novou tvář získala venkovní fasáda a v roce 2015 byl 

nainstalován zabezpečovací systém.  

 

Škola má vlastní kuchyň s jídelnou, samostatné ložnice pro děti a hygienické 

zázemí. Mateřská škola je dvoutřídní. Každá třída je vybavena dřevěným 

nábytkem, stoly, židlemi podle výšky dětí a každá třída má své hygienické 

zázemí.  Třídy jsou částečně pokryty kobercem a částečně podlahovou krytinou. 

Vybavení hračkami i didaktickými pomůckami je dostačující, hračky jsou 

průběžně vyřazovány a doplňovány novými. 

 

Kapacita každého oddělení je 25 dětí. S dětmi pracují celkem 4 zaměstnanci. 

Provoz školy zajišťují celkem 3 provozní zaměstnanci. Pedagogičtí pracovníci se 

zaměřují zejména na  vzdělávání , organizaci akcí školy a aktivity pro děti. 

Ředitelka MŠ se zaměřuje na marketingové aktivity školy a práci s týmem školy. 

 

Třídy navštěvují děti zpravidla ve věku od 3 do7 let. V oddělení Káčátek je 

vzdělávání realizováno s  věkovou skupinou zpravidla od 3 do 4,5 let. V oddělení 



Sluníček pracujeme s věkovou skupinou od 4,5 do 7 let. Celý kolektiv školy se 

snaží vést děti k demokratické výchově, kdy je dítě především individualitou a 

osobností. Vychází se z potřeb dětí, přesto má každá třída stanovena základní 

pravidla, která přináší dětem pocit jistoty. Škola je s celodenním provozem, 

uzavřena bývá v době vánočních svátků a v době hlavních prázdnin. V období 

jarních prázdnin  škola bývá otevřena, záleží však na provozních a 

organizačních podmínkách. 

 

Celý kolektiv funguje jako tým, na typech činností se společně radí. Všichni 

zaměstnanci jsou vstřícní a ochotní. Požadujeme po pedagogických 

pracovnících pedagogické vzdělání, průběžné vzdělávání v systému dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků, pozitivní přístup a schopnost flexibilně 

reagovat na potřeby dětí. Důležitým prvkem jsou také provozní zaměstnanci 

(kuchařky, uklízečky, školnice), které se podílí na chodu zařízení a jsou 

důležitým článkem.  

 

Vedeme obecně děti ke slušnosti a ohleduplnosti ke všem dospělým osobám i 

mezi sebou navzájem. V práci s dětmi uplatňujeme aktivity spontánní i řízené, 

vzájemně vyvážené a odpovídající metody a formy práce, jako je např. 

kooperativní a prožitkové učení, učení činnostní aj. 

 

 

1.3. Denní režim 

6:30 – 8:30  příchod dětí, hry a činnosti dle volby dětí, foukání na Magic Ball,   

dýchání na Frolových trenažerech, grafomotorika, jazyková 

průprava tělovýchovná chvilka 

Nabídka činností: 

1. Spontánně – zájmové aktivity dle volby dětí 

2. Individuální práce s dětmi (dle cílů jednotlivých učitelů) 

8:30 – 9:00  hygiena, přesnídávka 



9:00 – 10:00 skupinové a individuální činnosti plynoucí z TVP, příprava na 

pobyt venku 

10:00 – 11:30 pobyt venku  

Možnosti pobytu venku: 

1. Pobyt na školní zahradě 

2. Exkurze 

3. Vycházka  

4. Výlety 

5. Činnosti v přírodě spojené s realizací TVP (sportování, prac. a výt. činn.)  

11:30 – 12:15 oběd, hygiena  

12:15 – 14:00 příprava na odpolední odpočinek, čteme dětem, odpolední 

odpočinek  

14:00 – 14:15 vstávání, oblékání, hygiena 

14:15 – 16:15 svačina, odpolední aktivity 

Nabídka činností: 

1. Individuální činnosti 

2. Skupinové činnosti 

3. Aktivity nabízené programem školy 

4. Pobyt venku 

V jarním a letním období se pedagogičtí pracovníci snaží o „přenášení“ činností do 

exteriéru tak, aby děti byly v příznivém počasí co nejdéle na čerstvém vzduchu.  

 

1.4. Tradiční akce  

Oslava narozenin a jmenin 

- Učitelky společně s dětmi přejí k narozeninám a jmeninám svým kamarádům 

 



Výlety a exkurze 

- Učitelky ve třídách organizují pro děti celoročně výlety a exkurze (exkurze do 

knihovny, exkurze do planetária, exkurze k hasičům, do řemeslných dílen , 

farem aj.) 

Sedlnická sněženka  

- Účast na tradičním pěveckém setkávání dětí z mateřských škol  

Vánoční a velikonoční jarmark 

- Výstava a prodej výrobků dětí MŠ 

Den dětí 

- Oslava dne dětí na fotbalovém hřišti či v prostorách MŠ 

Kulturní programy pro děti 

- Pravidelně se konají hudební i divadelní představení v prostorách školy 

Rozloučení se školáky  

- Probíhá pravidelně v červnu školního roku 

 

1.5. Nadstandardní aktivity 

Dětem navštěvujícím naše zařízení nabízíme různé typy nadstandardních služeb. 

Jedná se o specializované služby, činnosti a aktivity, jejichž hlavním cílem je být 

prospěšné pro svět dítěte.  

Nabízíme: 

- Individuální přístup učitelů při řešení problematických situací spojených se 

stravováním dětí (např. potravinové alergie) 

- Dýchání na Frolových trenažerech u dětí předškolního věku a u dětí ve věku 

zpravidla od 3 do 4,5 let foukání na Magic Ball 

- Kvalitně zpracované informace přístupné na webovém portále školy (aktuálně 

probíhající akce, informace o jednotlivých třídách a jejich programech, 

informace o stravování, atd.) 



- Konzultační servis pro zákonné zástupce (učitelky ve třídách, ředitelka MŠ) 

- Předplavecký kurz „Plavání s žabičkou“ 

- Lyžařský kurz 

- Zotavovací pobyt 

- Spaní v MŠ 

Foukání: 

Jako doplňující program využíváme u mladších dětí foukání do Magic Ballů.  

Endogenní dýchání: 

Využíváme Frolovy trenažery. Pomocí tohoto trenažeru se dociluje přechod na 

endogenní (vnitřní) dýchání, které je podobné dýchání delfínů. V důsledku 

transformace dosavadního typu dýchání na dýchání podle této metody, dochází 

k prudkému zvýšení množství energie v organismu a dětem je předkládán k osvojení 

principálně nový způsob dýchání, podle něhož mohou takto dýchat stále. To umožní 

účinné léčení onemocnění i jejich prevenci.  

Při této dýchací technice, kdy děti dýchají proti odporu vody,si posilují brániční 

dýchaní, zvlhčují sliznici dýchacích cest a zvětšují vitální kapacitu plic. Proto 

endogenní dýchání výrazně pomáhá při léčbě: 

 onemocnění dýchacích cest 

 častých rým a nachlazení 

 dráždivého kašle 

 bronchitid a laryngitid 

 astmatických stavů 

 

Certifikát o absolvování školení má ředitelka organizace paní Bc. Zuzana 

Němcová. Další pedagogické zaměstnance proškolí, aby byli kompetentní 

práci vykonávat (Jana Limberková).  

Organizace vzdělávání:  

Mateřská škola je školou „otevřenou“ ke spolupráci s rodinou, školou, 

odborníky z oboru pedagogiky, psychologie, jazyků a otevřenou také pro učitele a 

studenty, kteří mají zájem o spolupráci.  Celý tým školy se snaží vytvářet aktivity 



s přihlédnutím k podmínkám vzdělávání  a individuálním potřebám dětí. Taktéž se 

jednotliví zaměstnanci snaží být nápomocni zákonným zástupcům dětí.  

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je určeno dle předem daných a 

zveřejněných kritérií, definovaných ředitelstvím školy a přístupných na webových 

stránkách školy.  

1.6. Jak definuje RVP PV cíle předškolního vzdělávání (přehled pro 

nepedagogické pracovníky a rodiče)  

RVP PV pracuje se čtyřmi cílovými kategoriemi: 

- rámcové cíle > vyjadřují univerzální záměry předškolního vzdělávání 

- klíčové kompetence> představují výstupy, tedy to, co je dosažitelné na konci 

 předškolního  vzdělávání 

- dílčí cíle> vyjadřují konkrétnější záměry vzdělávací oblasti 

- dílčí výstupy > poznatky, dovednosti, postoje, hodnoty, které dílčím cílům 

odpovídají 

Rámcové cíle: 

- rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání  

- osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

- získání samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí 

Dílčí cíle rozvíjí tyto oblasti; tyto oblasti zahrnují také výstupy, kterým říkáme 

kompetence: 

- biologické 

- psychologické 

- interpersonální 

- sociálně – kulturní 

- environmentální 

 

 



Klíčové kompetence předškolního vzdělávání:  

- kompetence k učení 

- kompetence k řešení problémů 

- kompetence komunikativní  

- kompetence sociální a personální 

- kompetence činnostní a občanské  

2 Charakteristika našeho programu   

2.1 Základní filozofie našeho vzdělávacího programu a podmínky vzdělávání  

Motto školy: 

„Mateřská škola a vesnice, ve které žiji“ 

Základní filozofie školního vzdělávacího programu vyplývá již z jeho názvu.  

Prostřednictvím her, činností a aktivit se děti spontánně seznamují s tradicemi, zvyky, 

obyčeji a životem v prostředí, ve kterém vyrůstají. Zároveň se MŠ zapojuje do 

veřejného života na vesnici. Učíme děti vnímat svět jako pozitivní místo, obdivovat  

přírodu kolem nás, učí se ji chránit.  

2.2 Dlouhodobé záměry a cíle (dítě)  

Našim záměrem a cílem je, aby dítě, které odchází do 1. třídy, bylo maximálně 

rozvinuto ve všech podstatných oblastech (tělesná, psychická, sociální, 

komunikační). Aby mělo všeobecný přehled v oblastech, které jej obklopují, 

s přihlédnutím na specifika věku. Záměrem celého kolektivu mateřské školy je 

podporovat v dětech vědomí individuality, zodpovědnosti a demokracie.   

Hlavní oblasti cílů dle RVP PV:  

Biologická oblast>dítě zná své tělo, dokáže popsat jednotlivé části. Dokáže se 

zapojovat do pohybových činností. Je samostatné při oblékání a vykonávání běžných 

denních činností. Má základní hygienické návyky (použití toalety, mytí rukou, 

používání mýdla, ručníku, dodržování čistoty). 



Psychická oblast>dítě si je vědomo svého „já“, zná svou identitu a uvědomuje si 

svou příslušnost k rodině a postavení vůči okolnímu světu. Umí vyjadřovat svá přání, 

pocity. Při laskavém přístupu učitele také obavy.  

Interpersonální oblast>dítě přiměřeně svému věku dokáže řešit problémy, 

navazovat kontakt s vrstevníky a udržovat přátelství. Umí naslouchat. Dokáže 

respektovat autoritu dospělé osoby, taktéž stanovená pravidla (například dětského 

kolektivu). 

Socio – kulturní oblast>dítě se orientuje ve svém okolí, dokáže pochopit různé 

formy sociálních rolí.   

Enviromentální oblast>dítě vnímá různorodé pojetí světa, odlišnosti. Respektuje je. 

Zaujímá kladné postoje a dokáže popsat specifika světa okolo sebe (přiměřeně 

svému věku).  

 

2.3 Dlouhodobé záměry a cíle (škola a zaměstnanci) 

Prostředí a klima školy>Vytváření vřelého a přátelského prostředí pro děti a rodiče. 
Postupná výměna zastaralého zařízení a hraček, údržba záhonů před MŠ. Snaha o 
vzájemný respekt mezi kolektivem školy a spolupráce při organizaci mimoškolních 
aktivit.  

Vzdělávání>v rámci kvalitního systému dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků průběžně učitelé absolvují školení a kurzy. Mají taktéž snahu průběžně 
získávat nové informace v oblasti předškolní výchovy (četba a studium odborné 
literatury, odborných článků na  internetu, časopisů a novin – Informatorium, 
Učitelské noviny, aj.).  

Podpora zdraví dětí>podpora zdraví dětí prostřednictvím inhalací na Frolovových 
trenažerech. Vytvoření kvalitního plánu prevence sociálně – patologických jevů a 
naplňování jeho cílů. Dbát na pestrost, kvalitu a skladbu stravy, dodržovat přísná 
hygien. pravidla ve všech oblastech života MŠ 

Systém průvodní diagnostiky>kvalitně vytvořen systém průvodní diagnostiky a 
depistáže dětí se specifickými poruchami chování či nadaných dětí a spolupráce se 
sítí pedagogicko – psychologických poraden či dalšími specialisty (např. SPC).  

 



2.4 Krátkodobé cíle a záměry (dítě) 

Adaptace dětí >adaptace dětí probíhající takovým způsobem, aby byla co nejméně 
stresující. 

Důvěra>důvěra dětí a zákonných zástupců  ve schopnosti učitele. 

Spolupráce s pediatry>v případě nutnosti podávání léků, spolupráce s pediatrem 
konkrétního dítěte. Zejména v případě dětí alergických, dětí s Epi, apod.  

 

2.5 Krátkodobé cíle a záměry (škola a zaměstnanci) 

Spolupráce>spolupráce pedagogických pracovníků při vytváření ŠVP a následně 
TVP. Společné plány konkrétních témat a vytýčení cílů.  

Tolerance>vzájemná tolerance a respekt k názoru druhého, respekt k povahovým 
zvláštnostem kolegů a týmové řešení problémů.  

Informace jako prostředek důvěry>vytvoření informačních schůzek pro zákonné 
zástupce , seznámení s prostorami školy, školním řádem, provozními informacemi, 
službami, personálem, atd.  

3 Obsah vzdělávání   

 

Školní vzdělávací program je tvořen na dobu  3 let. Po uplynutí této doby jej 

následně společně zhodnotí zaměstnanci školy a případně upraví tak, aby odpovídal 

potřebám svým či potřebám dětí.  

Dlouhodobé cíle směřují k době 3 let, krátkodobé cíle na následující školní rok.  

Vzdělávací obsah je uspořádán v integrovaných blocích, kde každý blok má ještě 

svá podtémata. Témata jsou dětem blízká, propojená ročním obdobím, vnímáním 

daných skutečností z přírody i společenských událostí. Souvisí s realitou života 

dítěte, s prostředím, ve kterém vyrůstá. Jednotlivé bloky obsahují 5 vzdělávacích 

oblastí, které se v tématech prolínají. 

1. Dítě a jeho tělo (biologická) 

2. Dítě a jeho psychika (psychologická) 

3. Dítě a ten druhý (interpersonální) 

4. Dítě a společnost (sociálně – kulturní) 

5. Dítě a svět (enviromentální) 



Názvy tematických částí: 

1. Poznávám sám sebe (dle RVP PV Dítě a jeho tělo) 

2. Cestujeme za poznáním (dle RVP PV Dítě a jeho psychika) 

3. Společně v MŠ (dle RVP PV Dítě a ten druhý) 

4. Svět kolem nás (dle RVP PV Dítě a společnost) 

5. Rok plný překvapení (dle RVP PV Dítě a svět) 

 

3.1 Poznávám sám sebe (dle RVP PV Dítě a jeho tělo) 
 

Obsah: 

- Seznamování s vlastním tělem (jednoduchý popis částí těla, orgánů a jejich 

funkce - adekvátně k věku dětí) 

- U lékaře (jednoduchý popis nejznámějších lékařů – zubní, ušní, nosní, oční), 

vysvětlení, jaký je úkol lékařů, v jakých případech je navštěvujeme, jak nám 

mohou pomoci 

- Nemoc a zranění (co znamená slovo nemoc, jak popsat bolest rodičům, 

učitelům či lékařům), jaká zranění hrozí v domácnosti,venku, ve škole. 

- Zdraví a já (co znamená slovo zdraví, co pomáhá k tomu, abychom zdraví 

podporovali) 

- Podpora tělesné zdatnosti (denně rozcvička, pohybové aktivity, hudebně – 

pohybové hry) 

- Předcházení respiračním onemocněním (využití jednoduchých technik 

aromaterapie, inhalace, foukání na Magic Ball, Frollovy trenažery) 

- Relaxační techniky (dětské masáže s využitím muzikoterapeutických technik) 

- Pobyt v přírodě, vycházky, výlety 

Dílčí cíle: 

Uvědomění těla dítěte, jeho vlastností a také zranitelnosti. Předcházení úrazům a 

nemocem. Podpora zdravého životního stylu, motivace ke smysluplnému využití 

volného času a času mimo školu - procházky, hry na zahradě, na hřišti (pobyt 



v exteriéru). Rozvíjení tělesné zdatnosti a odolnosti dětí. Zároveň užívání 

terapeutických technik při odpočinku a relaxaci.  

Dílčí výstupy (dítě předškolního věku): 

- Zachovávat správné držení těla 

- Zvládnout základní pohybové dovednosti  a prostorovou orientaci, běžné 

způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, 

užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, 

ledu, ve vodě, v písku) 

- Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a 

hudbou 

- Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle 

pokynu 

- Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem  

- Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, 

zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, 

chutě, vnímat hmatem apod.) 

- Ovládat kordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty 

denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, 

zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, 

nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními 

nástroji, apod.) 

- Zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně 

preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přiijímat stravu a tekutinu, 

umět stolovat, postarat se o sebe a své věci, oblékat se a svlékat, obouvat 

apod.) 

- Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, 

pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové 

práce, práce na zahradě, apod.) 

- Pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, 

mít povědomí o těle a jeho vývoji (o narození, růstu těla a jeho proměnách), 

znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem 



- Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích 

pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu 

svou ani druhých  

- Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu 

a zdravé výživy 

- Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o 

tom, kde v případě v potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, 

jakým způsobem, apod.) 

 

3.2 Cestujeme za poznáním (dle RVP PV Dítě a jeho psychika) 
 

Obsah: 

- Z pohádky do pohádky (vyprávění, básničky, písničky, říkánky a dramatizace, 
rozlišování dobra a zla) 

- Kniha jako kamarád (význam knih, prohlížení, jejich přínos, jak se o knihy 
starat, co je knihovna a knihkupectví) 

- Od Andulky po žížalu (seznamování s písmenky, význam, proč je důležité 
umět číst a psát a také se podepsat) 

- Jedna, dvě, tři, čtyři pět ….(seznamování s číslicemi, význam, proč je důležité 
umět počítat, význam peněz a k čemu je potřebujeme, proč chodí maminka a 
tatínek do práce) 

- Cestování za školáčky (hra na školu, seznámení s „velkou školou“,proč je 
důležité chodit do školy, nácvik úchopu tužky, lateralita, koordinace ruka- oko, 
pravo – levá orientace, popis obrázků) 

- Jaký máš dnes den (rozvoj snahy o vyjádření a popis prožívání citů dítěte 
prostřednictvím prožitkového učení a dramatizace. Podpora vztahů 
v kolektivu, prostřednictvím kolektivních her). 

Dílčí cíle: 

1. Z pohádky do pohádky - nácvik samostatného projevu a jednoduchého 

vyprávění. Samostatný přednes básničky či písničky, jednoduchá 

dramatizace. Rozvoj pohybu prostřednictvím různých typů pohybových aktivit. 

Prostřednictvím pohádek rozlišování dobra a zla a ponaučení z chyb.  

 



2. Kniha jako kamarád -  seznámení s knihami, jejich významem v životě 

člověka. Informace o tom, co v knihách nalezneme, kde knihy můžeme získat 

(koupě či půjčení), jak se o knihy starat, jak vzniká velká kniha. 

 

3. Od Andulky po žížalu – seznámení s číslicemi 1 – 20, vysvětlení proč je 

důležité umět počítat (hra na práci, hra na obchod). Vysvětlení pojmu peníze a 

jejich ukázka. Rozvíjení poznatku proč maminka a tatínek musí chodit do 

práce (hra na zaměstnání). 

 

4. Cestování za školáčky – seznámení s „velkou školou“. Posilování pocitu 

bezpečí v dětech (zejména předškolního věku). Taktéž posilování vědomí 

v přirozenost vzdělávání a přechod z mateřské školy do školy základní. 

Podpora rodičů při přípravě dětí na vstup do první třídy.  

 

5. Jaký máš dnes den – podpora schopnosti vyjádřit své prožitky, city. Vysvětlit 

jednoduchým způsobem, proč je dítě smutné, co mu způsobilo radost. V této 

souvislosti snaha o porozumění citů druhých, ohleduplnost a vzájemné 

pochopení.  

Dílčí výstupy (dítě předškolního věku): 

- Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči  

- Poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

- Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a 

úsudky ve vhodně formulovaných větách 

- Vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, 

sledovat řečníka i obsah, ptát se) 

- Domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

- Porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a 

zopakovat jej ve správných větách) 

- Formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat 

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

- Naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, 

zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.), úmyslně si zapamatovat a 

vybavit  



- Sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

- Popsat situaci (skutečnou, podle obrázků) 

- Chápat slovní vtip a humor  

- Sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 

- Utvořit jednoduchý rým 

- Poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma 

- Rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní 

značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich 

komunikativní funkci 

- Sledovat očima zleva doprava 

- Poznat některá písmena a číslice, popř. slova 

- Poznat napsané své jméno 

-  Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat 

divadlo, film, užívat telefon 

- Vědomě užívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si 

nového, změněného,chybějícího 

- Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

- Přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také 

vyjádřit 

- Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat 

podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a 

rozdíl, charakteristické znaky předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi 

nimi) 

- Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení 

- Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

- Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické 

souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a 

třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním 

počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, 

stejně, méně, první, poslední, apod.) 

- Chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, nad, pod, 

za, u, vedle, mezi, apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, zítra, ráno, 

večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i rovině, částečně 

se orientovat v čase  



- Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“ 

- Nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným  

- Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 

(konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve 

slovních výpovědích k nim 

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

- Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a 

vyjadřovat je  

- Rozhodovat o svých činnostech 

- Ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat 

svoje city a přizpůsobovat jim své chování 

- Vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují ( 

v ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích), odmítnou se podílet 

na nedovolených či zakázaných činnostech apod.  

- Uvěmovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky) 

- Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit 

se hodnotit svoje osobní pokroky 

- Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

- Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 

- Respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a 

zdůvodněné povinnosti 

- Zorganizovat hru 

- Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, 

spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném 

(rodinném) a cizím prostředí 

- Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí ( soucit, radost, náklonnost), 

snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, 

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

- Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

- Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i 

setkávání se s uměním 

- Zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně – 

pohybovou či dramatickou improvizací apod.) 

-  



3.3 Společně v MŠ (dle RVP PV Dítě a ten druhý) 
 

Obsah: 

- Já a můj kamarád (podstata kamarádství, důležitost mít přátelé) 
- Já a má rodina (maminka a tatínek, moji sourozenci, babička dědeček, 

důležitost mít rodinu) 
- Já a dospělý (kdo je dospělý, jak se k dospělé osobě chovat) 

Dílčí cíle: 

Budování přátelství mezi dětmi, vzájemný respekt a pochopení potřeb druhého. 
Pochopení smyslu a významu rodiny (bezpečí, ochrana, láska, vzájemná pomoc). 
Vytváření pozitivního modelu k dospělým osobám, podpora pozitivních způsobů 
jednání (pozdrav, poděkování, omluva, naslouchání). Rozvíjení úcty vůči starším 
osobám.  

Dílčí výstupy (dítě předškolního věku): 

- Navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, 
komunikovat s ním vhodným způsobem , respektovat ho 

- Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad  
- Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat 

dětská přátelství 
- Odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 
- Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým 

a respektovat je  
- Chápat, že všechni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný 

(jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí, apod.), že osobní 
resp. Osobnostní odlišnosti jsou přirozené 

- Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého 
(obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a 
uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou 

- Spolupracovat s ostatními 
- Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování 

doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 
- Respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, 

rozdělit si úkol s jiným dítětem apod. 
- Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a 

ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit 
s ním, nabídnout mu pomoc apod.) 

- Bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování, apod. 
- Chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými 

jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě) 



3.4 Svět kolem nás (dle RVP PV Dítě a společnost) 
 

Obsah: 

- Kde bydlím, kde žiji (název města, jeho kultura, tradice) 
- Česká republika (vlajka, co znamená hymna) 
- Cestování po mapě  

Poznámka: Uvedené téma velmi blízce navazuje na téma Dítě a ten druhý 

 

 

Dílčí cíle: 

Podpora sounáležitosti s okolím, místem, kde dítě žije. Obecné a zjednodušené 
povědomí o státě, ve kterém dítě žije, jeho krajině, kultuře. Sounáležitost se 
společností.  

Dílčí výstupy (dítě předškolního věku): 

- Chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na 
druhé 

- Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku 
s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, 
poprosit,poděkovat, vzít si slovo, až když druhý domluví, požádat o pomoc, 
vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn, apod.) 

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

- Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich 
rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti 

- Porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých 
-  Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí 

z prostředí školy i jeho běžných proměn  (vnímat základní pravidla jednání ve 
skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, 
přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a 
spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody 

- Vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném 
řešení (v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí) 

- Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských 
normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících 
situacích se podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na 
veřejnosti) 

- Chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i dětem bez 
předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí 



- Dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair 
- Uvědomovat si, že ne všichni  lidé respektuji pravidla chování, že se mohou 

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

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

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

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

- Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, 
zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, 
zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovatrytmus). 
 

3.5 Rok plný překvapení (dle RVP PV Dítě a svět) 
 

Obsah: 

- Seznamování s přírodou (příroda, zvířata, rostliny, neživá příroda) 
- Roční období (změny v přírodě, specifika konkrétních období) 
- Ochrana životního prostředí (třídění odpadů, základní informace o znečištění 

přírody) 
- Klimatické změny (zemětřesení, vlna tsunami, povodně) 
- Naše planeta Země (noc a den, moře, řeky, lesy, hory) 
- Vesmír (cesty do vesmíru, slunce a planety) 
- Kontinenty (specifika Afriky, Ameriky, Evropa, Asie, Antarktida) 
- Lidé a svět (rozmanitost lidí, vzhledové a kulturní odlišnosti, rizika 

nesprávného chování ve společnosti) 

Dílčí cíle: 

Seznámení dětí s přírodou, přírodními jevy, změnami v přírodě a důsledky vlivu 
člověka na prostředí. Základy ekologie a její smysl. Elementární poznatky o Zemi, 
vesmíru a planetách. Rozvinutí povědomí o odlišnostech lidí, kultuře a 
problematických jevech ve společnosti (rasová nesnášenlivosti, xenofobie).  

Dílčí výstupy (dítě předškolního věku): 



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

- Zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické 
situace , které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a 
bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, ulékaře,a pod.) 

- Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít 
povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, 
kam se v případě potřeby obrátit o pomoc) 

- Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, 
pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro 
další učení a životní praxi. 

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

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

- Všímat si změn a dění v nejbližším okolí 
- Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, 

vyvíjí, pohybuje a proměňuje  a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), 
přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole 

- Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro 
člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí 
chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí 

- Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které 
je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně  

- Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat 
vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu 
prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory, apod.)  

 

 

 

 

 

 

 

 



Předpokládá se, že pro dítě předškolního věku mohou být dosažitelné klíčové 
kompetence v následující úrovni: 

 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

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

- Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení 
- Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě 

obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění 
v prostředí, ve kterém žije 

- Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho 
děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, 
že se může mnohému naučit, raduje se z toho,co samo dokázalo a zvládlo 

- Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se  na činnost a 
záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede 
postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům 

- Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony 
druhých 

- Pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBÉMŮ 

- Všímási dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení 
dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezvana aktivní zájem  

- Řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit 
samostatně (na základě opakování nebo nápodoby), náročnější s oporou a 
pomocí dospělého 

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

- Při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, 
matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení 
různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích 

- Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, 
vnímá elementární matematické souvislosti 

- Rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedou k cíli) a řešení, která funkční 
nejsou; dokáže mezi nimi volit 



- Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a 
uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a 
iniciativou může situaci ovlivnit 

- Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale 
také za snahu 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

- Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje 
své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a 
vede smysluplné dialogy  

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

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

- V běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými; 
chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 

- Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 
- Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší 

komunikaci s okolím 
- Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně 

setkává (knížky, encyklopedie, počítač,  audiovizuální technika, telefon, apod.) 
- Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má 

vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku 
 

SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE 

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

- Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky 
- Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc 

slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, 
agresivitu a lhostejnost 

- Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se 
domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské 
návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, 
vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy 

- Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které 
nachází ve svém okolí 

- Spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné 
povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim 

- Při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; 
nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 



- Je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a 
jedinečnostem  

- Chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a 
násilí se nevyplácí  a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se 
bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování 

 

ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ KOMPETENCE 

- Svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat 
- Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé 

stránky  
- Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit 

cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem 
- Chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá 

rozhodnutí také opovídá 
- Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem 

přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých 
- Zajímá se o druhé i o to, co se kolem dějě; je otevřené aktuálnímu dění 
- Chápe, že zájem o to,co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost 

jsou přínosem  a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká 
aktivita mají svoje nepříznivé důsledky  

- Má základní dětskoupředstavu o tom, co je v souladu se základními lidskými 
hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat 

- Spoluvytváří pravidla spoleného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu 
a chápepotřebu je zachovávat 

- Uvědomuje si svá práva i práva druhých,  učí se hájit a respektovat; chápe, že 
všichni lidé mají stejnou hodnotu 

- Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním 
na něm podílí a že je může ovlivnit 

- Dbá na osobní draví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně 
s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

Pro děti s poruchami pozornosti a vnímání je zajištěna: 

- Těsná spolupráce s odborníky a se zákonnými zástupci dítěte 
- Jsou využívány speciální didaktické pomůcky zaměřené na cvičení 

soustředění a pozornosti 
- Je zajištěn důsledný individuální přístup pedagoga k dítěti  

Vzdělávání dětí nadaných a mimořádně nadaných 

Pro děti nadané a mimořádně nadané je vzdělávání zajištěno takto: 

- Škola spolupracuje s pedagogicko – psychologickou poradnou 
- Zadává specifické úkoly pro děti 
- Zajišťuje didaktické pomůcky 
- Zajišťuje doplnění a prohloubení vzdělávací nabídky 
- Nabízí aktivity podle zájmu mimořádných schopností či mimořádného nadání 

dítěte 

 

Doplňující informace dle vyhlášky č. 73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a 
studentů  se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů 
mimořádně nadaných 

Individuální vzdělávací plán bude zpracován nejpozději do 3 měsíců po zjištění jeho 
mimořádného nadání. Individuální plán může být během školního roku upravován. 
Za zpracování individuálního plánu odpovídá ředitel školy. Také ředitel školy seznámí 
s individuálním vzdělávacím plánem zákonného zástupce dítěte. Určený 
pedagogický pracovník sleduje průběh vzdělávání dítěte a poskytuje podporu 
zákonným zástupcům.  

 

 

 

 

 

 

 



Oblasti autoevaluace 

Autoevaluace zahrnuje oblasti vzdělávacího procesu, hodnocení dosažených cílů 
prováděným pracovníky školy. Poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni 
dosažených cílů.  

 

Kritéria pro autoevaluaci 

• Obsah a průběh vzdělávání – školní vzdělávací program 
• Obsah a průběh vzdělávání – třídní vzdělávací program 
• Vedení a řízení školy – organizační řízení školy 
• Vedení a řízení školy – partnerství školy a externí vztahy 
• Vedení a řízení školy – profesionalita a rozvoj lidských zdrojů 
• Podpora školy dětem – spolupráce s odbornými institucemi a zřizovatelem 
• Podpora školy dětem – spolupráce s rodiči (ankety pro rodiče) 
• Podpora školy dětem – zohlednění individuálních potřeb dětí 

 

Nástroje autoevaluace 

• Školní dokumentace 
• Hospitace 
• Sebehodnocení zaměstnance 
• Dotazník pro rodiče 
• Zpětná vazba externích subjektů 

Časové rozvržení autoevaluačních činností a odpovědnosti pedagogů 

Autoevaluační činnost se standardně provádí pravidelně na konci školního roku. 
Zodpovědná je ředitelka příspěvkové organizace Bc. Zuzana Němcová.  

 

Autoevaluace třídy  ped. rady  2x ročně   ped. pracovníci 

Autoevaluace školy  ped. rady  1x ročně  kolektiv 

Hodnocení dětí  ped. rady  průběžně  uč. na třídě 

DVPP    ped. rady  průběžně  ředitelka školy 

Evaluace ŠVP  ped. rady  průběžně   ped. pracovníci 

Evaluace TVP  ped. rady  průběžně  ped. pracovníci 

 



 

 

 

 

 

Profilace školy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Počet dětí v uvedeném časovém období v MŠ:  50 

Počet pedagogických pracovníků s plnou kvalifikací: 4 

Věkové rozpětí dětí: 2,5 – 7 let 

Celkový počet tříd: 2 

 

Tradiční akce školy: 

 Oslavy narozenin a jmenin ve třídách 

 Sportovní odpoledne 

 Lampionový průvod 

 Mikuláš 

 Vánoční jarmark 

 Vánoční posezení u stromečku 

 Návštěva ředitelky ZŠ u předškolákůNávštěva knihovny 

 Velikonoční jarmark 

 Spaní dětí v MŠ 

 Den dětí 

 Rozloučení se školáky 

Akce mimo školu:  

 Exkurze k hasičům 

 Exkurze do Planetária 

 Návštěva DLO Ostrava 

 Školní výlet 

 Exkurze do řemeslných dílen 

 Sezónní a tematické návštěvy a akce na farmě p. Matěje, p. Blažka 

 Účast a programy na akcích obce (např. vítání občánků, programy pro 

důchodce, rozsvěcení vánočních stromů, aj.) 

 Plavecký a lyžařský kurz 

 Zotavovací pobyt dětí 

 Účast v soutěžích (pěveckých, výtvarných) 



Projektová činnost MŠ Kateřinice: 

Celé Česko čte dětem  

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím 

společného čtení budovat pevné vazby v rodině. 

Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního 

zdraví. 

 Předčítání rozvíjí představivost, paměť, učí myšlení.  

Utváří pevně pouto mezi rodičem a dítětem.   

Recyklohraní 

Recyklohraní je projekt, který je ve školce již 4 roky. V rámci tohoto projektu probíhá 

sběr baterií, odpolední tvoření s rodiči, projektový týden,a další akce.  

 

Program prevence respiračních chorob a podpory zdraví dětí: 

- Inhalace (eukalyptový sprej) 

- Dýchání na Frolovových trenažarech a foukání na Magic Ball 

- Pravidelné cvičení dětí 

- Využití aromaterapeutických prostředků  

 

Revitalizace ve školním roce 2016/2017 

-  Oprava sprchového koutu v letní umývárně v přízemí MŠ 

- Oprava hrubé přípravny zeleniny 

- Zakoupení ochranných sítí do sklepních oken 

- Výměna čerpadla u plynového kotle 

- Výměna zámku u bočních vchodových dveří 

Plán revitalizace ve školním roce 2017/2018: 

- Získání interaktivní pomůcky – sweetbox  



 

 

 

 


