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Identifikační údaje o mateřské škole

Název školy:            Mateřská škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž
Zřizovatel:               Obec Kostelec u Holešova
Adresa:                    Kostelec u Holešova č.232, 768 43 Kostelec u Holešova
IČO:                        75022770
Telefon:                   573385278; 777272388
E-mail:                     mskuh@volny.cz
WEB:                       www.materska-škola-kostelec-u-holesova.cz
Kapacita MŠ:          28 dětí
Provozní doba:        6.45 – 16.00 hodin
Počet zaměstnanců: dvě pedagogické a jedna provozní pracovnice
         

Název programu:        „I malý mnoho může…“
Osoba odpovědná za tvorbu ŠVP:  Zdeňka Zaviačičová, ředitelka mateřské školy

Motto:  I malý mnoho může, pamatujte si to. Až přijdete do světa, poznáte zlé i dobré. Pak si    
             vzpomeňte na svou babičku, co vám říkávala, když s vámi chodívala…
                                                                                  (Božena Němcová: Babička)

Dlouho  jsme  s kolegyní  přemýšlely  nad  vhodným  názvem  pro  náš  nový  školní  vzdělávací
program. Měly jsme hodně nápadů, ale žádný neodpovídal mým vnitřním pocitům.
A pak jsem se setkala se „svými“ dětmi, které ke mně do školky chodily před několika, často však
spíš více, lety. Bylo to setkání neplánované, nečekané, náhodné. Sešli jsme se v autobusu, děti
jely domů ze školy a já za svými „ředitelskými povinnostmi“. Ale jak krásná chvíle to pro mě
byla, když se všichni, kluci i holky, od druhé do sedmé třídy, sesedli kolem mě a … vzpomínali:
„Paní učitelko, vzpomínáte, jak jste nám četla to letadélko Káně? Tak to jsme četli ve 3.třídě!“
„…pamatujete, jak jsme tenkrát v lese našli toho skřítka?“, „…jak náš děda s náma vyráběl tu
budku a tajně si to doma zkoušel?“, „…a já jsem pod stromečkem rozbalil dárek a tam byla
panenka!“
Ještě dlouho potom, co vystoupili z autobusu a zamávali mi jsem jen tak seděla a užívala si tu
chvilku radosti a uspokojení. A uvědomila jsem si, jak obrovskou moc ve svých rukou máme my,
učitelky  ve školkách,  nazývané krásně „mateřinky“ (ač to  naši  kolegové na „opravdických“
školách používají spíše s pejorativním nádechem), a jak nevratně můžeme ovlivnit naše děti.
A najednou se mi zcela bezděčně vybavila slova z knihy Boženy Němcové „Babička“, která jsem
si zvolila za motto tohoto ŠVP. I malý mnoho může…pokud ví,  jak na to, a pokud ho někdo
láskyplně vede.
Mým přáním je, aby děti, které navštěvují naši mateřskou školu, až jednou „přijdou do světa a
poznají zlé i dobré“ si v dobrém vzpomněly nejen na školku, do které chodily, ale i na nás a na
všechno, co jsme spolu prožili.
Pokud se to podaří, myslím, že to bude nade všechny „evaluace“.
                                                   
Zpracovatelka školního vzdělávacího programu:    Zdeňka Zaviačičová
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Charakteristika MŠ

Mateřská  škola  v Kostelci  u  Holešova je  jednotřídní  vesnická  mateřská  škola,  jejímž
zřizovatelem je Obec Kostelec u Holešova.  Ředitelkou MŠ je Zdeňka Zaviačičová, jmenovaná
do funkce dne 6.8.2007.
MŠ se  nachází  v samostatně  stojící  budově  původně  určené  zdravotnímu  středisku  obce,  na
okraji vesnice při příjezdu do obce ze směru Kroměříž a Přerov.
MŠ má svou vlastní zahradu se vzrostlými stromy a členitým terénem, rovinka hned za budovou
přechází  do  mírného  svahu,  který  využíváme  k pohybovým  i  sportovním  činnostem  dětí.
Zahrada je vybavena tělovýchovným a rekreačním vybavením – průlezky, skluzavky, venkovní
tabule, houpadla, lavičky. Okolí pískoviště je vydlážděno, takže děti mohou využívat zahrady i
k jízdě na koloběžkách a odrážedlech.
V posledních pěti letech prošla budova mateřské školy řadou úprav a rekonstrukcí.
Prostory  mateřské  školy  nejsou  vzhledem  k původnímu  účelu  budovy  příliš  velké,  přesto
zahrnují zázemí potřebné pro bezproblémový provoz současného předškolního zařízení. 
Kromě zahrady je velkým přínosem blízkost lesa i dalších ekosystémů, se kterými se mohou děti
přirozenou cestou seznamovat a poznávat je – louky, pole, studánka, potok…

                                              

5



Z historie budování mateřské školy v Kostelci u Holešova

Duben 1958:     mateřská škola pro 23 dětí byla zřízena v místnosti používané dříve jako pošta,  
                           v budově školy, z bývalého žňového útulku; MŠ měla jen tuto jednu místnost a  
                           nebylo v ní zajištěno stravování dětí

Leden 1959: v této provizorní školce bylo zavedeno stravování, k jídlu děti chodily přes celou
            budovu školy do jídelny v suterénu

Září 1960:    do MŠ bylo přihlášeno 30 dětí, proto byla přestěhována na 1 rok do tělocvičny   
                           školy

Září 1961: školka  byla  přestěhována  do  budovy  původně  určené  pro  zdravotní  
středisko; toto řešení mělo být dočasné, než bude postavena nová budova 

                          mateřské školy; od tohoto záměru však obec nakonec ustoupila a MŠ zde sídlí 
                          dodnes

Zima 1965: do MŠ byla přestěhována dětská poradna, která zabrala prostor jídelny školky,
                           šatna pro děti i „odkládárna“ pro poradnu byly v jedné místnosti; v té době také 
                           sloužily sklepní prostory mateřské školy místnímu JZD k uskladnění sadbových
                           brambor 

Jaro 1967:  oplocení zahrady MŠ, vybavení lavičkami, průlezkami, houpačkou, vybudováno
                           nové pískoviště

Červen 1968:     mateřská škola konečně dostala novou fasádu

Rok 1971: větší stavební úpravy - vybourání nevhodných příček, které členily                      
                          a zmenšovaly  prostor  určený ke hrám dětí;  vybudování  ústředního topení,  
                          elektrického  osvětlení sklepa,  zábradlí  ke schodišti  na půdu; ze zádveří 
                          druhého  nevyužívaného v chodu  (od Němčic) byla zřízena malá kancelář; 
                          bylo také pořízeno nové vybavení - lehátka, šatní skříňky, skříňky na hračky

Léto 1974:   pořízeny dřevěné  kryty na tělesa ústředního topení,  nainstalováno dřevěné 
                           obložení v celé budově MŠ; na zahradě přibyla skluzavka a pergola nad 
                           pískovištěm, v jídelně pak kuchyňská linka

1.září 1977: MŠ  se  stává  závodní  mateřskou  školou  JZD  Obránců  míru v Kostelci
                           u Holešova, budova je nadále majetkem obce, JZD však provádí na své náklady 
                          drobné opravy a údržbu

Rok 1978: oprava sklepů, vybetonování doposud hliněných podlah, zabudování  kovových
                           zárubní a  dveří  do  jednotlivých sklepních místností - vznikly tak samostatná 
                           uhelna, kotelna, sklad pomůcek a úložna hraček na zahradu

Rok 1981: rekonstrukce WC pro dívky - namísto jedné velké klozetové mísy s přístupovým
                           schůdkem byly nainstalovány dva dětské záchodky

Rok 1983: oplocení zahrady - nové pletivo
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Rok 1988: oprava střechy, nové hromosvody

Rok 1990: MŠ přechází nazpět pod správu obce Kostelec u Holešova

Léto 1993: provedena plynofikace a rekonstrukce budovy za účelem zvýšení kapacity MŠ –
                           byla zrušena velká ložnice, vznikla herna s hracími koutky a odděleným 
                           prostorem na spaní; rekonstrukcí prošla umývárna a WC pro děti i personál; 
                           kancelář byla zvětšena o prostor schodiště vedoucího k druhému vchodu do 
                           budovy

Léto 1995: oprava fasády MŠ a pískoviště

1.1.2003: MŠ vstupuje do právní subjektivity, stává se příspěvkovou organizací,  
                           zřizovatelem je Obec Kostelec u Holešova

Léto 2003: zrušena stálá ložnice, celý prostor herny je využíván ke hrám a činnostem dětí, 
                           lehátka se denně rozkládají a po odpočinku dětí zase ukládají do vymezeného 
                           místa

Léto 2004: po dalším - v pořadí již čtvrtém - vloupání do budovy byly na okna zezadu a 
                           z obou stran MŠ zabudovány ochranné mříže

Léto 2005: rekonstrukce elektroinstalace, vybudování nového moderního sociálního 
                           zařízení - umývárny se sprchovým koutem a WC pro děti i personál; nově byla 
                           vybavena a prostorově vyřešena také jídelna s přípravnou jídel

Podzim 2007:  pořízen nový nábytek do třídy

Jaro 2008:  nové vybavení zahrady - dar obce Kostelec u Holešova

Léto 2009:   výměna oken za plastová,  vymalování celé budovy; pořízen nový nábytek do
herny a kanceláře, nové koberce, shrnovací dveře do kanceláře

Rok 2010: pořízeny nové matračky pro odpočinek dětí

Léto 2011: oprava  střechy,  výměna  střešní  krytiny  na  budově  mateřské  školy;  oprava
parkoviště před budovou; zakoupena nová kuchyňka do hracího koutu a nová
automatická pračka; zrekonstruovány šatní skříňky – barevné nátěry a nálepky
s tématikou rybník, louka, moře, dvorek

Léto 2012:         rekonstrukce pískoviště

Rok 2014:          zateplení budovy včetně sklepa a půdy, nová fasáda

Rok 2015:          nové oplocení zahrady, oprava herních prvků, zhotovení nové pergoly nad  
                           pískoviště;
                           vymalování celé budovy mateřské školy
Rok 2016:         instalace elektronického zabezpečovacího systému budovy MŠ
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Rok 2018:        na podnět KHS ve Zlíně změna ve vnitřním uspořádání místností (povolení  
                         výjimky z počtu dětí); vybudování šatny ze zádveří MŠ – nové skříňky na  
                         oblečení pro děti, úprava botníků; zřízení jídelny v prostoru bývalé šatny –  
                         výmalba, pořízení nábytku ke stolování; dokoupení židliček a stolků do třídy;
                         výměna herních prvků na zahradě

                                                                                                          Nová jídelna v bývalém prostoru šatny

Rok 2019:       na podnět KHS ve Zlíně provedeny úpravy ve výdejně stravy –  zakoupení myčky
nádobí  (oddělené  mytí  bílého  a  tmavého  nádobí),  indukčního  vařiče  a  stolní
přenosné pečicí trouby
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Jak to vypadá v naší mateřské škole dnes

Při vstupu do budovy se octnete v malé zrekonstruované šatničce, dříve „zádveří“ používaného
pouze k přezouvání. V šatně se děti převlékají do pohodlného oblečení, každé z nich má vlastní
skříňku na osobní věci opatřenou svou značkou. Zde si rodiče a návštěvníci MŠ mohou zapůjčit
ochranou gumovou obuv nebo návleky na obuv. Do dalších prostor mateřské školy je vstup ve
venkovní obuvi zakázán.

Šatnička pokračuje i v krátké spojovací chodbičce, ze které se dostanete vpravo do naší nové
jídelny, vlevo do přípravny jídla, kam je však vstup zakázán všem kromě zaměstnanců MŠ. 

Z jídelny vedou další čtvery dveře: do umývárny spojené s dětskými toaletami, do malé místnosti
s hygienickým  zázemím  pro  zaměstnance  a  automatickou  pračkou,  k zadnímu  východu
z budovy, který ústí na zahradu MŠ, a do třídy.

Třída je největší  místností  mateřské školy.  Je opatřena  funkčním nábytkem,  nízkou sestavou
skříněk  s otevřenými  policemi  přístupnými  dětem  pro  volné  používání  hraček,  pomůcek,
výtvarného materiálu a knih.  U stolečků ve třídě se děti  věnují  kromě her také výtvarným a
pracovním činnostem, práci s knihami apod.

Širokými  shrnovacími  dveřmi  se  volně  po  většinu  dne  prochází  do  herny.  Také  herna  je
vybavena novým nábytkem, ze kterého jsou uspořádány hrací koutky. V herně společně cvičíme,
hrajeme  hry  a  setkáváme se  v komunitním kruhu.  Zde  jsou  také  na  co  nejmenším možném
prostoru uloženy matrace a lůžkoviny pro odpolední odpočinek dětí. 

Poslední místností MŠ je malá kancelář, do které se vchází právě z herny.

Jak bylo již uvedeno výše, budova mateřské školy byla původně určena k jiným účelům. Proto
stále hledáme možnosti a měníme vnitřní uspořádání tak, aby odpovídalo nárokům na moderní
předškolní  zařízení.  Vzhledem  k malé  podlahové  ploše  se  snažíme  minimalizovat  zastavění
plochy nábytkem,  musíme však také  řešit  úložné  prostory  tak,  aby byly  pohodlně  přístupné
hlavně dětem.

Oč menší prostor pro pohybové a tělovýchovné vyžití dětí nám poskytuje herna, o to úžasnější
je v tomto směru naše zahrada.  Vede na ni přímý vstup z budovy a je vybavena průlezkami,
houpadly a dalším zařízením pro pohybové i rekreační aktivity dětí. Součástí zahrady je také
pískoviště s pergolou a zahradní domeček pro uložení hraček a sportovního vybavení. Součástí
zahradního domku je „hmyzí  hotel“,  v němž mohou děti  celoročně pozorovat výskyt hmyzu.
Jelikož terén zahrady stoupá z rovinky do kopce, je ideálním prostorem pro zimní radovánky dětí
– sáňkování a bobování – i pro využití zahrady k tematickým, tvořivým a pohybovým hrám a
školním slavnostem.  V jarních měsících mohou děti na zahradě pěstovat bylinky, kytičky nebo
zeleninu v mobilním záhonu.
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Podmínky pro předškolní vzdělávání v MŠ Kostelec u Holešova

 Materiální a hygienické podmínky

Mateřská  škola  je  vybavena řadou nových hraček a  pomůcek pro práci  s dětmi  i  moderním
nábytkem. Ke všem hračkám mají děti  volný přístup a samostatně je také mohou ukládat na
místo. 
Nadstandardně je MŠ vybavena knihami,  hudebními nástroji,  stavebnicemi a pomůckami pro
pedagogickou diagnostiku a preventivní logopedickou péči, které se v naší mateřské škole mimo
jiné věnujeme. Ve všech prostorách MŠ je nový funkční a estetický dětský nábytek.
Současným náročným požadavkům odpovídá  hygienické  zázemí  – umývárna,  WC pro děti  i
dospělé a místnost s automatickou pračkou.
Interiér mateřské školy je celoročně využíván jako výstava prací dětí – většinu výzdoby třídy,
herny, jídelny i šatny tvoří jejich výtvarné práce.
Protože  nemáme samostatnou místnost  pro odpolední  odpočinek dětí,  vyřešili  jsme ukládání
lehátek a lůžkovin zakoupením vzdušného drátěného policového systému na uložení lůžkovin a
výměnou lehátek za skladnější a pohodlnější matračky.
K zajištění co nejlepších podmínek pro zdraví dětí ve velkém kolektivu jsme zakoupili čističku
vzduchu, která je umístěna v herně a průběžně filtruje vzduch místnosti po celou provozní dobu
MŠ. K zajištění  pitného režimu využíváme kromě nabídky nápojů od dodavatele  stravy také
filtrační konvici na vodu, neboť řada dětí dává přednost právě čisté vodě, což podporujeme.
Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy odpovídají hygienickým normám. 

 Psychohygienické podmínky vzdělávání

V průběhu dne,  po dobu celého pobytu dětí v mateřské škole,  dbají všechny pracovnice MŠ
o zajištění a dodržování psychohygienických podmínek a o psychickou i fyzickou pohodu
dětí.
Děti  mají  k dispozici  po  celý  den  čaj  nebo  vodu,  kdykoli  během  dne  se  mohou  napít.
Celodenní  strava je  zajištěna  dovozem 2 x  denně  ze  zařízení  školního stravování  –  školní
restaurace Scolarest v Kostelci u Holešova. Jídelníček je zasílán do MŠ předem a ředitelka se
k němu může vyjádřit – podobně pak na konci týdne stravu hodnotíme a konzultujeme případné
nedostatky s vedoucí školní jídelny. 
Při  přesnídávce,  obědě i  svačině  platí:  pokud něco děti  nejí  nebo nechtějí,  nikdo jim jídlo
nenutí. Snažíme se, aby děti jídlo alespoň ochutnaly, protože se s řadou jídel poprvé seznámí až
v mateřské škole. Často se stává, že děti, které zpočátku některá jídla odmítaly, si na ně zvyknou
a koncem docházky do MŠ už je mají rády a chutnají jim.
Hlavní  jídlo  je  vydáváno  starším  dětem  pracovnicí  pro  výdej  stravy  u  okénka,  mladší  děti
obsluhují učitelky, které také dětem, které to potřebují, pomáhají se stolováním.
Používání  toalet probíhá  zejména  s ohledem  na  nejmenší  děti  několikrát  za  den  frontální
formou, děti však na WC odcházejí kdykoli během dne individuálně, učitelce to pouze oznámí.
Denně je v programu dne zařazena pohybová nebo hudebně pohybová chvilka, jejíž součástí
jsou zdravotně preventivní a relaxační cvičení. Jedenkrát týdně se zařazují náročnější pohybové
aktivity, při kterých používáme sportovní náčiní a tělovýchovné zařízení. 
Pobyt venku se neuskuteční pouze při extrémně špatném počasí. Pokud je to možné, využíváme
k pobytu venku zahradu MŠ. Za nevhodných povětrnostních podmínek využívají  učitelky při
vycházkách místní hřiště i několik míst v obci, která jsou bezpečná pro volný pohyb a hry dětí. 
K  odpolednímu  odpočinku  se  ukládají  děti  samostatně,  vybírají  si,  vedle  koho  chtějí
odpočívat, samy si rozkládají lůžkoviny. Děti, které neusnou, nemusí ležet, ale přibližně po 30 –
40 minutách odpočinku se mohou ve třídě věnovat klidným činnostem (didaktické listy, výtvarné
činnosti apod.) tak, aby nerušily spící děti.



Pro pocit pohody a bezpečí je pro děti potřebná pravidelnost, jistota; proto se denně v podstatě
bez větších změn střídají činnosti v obvyklém sledu, i když časově nejsou tyto aktivity přísně
omezeny. Pokud plánujeme mimořádnou akci nebo je potřeba z jakéhokoli důvodu pravidelný
denní řád obměnit, děti informujeme předem a vysvětlíme jim důvod změny.

                                                                                                                                   Podzimní výzdoba třídy

 Psychosociální podmínky vzdělávání

Děti  v naší  mateřské  škole  tvoří  heterogenní  věkovou  skupinu,  zpravidla  v rozmezí  3-6  let.
Výjimku tvoří děti s odkladem školní docházky, výjimečně (pokud by byl do MŠ zapsán menší
počet dětí) i děti mladší 3 let. Je tedy nezbytné připravit dětem takové podmínky, aby všechny
věkové skupiny a jednotlivě všechny děti měly možnost radostně prožít čas strávený v mateřské
škole.  Naší trvalou snahou je  vytvořit  pro děti  prostředí důvěry a porozumění s pocitem
bezpečí.
Základem pro splnění tohoto nelehkého cíle je vybudování a prohlubování vzájemných vztahů
mezi dětmi navzájem a také mezi dětmi a všemi zaměstnanci MŠ. 

Děti si každý nový školní rok postupně společně samy vytvářejí  „Pravidla naší školky“ a samy
také  sledují  jejich  dodržování.  Je  potěšitelné,  že  si  děti  jako  nejdůležitější  zvolily
„kamarádství“ a „pomoc malým kamarádům“, důležité je pro ně také naslouchat si navzájem
(„jeden mluví, ostatní  poslouchají“). 
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Obě pedagogické pracovnice cíleně vnímají a rozvíjejí kamarádské vztahy mezi dětmi, podporují
dětská  přátelství,  respektují  odlišnosti  a  individuální  zvláštnosti  osobností  jednotlivých  dětí.
Soustavně  se  snaží  také  o  utváření  vztahu  mezi  učitelkou  a  dětmi  na  základě  partnerství  –
úkolem učitelky je děti vést, motivovat, nabízet činnosti s možností volby, pomáhat jim 
dosáhnout úspěchu, radit, „neúkolovat“. 
Specifický přístup věnujeme nově příchozím dětem, které mají možnost postupně si zvykat na
odloučení od maminky a rodiny, na nové prostředí, vrstevníky – příští kamarády, i na nás, cizí
a  nové dospělé  ve  svém životě.  Každé dítě  potřebuje  pro  svou adaptaci  svůj  čas  a  všichni
zaměstnanci mateřské školy to plně respektují.
Během  tří  let,  po  které  většina  dětí  navštěvuje  mateřskou  školu,  poznávají  pedagogické
pracovnice  různé  výchovné  přístupy  v rodinách.  Také  na  to  musíme  brát  zřetel  při  svém
výchovném působení, neboť naše mateřská škola chce rodinu doplňovat, a ne její vliv potírat.

                                                                                                                                         Jarní výzdoba třídy

 Personální a pedagogické podmínky

V mateřské škole pracují dvě kvalifikované učitelky s dlouholetou praxí. 
Základním cílem naší pedagogické práce je jednotné výchovné působení na děti. To předpokládá
vzájemné  poznávání  pedagogických  metod  a  postupů  i  možností,  jak  na  sebe  navzájem
navazovat.  Obě učitelky mají blízký vztah k hudební výchově, také z toho jsme vycházely při
tvorbě tohoto vzdělávacího programu. 
Součástí tohoto vzdělávacího programu jsou pedagogické zásady, které jsou závazné pro práci
učitelek  naší  mateřské školy, a  jejichž  dodržování  je  podkladem pro hodnocení,  evaluaci  i
autoevaluaci obou pedagogických pracovnic; musí se jimi však řídit i školnice MŠ.
Ta zastává současně funkci  pracovnice pro výdej  stravy,  připravuje dětem ranní  i  odpolední
svačiny ze surovin dodávaných do MŠ ze školní restaurace Scolarest v Kostelci u Holešova a
vydává obědy. Pouze ve výjimečných případech a po dobu nezbytně nutnou je také pověřena
dohledem nad dětmi. 
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Obě  pedagogické  pracovnice  se  pravidelně  vzdělávají formou  odborných  seminářů  a
přednášek, ale také samostudiem odborných publikací. Plán vzdělávání je každoročně součástí
ročního plánu školy. 

Aby  byla  zajištěna  přiměřená  náročnost  a  možnost  seberealizace pro  jednotlivé  věkové
skupiny i pro děti vyžadující individuální péči (speciální vzdělávací potřeby), organizujeme po
vzájemné dohodě práci s dětmi ve skupinách tak, aby v případě potřeby byly v mateřské škole
obě učitelky současně  a věnovaly se věkově rozdílným skupinám dětí.  Současné přítomnosti
obou pedagogických pracovnic v MŠ také využíváme k individuální logopedické péči.

       
                               Postavy ze Starých pověstí českých (zleva): Krok, Libuše, Přemysl, Teta, Bivoj, Kazi
                                                                     (Výzdoba dětí k dětskému muzikálu „Ta naše zemi, zemička“)

Všechny z uvedených podmínek předškolního vzdělávání jsou pravidelně  aktualizovány
formou  příloh  „Dlouhodobá  koncepce  rozvoje  mateřské  školy“  a  „Realizace  cílů
dlouhodobé koncepce MŠ“, a to zpravidla každé dva roky. Oba dokumenty jsou nedílnou
součástí ŠVP.
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 Spolupráce s dalšími subjekty

Mateřská škola v Kostelci u Holešova má v posledních několika letech velmi dobrou spolupráci
s  MŠ  v Roštění.  Tato  mateřská  škola  je  rovněž  jednotřídní,  proto  využíváme  možností  ke
společným  výletům,  divadelním  představením  apod.,  neboť  některé  akce  by  byly  z důvodu
malého počtu dětí pro jednu MŠ finančně náročné nebo dokonce neuskutečnitelné. Děti obou
MŠ také většinou zahajují povinnou školní docházku v základní škole v Kostelci u Holešova a na
společných akcích se budoucí spolužáci mají možnost seznámit.

Základní  škola  v Kostelci  u  Holešova navazuje  již  po  několik  generací  na  výchovnou  a
vzdělávací činnost naší mateřské školy. Je tedy v našem zájmu, aby spolupráce se ZŠ byla na
dobré úrovni a stále se prohlubovala. 

Tradiční akce a společné aktivity: návštěva budoucích prvňáčků v 1.třídě ZŠ, návštěva dětí
z 1.třídy v mateřské škole,  společné kulturní akce (divadlo,  návštěva muzea apod.), setkávání
našich dětí s dětmi nejstaršího ročníku základní školy na zahradě MŠ, společné porady ředitelek
spádových  mateřských  škol  s vedením  a  učitelkami  1.stupně  ZŠ.  Pravidelně  nás  kolem
6.prosince navštěvují Mikuláš, andělé a čerti – žáci 9.třídy ZŠ, kteří také každoročně ke Dni dětí
pořádají začátkem června pro okolní mateřské školy oblíbený „Pohádkový les“.
V měsíci červnu navštěvují „deváťáci“, které končí školní docházku, mateřskou školu, aby při
společném zábavném dopoledni „předali štafetu“ budoucím školáčkům. Prozatím vždy proběhla
tato akce, které pracovně říkáme „Deváťáci ve školce“, k oboustranné spokojenosti a stala se
velmi oblíbenou součástí naší vzájemné spolupráce. 

Velmi  pěkná  tradice  vznikla  před  lety  po  vybudování  „Domu  seniorů“  v Kostelci  u
Holešova.Naše  děti  totiž  začaly  několikrát  ročně  starší  občany  v penzionu  navštěvovat.
Pravidelně tak  přicházíme za seniory obce s vánoční, tříkrálovou nebo velikonoční „koledou“,
ale také koncem školního roku, kdy děti zahrají babičkám a dědečkům v domě seniorů divadlo.
Přinášíme s sebou vždycky malé dárečky a velkou radost. Děti jsou vždy očekávány a „sladce“
odměněny. Kromě těchto návštěv děti každým rokem předvedou krátké pásmo písniček a veršů
na společném setkání seniorů obce s jejími představiteli, které zpravidla v měsíci říjnu pořádá
Kulturní komise při Radě obce Kostelec u Holešova.

Zřizovatel mateřské školy, Obec Kostelec u Holešova, po projednání s ředitelkou MŠ zajišťuje
finanční  prostředky  ke  zvelebování  nejen  vnitřních  prostor,  ale  i  budovy a  zahrady.   Podle
potřeby se obměňuje  vybavení  zahrady,  v celé  budově byla  vyměněna  okna,  střešní  krytina,
budova byla zateplena a opatřena novou barevnou fasádou, ve všech prostorách je nový nábytek.
Zcela jiný způsob spolupráce s obecním úřadem představuje pravidelná účast dětí  z mateřské
školy na tradičním obřadu „Vítání nových občanů obce do života“. Tato akce se koná 2x ročně a
pro nejstarší děti je účast na ní otázkou doslova prestižní – velmi se na ni těší, neboť zpívají a
přednášejí miminkům v překrásných hanáckých krojích.
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Velmi  dobrou  spolupráci  má  naše  mateřská  škola  se  Sborem  dobrovolných  hasičů
v Karlovicích  (místní  část  Kostelce  u Holešova).  Každoročně už po řadu let  se  děti  účastní
výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Za odměnu nás karlovičtí hasiči vždy pozvou na
setkání, na které se těší vždycky všechny děti. Mají při něm možnost seznámit se s prací hasičů,
prohlédnout  a  vyzkoušet  si  manipulaci  s jejich  vybavením a technikou i  „útok na červeného
kohouta“. Za účast v soutěži mají hasiči pro děti připraveny diplomy a dárečky na památku.

 Spolupráce s rodinami dětí

Specifickou oblastí pro spolupráci mateřské školy s okolím je bezesporu naše spolupráce s rodiči
a rodinami dětí. Velmi nám záleží na tom, aby právě tato spolupráce byla na co nejlepší úrovni.
Rodiče mají  možnost  rozhovoru,  konzultace  nebo připomínkování  práce MŠ denně,  ráno při
předávání dětí  nebo odpoledne při jejich odchodu z mateřské školy. Mohou také využít formy
sdělení prostřednictvím webových stránek mateřské školy.

Formy spolupráce:

Mezi nejoblíbenější akce pro rodiny dětí již roky patří: 

 tvořivá odpoledne

 posezení s prarodiči dětí

 vánoční besídka 

 oslava Dne matek

 odpoledne s tatínkem
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Kromě toho probíhají také další společné aktivity a také celoroční projekty:

 „Hudební hodinky pro táty a maminky“ - ten umožňuje rodičům pravidelně muzicírovat se
svými dětmi a zazpívat a zatancovat si s nimi při hudbě.

„Tvořivé hodinky pro šikovné rodinky“  – jak napovídá název, děti si společně s dospělými
členy rodiny zhotovují náročnější výrobky pro dekoraci i k užitku.

Organizační  a  provozní  záležitosti  včetně  plánu vzájemné  spolupráce  jsou náplní  oficiálních
schůzek rodičů s ředitelkou MŠ, které probíhají 3x ročně, zpravidla v září a březnu příslušného
školního roku pro všechny rodiče a v lednu nebo únoru, před zápisem do 1.třídy,  pouze pro
rodiče předškoláků.
Rodiče jsou formou informací na nástěnce a webových stránkách MŠ průběžně seznamováni
s obsahem  výchovně  vzdělávací  práce  s dětmi,  mohou  do  ní  po  dohodě  s ředitelkou  MŠ
vstupovat  a  podílet  se  na  ní,  popř.  mohou  pomoci  vhodnými  pomůckami,  materiálem  pro
výtvarné práce apod.  

Nabídka spolupráce, společných akcí a slavností v mateřské škole:
 rodiče mají možnost po dohodě s ředitelkou MŠ vstupovat do třídy a podílet se na   
    výchovně vzdělávacím procesu, účastnit se např. výtvarných a pracovních činností, oslav  

          narozenin svých dětí a jiných slavnostních příležitostí v MŠ
 tvořivé dílny:  předvánoční odpoledne (zdobení perníčků,výroba vánočních ozdob a

                     dekorací z přírodnin a papíru)
                     předvelikonoční odpoledne (zdobení kraslic, velikonoční a jarní dekorace)

 besídka pro babičky a dědečky, posezení v mateřské škole
 Mikulášská nadílka (ve spolupráci se ZŠ Kostelec u Holešova)
 vánoční besídka s nadílkou 

 „černá hodinka“ (obdoba ranního kruhu s dětmi, Povídejme si, Ukaž a vypravuj! apod.)
 oslava Svátku matek
 Pohádkový les (ve spolupráci se ZŠ Kostelec u Holešova)
 odpoledne s tatínkem
 rozloučení se školáčky, slavnost na školní zahradě 

Aktualizaci plánu spolupráce s jejími konkrétními formami a plánovanými akcemi každoročně
obsahuje roční plán mateřské školy (příloha ŠVP).
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 Řízení mateřské školy 

Aby bylo možno školní vzdělávací program naší mateřské školy realizovat,  je nezbytné,  aby
pedagogické i provozní pracovnice úzce spolupracovaly, navzájem se doplňovaly a pomáhaly si.
Všichni  zaměstnanci  mají  sice  stanoven  rozsah svých povinností  i  pravomocí  v tzv.  „náplni
práce“, bez  vzájemné důvěry, respektu a ochoty ke spolupráci by se v tak malém kolektivu
jednotřídní mateřské školy výsledky zřejmě nedostavily. 
Plánování  i  hodnocení činnosti  mateřské  školy  provádějí  pracovnice  pravidelně na
pedagogických radách, provozních poradách a  zejména průběžně, podle momentální potřeby.
Každá z nás má možnost sdělit ostatním, co se jí daří, co nedaří, a společně pak hledat řešení a
metody práce, které povedou k úspěchu.
Malý počet zaměstnanců, a tedy spolupracovníků, má své výhody i nevýhody. Často je třeba,
aby jeden zastoupil druhého. Zejména v situacích, kdy jedna z pedagogických pracovnic není
přechodně přítomna v mateřské škole (vzdělávání, akutní návštěva lékaře nebo jiné neodkladné
či nepředvídatelné důvody), přebírá některé její povinnosti na nezbytně nutnou dobu školnice
MŠ. A naopak, pokud není přítomna provozní pracovnice, musí si učitelky zorganizovat denní
činnosti tak, aby ji nahradily.
Ředitelka mateřské školy má zájem na klidném a pozitivně naladěném ovzduší v mateřské
škole,  vítá a kladně hodnotí kreativitu a pracovní nasazení  zaměstnanců, neboť kvalita
vzdělávacího programu je závislá na osobnostech, které jej realizují.
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 Organizační zajištění chodu mateřské školy

Provozní doba mateřské školy: od 6.30 do 16.00 hodin.

Pravidelná  náplň  dne  v mateřské  škole je  součástí  provozního  řádu  MŠ a  rodiče  ji  mají
celoročně k dispozici na informační nástěnce v šatně a webu MŠ:

6.30 – 8.30      scházení dětí, spontánní hry a činnosti, individuální práce s dětmi, skupinové 
                        výtvarné a pracovní činnosti; pedagogická diagnostika
8.30 - 8.40       ranní kruh, povídání a naslouchání si, sdělování dojmů a zážitků, ranní rituály, 
                        „ukaž a vypravuj“  
8.40 – 9.00       hygiena, přesnídávka
9.05 – 9.15       blok vzdělávacích činností vedených učitelkou, skupinová, frontální nebo 
                         individuální práce, pohybová chvilka  …………..  všechny děti
9.15 –  9.45      blok vzdělávacích činností vedených učitelkou, skupinová, frontální nebo 
                         individuální práce, náročnější pohybové aktivity  …………..  starší děti
9.15 –  9.45      jednoduché hry, činnosti a pohybové aktivity, příprava na pobyt venku 
                         …..nejmladší děti
9.45 – 11.25     příprava na pobyt venku (starší děti), pobyt venku; maximální využití zahrady, 
                         v případě vycházky mají děti vždy možnost spontánního pohybu (hřiště, vhodné 
                         a bezpečné plochy v obci);  pobyt venku se neuskuteční pouze v případě 
                         extrémně špatného počasí, rodiče s tím počítají a děti mají ve svých skříňkách 
                         v šatně náhradní oblečení pro případ ušpinění nebo namočení 
11.30–12.00     příprava ke stolování, oběd; děti, které chtějí, jí příborem 
12.00 –12.20    hygiena, příprava k odpolednímu odpočinku, pohádka a ukolébavka před spaním;
                         děti si denně čistí zoubky, samy si připravují lůžkoviny na rozložená lehátka
12.20 – 12.45   individuální logopedická péče (2x týdně) 
12.20 – 14.20   odpočinek na lehátku (individuální délka odpočinku)
13.15 -  14.15   klidné hry a činnosti dětí, které nespí 
14.00 - 15.00    postupné probouzení dětí, individuální vstávání, hygiena, odpolední svačina – 
                         průběžně podle potřeb dětí
15.00 –16.00    spontánní hra, dokončování dopoledních činností, individuální práce s dětmi, 
                         pedagogická diagnostika; postupné rozcházení dětí

Uvedené časy jsou pouze orientační, pokud z momentální situace nebo nálady dětí vyplynou
jejich jiné zájmy či potřeby nebo by se učitelka mohla dostat do časové tísně, operativně situaci
řeší  (nechá  děti  dokončit  hru,  využije  nápadu dětí,  navrhne jinou činnost  apod.).  Z hlediska
psychohygienického  jsou  závazné  pouze  intervaly  mezi  jednotlivými  jídly,  pobyt  venku  a
dodržení individuální potřeby spánku.

Individuální logopedická péče probíhá zpravidla 2 dny v  týdnu po obědě a provádí ji učitelka,
která  má  v daném  týdnu  ranní  směnu.  O  provedeném  cvičení  vede  záznam  do  sešitů  dětí.
V odpoledních  hodinách  pak  probíhají  logopedické  chvilky  v kroužku  a  individuálním
procvičování, které realizuje učitelka s odpolední směnou.

Dílčí  projekt MŠ „Píšeme podle písniček“ je  určen skupině nejstarších  dětí  a  je  1x týdně
součástí dopoledního vzdělávacího bloku. Jeho cílem je rozvoj grafomotorických dovedností a
příprava na psaní. Jedna lekce, při níž se děti učí uvolnit ruku, správně držet tužku a v rytmu
písničky zaznamenávat různé grafické obrazce simulující písmo, trvá asi 30 minut a děti pracují
s učitelkou,  která  má  ranní  směnu.  Učitelka  s odpolední  směnou  se  ve  stejné  době  věnuje
mladším dětem.
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Podrobné  organizační  záležitosti  a  podmínky  chodu  školy jsou  vypracovány  v těchto
dokumentech, které jsou přílohami ŠVP:

1. školní řád MŠ 
2. organizační řád MŠ
3. provozní řád MŠ
4. provozní řád výdejny stravy MŠ 
5. provozní řád venkovní hrací plochy (zahrada mateřské školy)
6. roční plán MŠ pro příslušný rok

                          

                     
                                                                                  Staré pověsti české: To je hora Říp, tady budem žít…
                                                                      (Výzdoba dětí k dětskému muzikálu „Ta naše zemi, zemička“)
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Charakteristika vzdělávacího programu 

I. Právní normy, systém kurikulárních dokumentů: 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, školním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), § 5, ve znění pozdějších předpisů, kterými se mění školský zákon.
Opatření  k  ministra  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  ze  dne  22.12.2017,  kterým  se  od
1.1.2018 mění text Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání ze dne 3.ledna
2005.
Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných.
Školní  vzdělávací  program  je  vypracován  jako  kurikulární  dokument  na  školní  úrovni,
podřízený dokumentům úrovně státní: Národnímu programu rozvoje vzdělávání (Bílá kniha) a
Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání. 

II. Charakteristika předškolního vzdělávání

II./1.           Úkoly předškolního vzdělávání

 Doplňovat a podporovat rodinnou výchovu

 Zajistit dětem dostatek podnětů k jejich aktivnímu rozvoji a učení

 Smysluplně obohacovat denní program dětí v průběhu jeho předškolních let

 Poskytovat dětem odbornou péči

 Usnadňovat dětem jejich další cestu ke vzdělávání 

 Maximálně podporovat individuální rozvoj dětí

 Poskytovat  dětem,  zejména  dětem  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami,  včasnou
speciálně pedagogickou péči

II./2.            Specifika předškolního vzdělávání
 Přizpůsobuje  se  v maximální  míře  vývojovým  potřebám  dětí  (fyziologickým,

vzdělávacím, sociálním i emocionálním)
 Zajišťuje  dětem  možnost  projevovat  se,  bavit  a  zaměstnávat  přirozeným  dětským

způsobem
 Vzdělávání je důsledně vázáno k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí,

včetně potřeb speciálních
 Umožňuje vzdělávat společně v jedné třídě děti bez ohledu na jejich rozdílné schopnosti

a předpoklady k učení
 Uplatňuje  odpovídající  metody  a  formy  práce:  prožitkové  učení,  kooperativní  učení,

učení  hrou a  činnostmi,  situační  učení,  spontánní  sociální  učení  založené  na principu
přirozené nápodoby

II./3.           Metody a formy práce v předškolním vzdělávání
 Spontánní i řízené aktivity, které by měly být vzájemně provázané a vyvážené
 Didakticky zacílené činnosti učitelkou přímo nebo nepřímo motivované
 Vzdělávací nabídka (učitel), volba a aktivní účast (dítě)
 Vzdělávací integrované bloky
 Frontální (společné), skupinové a individuální činnosti
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II./4.          Vzdělávací cíle a záměry, hodnoty, k nimž směřujeme

Při tvorbě toho vzdělávacího programu jsme vycházeli ze všech podmínek, které k předškolnímu
vzdělávání v naší mateřské škole máme, z osobnostních profilů obou učitelek, jejich schopností,
zájmů a předností. 
Podstatným přínosem byla také velmi dobrá znalost místních (obecních) podmínek i obyvatel.
Ředitelka MŠ žije v Kostelci u Holešova více než 35 let, v MŠ pracuje s přestávkami skoro 25
roků. Řadu rodičů našich současných dětí  také sama kdysi učila.  Také paní  učitelka pracuje
v naší mateřské škole již 20 let a zná dobře prostředí obce, jejího okolí, ale i rodiny dětí.
Proto jsme se rozhodly jako hlavní a nosné cíle vzdělávacího programu zvolit tyto oblasti:

1. Mateřská škola zaměřená na osobnostní rozvoj
2. Mateřská škola rozvíjející vztah dětí k přírodě
3. Mateřská škola rozvíjející hudebnost dětí, s využíváním lidových zvyků a tradic
4. Mateřská škola zaměřená na rozvoj řeči, logopedickou péči a rozvoj grafomotoriky

1. Mateřská škola zaměřená na osobní rozvoj

V současné uspěchané době mají  i  na vesnici  rodiče stále  méně času a děti  do značné míry
„vychovává“ televize s pořady plnými násilí, vandalismu a hrubého chování. Děti ve věku do
šesti let posuzují tyto negativní jevy jako standardní a často se hrdinové filmů, kteří takto jednají,
stávají jejich vzorem.
Naším  společným  cílem  je  vytvoření  protipólu  tohoto  trendu.  K jeho  uskutečnění  nám  má
pomoci realizace těchto myšlenek:

Vytvoření  takového  klimatu  v mateřské  škole,  kde  bude  čas  věnovat  se  sobě
navzájem,  dobře  se  poznat  a  navázat  hlubší  vztahy,  a  to  nejen  s dětmi,  ale  i
s rodiči.
Vytvoření prostředí plného porozumění, pohody, radosti a vzájemné důvěry, kde
se děti i dospělí budou cítit dobře a kam se budou těšit.
Rozvoj vědomí vlastní jedinečnosti a hodnoty u všech dětí,  vytvoření prostředí
úspěšnosti a kladného hodnocení; vedení dětí k zodpovědnosti za své jednání.
Vedení  dětí  ke  schopnosti  samostatně  se  rozhodovat,  být  za  svá  rozhodnutí
zodpovědný a akceptovat rozhodnutí   kamarádů.
Vytvoření pocitu sounáležitosti s kolektivem a uvědomění si jeho síly, vedení dětí
k přátelství  a  zodpovědnosti  za  kamarády  (ranní  kruh  jako  místo  vzájemného
sdělování, naslouchání, sbližování; společné oslavy narozenin dětí i dospělých).
Důsledné respektování  individuality  každého dítěte  a  rozvoj  jeho sebevědomí,
schopnosti uvědomovat si vlastní „já“, ale i své vztahy k nejbližšímu okolí; děti
mají právo na respekt ke své osobnosti, musí se však učit respektovat i osobnost
ostatních členů kolektivu.
Rozvíjení  citlivého vztahu dětí  k přírodě, hledání a nacházení  krásy v prostých
věcech,  uvědomování  si  citu  lásky  k nejbližším  lidem  a  k domovu  i  pocitu
sounáležitosti s přírodou a společenstvím lidí.
Získání rodičů pro společné výchovné působení a aktivity mateřské školy.
Zapojení rodičů do každodenního života mateřské školy, umožnění jejich účasti
na aktivitách dětí, společná odpoledne, oslavy, výlety; respektování individuality
jednotlivých dětí i rozdílného výchovného působení v rodinách.
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2. Mateřská škola rozvíjející vztah dětí k přírodě

V poslední  době  se  klade  velký  důraz  na  rozvoj  environmentálního  cítění  a  ekologickou
výchovu. Děti v každém věku však velmi citlivě vnímají rozpory mezi tím, co dospělí hlásají, a
tím, jak konají.  Naším hlubokým přesvědčením je nutnost chránit  životní prostředí a vážit  si
přírody, jíž by měl být člověk součástí. Domníváme se, že právě výchova nejmladší generace
v tomto duchu je nezbytná a v předškolním věku ji lze realizovat pro děti lákavými formami
s řadou prožitků  a  krásných zážitků.  Ředitelka  mateřské  školy  je  pro  tuto  oblast  vzdělávání
předškolních dětí silně zapálená a má v ní již své dobré zkušenosti.
Proto  je  jedním z cílů  naší  mateřské  školy  výchova dětí  k citlivému a  ohleduplnému vztahu
k přírodě a postupné vytváření vědomí, že na každém člověku závisí budoucnost naší Země.
S pomocí  dětí  chceme  působit  na  jejich  rodiny  (společné  hry  a  vycházky  s ekologickým
námětem, spolupráce s MŠ při oslavě Dne Země apod.).
Okolí  mateřské školy je  přímo ideální  pro naplňování  těchto myšlenek a záměrů:  blízký les
s přírodní studánkou, louky, potok, pole a polní cesty, sady. Toto prostředí nabízí řadu možností
k prožitkovému učení a poznávání dětí, k utváření správných postojů i k setkání se skutečnými
hodnotami.
Jak na to:

Využívání okolí mateřské školy k častým vycházkám do lesa, do polí, na louku,
podle počasí a okolností realizace výchovně vzdělávací činnosti v přírodě.
Promyšlená  příprava  činností  pro  děti  tak,  aby  podněcovaly  jejich  citovou
angažovanost a zajišťovaly jim citové zážitky.
Zařazování principů prožitkového učení při realizaci integrovaných bloků, jejichž
název  se  k tomu  přímo  nabízí  (tvořivé  hry  a  estetické  činnosti  motivované
pohádkami a příběhy v přírodě).
Společné poznávání různých ekosystémů v okolí obce – vycházky i delší výlety
do lesa, ke studánce, na louku – seznámení se stromy a rostlinami, které se v nich
vyskytují, s živočichy, kteří tam žijí.
Vedení  dětí  k tvůrčímu  přístupu  a  řešení  problémů,  využívání  encyklopedií,
časopisů, poznatků i zkušenosti dětí.
Pravidelné sledování počasí a jeho zaznamenávání do „kalendáře přírody“.
Péče o zvířata a ptáčky v zimě – návštěvy krmelce v lese, pravidelné doplňování
krmení pro ptáčky v krmítku na zahradě.
Pozorování hmyzu v „hmyzím hotelu“ na zahradě
Každoroční  pokusy  s  „Motýlí  zahrádkou“  –  pozorování  vývoje  motýla  od
housenky po jeho klubání z kukly a vypuštění do přírody
„Mraveniště“ – pozorování pohybu mravenců v chodbičkách umělého mraveniště,
jejich krmení a vypuštění zpět do přírody
Využívání mobilního záhonu k jednoduchým pěstitelským pokusům
Zhotovení herbáře z rostlin a květin nalezených při vycházkách
Každoroční oslava Dne Země.
Třídění odpadu  – v podmínkách naší mateřské školy se jedná především o papír;
vytváření povědomí o významu  a smyslu tohoto počínání.
Získání rodičů pro spolupráci  v oblasti  výchovy dětí  ke kladnému a aktivnímu
vztahu k přírodě a její ochraně.
Hry s ekologickým námětem. 
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3. Mateřská škola rozvíjející hudebnost dětí s využíváním lidových zvyků a tradic

Toto  zaměření  výchovně  vzdělávací  práce  vyplývá  ze  zájmu  o  tento  obor  ze  strany  obou
pedagogických  pracovnic.  Ředitelka  MŠ  se  v oblasti  moderní  a  tvořivé  hudební  výchovy
soustavně  a  celoživotně  vzdělává,  také  paní  učitelka  pravidelně  zařazuje  prvky  hudební  a
hudebně pohybové výchovy do své výchovně vzdělávací práce.
Hudba patří k nejemocionálnějším prožitkům a projevům člověka. V mateřské škole může hudba
a „muzicírování“ plnit významné motivační, seberealizační i relaxační funkce; nenápadně vede
děti ke schopnosti naslouchat si navzájem, přizpůsobovat se a respektovat; společné zážitky ze
zpěvu,  pohybu  i  hry  na  nástroje  děti  sbližují  a  odbourávají  ostych  nebo  naopak  vznikající
konflikty.
Významnou složkou hudebnosti lidí je i umění poslouchat hudbu a využívat ji pro obohacení
vlastního života, proto chceme této schopnosti učit i naše děti. Při relaxačních chvilkách se také
skvěle uplatní prvky muzikoterapie a její techniky určené pro mladší děti.
Naprostá většina lidových zvyků a tradic je založena na hudbě a zpěvu. A naprostou většinu
lidových zvyků a tradic  lze úspěšně využít  v práci s dětmi předškolního věku. Děti  se velmi
zajímají  o  staré  zvyky,  působí  na  ně často pohádkově až tajemně,  proto  je  tak  výhodné při
rozvoji hudebnosti dětí využívat lidové tradice a lidové písně a hudbu.
Jak chceme svého cíle dosáhnout:

Každodenní  zařazování  hudebních  a  hudebně  pohybových  aktivit  do  denního
programu dětí.
Každodenní zpěv dětí, poslech zpěvu písní učitelkou.
Každodenní poslech ukolébavky zpívané učitelkami před odpoledním spánkem.
Umožnění spontánního „muzicírování“, volný přístup k rytmickým i melodickým
hudebním nástrojům –  děti  pouze  musí  znát  a  dodržovat  pravidla  pro  hru  na
nástroje, na kterých jsou s učitelkou předem domluveny.
Využívání vhodných chvilek během dne v MŠ k poslechu hudby.
Zařazování vhodné hudby do integrovaných bloků i tvořivých her pro dosažení a
umocnění emocionálního prožitku dětí.
Zařazování  jednoduchých technik  muzikoterapie  při  únavě dětí  nebo po jejich
náročnější činnosti.
Seznamování  dětí  s tradicemi,  podstatou  vzniku  jednotlivých  zvyků;  aktivní
zapojení dětí do hudebních činností, které se ke zvyku nebo tradici váží.
Zapojení  členů rodiny do společných hudebních  aktivit  (oslava  Svátku matek,
vánoční besídka).
Pokračování v projektu „Hudební hodinky pro táty a maminky“.



      4. Mateřská škola zaměřená na rozvoj řeči, logopedickou péči a rozvoj grafomotoriky

Stále  se  zhoršující  řečový projev dětí,  malá  slovní  zásoba,  logopedické  vady. To je  bohužel
současný  stav  nejen  na  naší  mateřské  škole.  Děti  jsou  doma  často  odkázány  na  televizi  a
počítačové hry, v rodinách se málo komunikuje a téměř nečte. Děti bez problémů ovládají PC či
mobilní telefon rodičů (někdy dokonce bohužel svůj), ale často nedokáží samostatně hovořit,
mnohdy ani gramaticky správně utvořit větu; řada dětí potřebuje logopedickou péči.
Trendem společnosti i zájmem rodičů je přitom zařadit do vzdělávání v MŠ výuku cizího jazyka.
V naší  mateřské  škole  pro  zahájení  takové  výuky  nejsou  podmínky,  a  také  není  zajištěna
návaznost  na  případně  již  osvojené  jazykové  dovednosti  dětí:  v základní  škole  v Kostelci
u Holešova, kde naše děti takřka bez výjimky zahajují povinnou školní docházku, začíná výuka
angličtiny až ve třetím ročníku.
Pro nás tedy zůstává prioritou, aby děti dokázaly hovořit čistě a plynule jazykem mateřským, a to
pokud možno ještě před vstupem do základní školy. 
Naším cílem tedy bude věnovat  se dětem, které potřebují  logopedickou péči,  pod záštitou  a
s odbornou garancí SPC v Kroměříži, se kterým již řadu let spolupracujeme. Obě pedagogické
pracovnice absolvovaly kurz logopedického minima a pro práci a péči o děti v této oblasti máme
v mateřské škole řadu moderních pomůcek.
Ředitelka mateřské školy je spoluautorkou projektu „Píšeme podle písniček“, který má ve zdejší
mateřské škole mnohaletou tradici. Výhodou této metody je skloubení grafomotorických cviků
s rytmem známých písní – děti zpívají a v rytmu písničky kreslí na základě promyšlené motivace
čáry a křivky, napodobující skutečné písmo. Je to velmi dobrá průprava pro výuku psaní v 1.třídě
základní školy. Děti navíc tato aktivita baví a těší se na ni.
Co nabízíme dětem a jejich rodičům, jaké metody a formy práce budeme uplatňovat:

Poradenské návštěvy pracovnic Speciálního pedagogického centra v Kroměříži,
2x za školní rok, podle potřeby i častěji.
Pravidelná logopedická péče, individuální přístup k dětem integrovaným a dětem
s logopedickými vadami. Každé z dětí má svůj pracovní sešit, do kterého učitelky
zaznamenávají  průběh logopedických cvičení vedoucích k navození a upevnění
vadně vyslovované hlásky a ve kterém také hodnotí pokroky dětí. Podmínkou pro
úspěšnost  působení  učitelek  v této  oblasti  je  zodpovědná  spolupráce  rodičů  –
pravidelné  procvičování  výslovnosti  s dětmi  podle  doporučení  pedagogických
pracovnic.
Zařazování  společných  logopedických  chvilek  ve  skupině  dětí  –  dechová  a
artikulační cvičení, práce s říkadly, hry pro rozvoj artikulační obratnosti, slovní
zásoby, krátkodobé paměti, schopnosti sluchové analýzy apod. 
Ranní  kruh:  děti  se  v něm učí  komunikativním dovednostem –  vyjadřovat  se,
sdělovat své myšlenky, svěřovat se s dojmy a zážitky, zaujmout kamarády svým
vyprávěním, dokázat se prosadit, ale také umět naslouchat ostatním, respektovat
je a dát jim prostor. 
Grafomotorická  cvičení  pro  nejstarší  děti  –  podle  programu  „Píšeme  podle
písniček“; lekce tohoto programu probíhají 1x týdně od druhého pololetí školního
roku.
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Vzdělávací cíle předškolního vzdělávání – předpokládané
vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané během

předškolního vzdělávání - „klíčové kompetence“(RVP PV) 

1. Oblast učení: dítě na konci předškolního vzdělávání
 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při 

tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 uplatňuje získanou zkušenost 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 prostředí, ve kterém žije
 klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá dění kolem sebe, chce porozumět 

věcem i jevům, které vidí; poznává, že že se může mnohému naučit a má radost ze svých 
úspěchů

 se učí nejen spontánně, ale i vědomě; snaží se, soustředí na činnost, záměrně si 
zapamatuje; dokončí započatou práci, dojde k výsledku, postupuje podle rady a pokynů

 odhaduje své síly, učí se hodnotit výkony své i ostatních
 se učí s chutí, pokud se mu dostane uznání a ocenění

 
2.  Oblast řešení problémů: dítě na konci předškolního vzdělávání

 si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí
 řeší problémy, na které stačí – známé situace samostatně, náročnější s pomocí dospělého
 řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti, ale i logických nebo matematických 

postupů
 postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení 

problémů a situací, má vlastní originální nápady – využívá dosavadní zkušenosti i 
fantazii

 zpřesňuje si početní představy, používá čísla i matematické pojmy, vnímá elementární 
matematické souvislosti

 dokáže rozlišit funkční a nefunkční řešení a volit mezi nimi
 nevyhýbá se řešení problému, je aktivní a iniciativní
 nebojí se chybovat, pokud je pozitivně oceněno i za snahu, nejen za úspěch

3. Oblast komunikativní: dítě na konci předškolního vzdělávání
 ovládá řeč, hovoří ve větách, vyjadřuje své myšlenky, otázky i odpovědi, rozumí 

slyšenému, slovně reaguje
 dokáže sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, 

hudebními, dramatickými apod.)
 se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu
 komunikuje v běžných situacích bez zábran s dětmi i dospělými
 ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
 průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá
 dovede využívat běžně dostupné informativní a komunikativní prostředky (knihy, 

časopisy, počítač, telefon apod.)
 ví, že se lidé dorozumívají různými jazyky; má vytvořeny elementární předpoklady k učení

se cizímu jazyku
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4. Oblast sociální a personální: dítě na konci předškolního vzdělávání
 samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 si uvědomuje, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším; rozpozná nevhodné chování
 vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu, lhostejnost
 se dokáže postupně prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a 

spolupracuje
 v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla
 je schopno respektovat druhé, vyjednávat, uzavírat kompromisy
 napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů vypozorované ze svého 

okolí
 dodržuje dohodnutá pravidla; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
 se při setkání s neznámými lidmi a v neznámých situacích chová obezřetně; umí odmítnout

nevhodnou komunikaci nebo nepříjemné chování vůči své osobě
 je schopno pochopit rozdílnost mezi lidmi a být k jejich odlišnostem tolerantní
 chápe, že konflikty je lépe řešit dohodou, že násilí, nespravedlnost a ponižování se 

nevyplácí; dokáže se těmto negativním projevům ze strany jiného dítěte bránit

5. Oblast činnostní a občanská: dítě na konci předškolního vzdělávání
 se učí své hry a činnosti plánovat, organizovat a vyhodnocovat
 dokáže rozpoznat své silné i slabé stránky
 odhaduje rizika svých nápadů, při naplňování svých záměrů je cílevědomé, ale dokáže se 

přizpůsobit okolnostem
 chápe, že může svobodně rozhodovat o svém jednání, je však za svá rozhodnutí odpovědné
 má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; váží si práce i úsilí druhých lidí
 se zajímá o ostatní i o dění kolem sebe, chápe, že lhostejnost a pohodlnost mají   
 má základní představu o lidských hodnotách a normách chování i o tom, co je s nimi v 

rozporu; snaží se podle toho chovat
 se dokáže podílet na vytváření pravidel soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu, 

dokáže je dodržovat
 si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé

mají stejnou hodnotu
 uvědomuje si význam prostředí, v němž žije, a že svým chováním se na něm podílí a 

ovlivňuje je
 dbá na zdraví a bezpečí své i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a 

bezpečné prostředí (přírodní i společenské)
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Vzdělávací obsah

Program mateřské školy „I malý mnoho může…“ je zpracován do těchto integrovaných bloků:

1. Svět kolem nás v proměnách přírody
2. Už vím, proč to tak je
3. Z naší školky, tam a zpět, poznáváme svět
4. Kouzelný svět pohádek

Tyto bloky a jejich skladba počítají s tříletým vzdělávacím cyklem. 

Učitelky si vytvořily zásobník témat, která postupně rozpracovávají podle RVP PV – vybírají si
z něj učivo, sledují,  aby v práci s každým tématickým celkem byly obsaženy všechny oblasti
vzdělávání,  a aby směřovaly k dosahování  vzdělávacích cílů  stanovených RVP PV (čemu se
právě dítě učí, co poznává?, s jakou hodnotou se setkává?, jaký má prostor pro samostatnost a
možnost ovlivnit situaci?).
Při plánování tématického celku si učitelka klade tyto otázky a současně sleduje rozmanitost,
vzájemnou  návaznost  a  přitažlivost  nabízených  aktivit  pro  děti.  Dodržuje  prolínání  všech
vzdělávacích oblastí předškolního vzdělávání a jejich vyváženost. 

Poněvadž si postupným zpracováváním jednotlivých tématických celků nebo projektů vlastně
vytváříme svůj třídní vzdělávací program, který bude v platnosti nejméně tři roky, snažíme se
vždy  o  co  nejbohatší  nabídku  činností.  Při  zařazení  tématického  celku  nebo  projektu  do
týdenního plánu práce si tak učitelka, která jej realizuje, může sestavit program na celý týden
z nabízených možností. 

Pro  přehlednější  plánování  a  zlepšení  spolupráce  mezi  učitelkami  mohou  učitelky  využívat
tabulku pro práci s dětmi na 1 týden (týdenní plán práce), která je vlastně osobní přípravou každé
učitelky  na  její  práci  s dětmi  v celém  týdnu.  Zadní  strana  tohoto  plánu  práce  slouží  pro
poznámky,  pozorování,  hodnocení  a  evaluaci  směrem k práci  učitelky  i  vzhledem k dětem a
jejich přijetí denního programu.

Při  přípravě  realizace  týdenního  plánu  práce  nemusí  tedy  učitelka  využít  celou  nabídku
zpracovaného tématického celku a může ji popř. doplnit o další nápady, neboť ani obsahová
náplň vzdělávacího celku ani jeho časový plán nejsou dogmatem. Hlavními měřítky pro úspěšné
dosažení vzdělávacích cílů jsou: 

 zaujetí a osobní nebo emocionální zainteresovanost dětí na realizaci vzdělávacího celku
 kreativita a flexibilita učitelky

Pokud tedy z požadavků a nálady dětí  nebo situace  ve třídě  vzejde  jiný  impuls  nebo námět
k činnostem, je vhodné, žádoucí a nutné, aby se práce s dětmi přizpůsobila této nové situaci.

Věkové složení  třídy je  vzhledem k tomu,  že mateřská  škola je  jednotřídní,  heterogenní.  Při
tvorbě  integrovaných  bloků  jsme  počítali  s tím,  že  jejich  vzdělávací  obsah  je  určen  všem
věkovým  skupinám,  učitelky  však  při  zpracovávání  jednotlivých  témat  do  časových  celků
plánují činnosti pro děti tak, aby respektovaly věkové zvláštnosti dětí a umožnily všem dosažení
očekávaných výstupů v rámci jejich možností a schopností. 
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Svět kolem nás v proměnách přírody

Stručná charakteristika integrovaného bloku

Volba  tohoto  integrovaného  bloku  vychází  z prostředí,  ve  kterém  se  děti  často  nebo  denně
pohybují.  Obec  Kostelec  u  Holešova  je  obklopena  lesy,  loukami,  poli.  Děti  mají  možnost
přirozenou cestou a v konkrétním prostředí poznávat přírodu a její zákonitosti,  rostliny, volně
žijící  zvířata,  přírodniny.  Utvářejí  si  tak  spontánně  svůj  vztah  k místu,  kde  také  ony  žijí,
seznamují  se  se  základními  hodnotami  života  lidí  a  potřebou  skloubit  svůj  život  s životem
přírody.
Svým výchovným působením a  vzdělávací  nabídkou  tedy  chceme  budovat  „nadstavbu“  nad
základy, které děti spontánně a přirozenou cestou získávají v jim důvěrně známém prostředí.

Cíle, jichž chceme dosáhnout:    

 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z objevování…)
 rozvoj tvořivosti (tvořivé myšlení, řešení problémů…)
 rozvoj smyslového vnímání, představivosti a fantazie
 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 rozvoj interaktivních, komunikativních a kooperativních dovedností
 osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 vytvoření základů aktivních postojů ke světu a k životu
 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale

také ničit nebo poškozovat
 vytváření elementárního povědomí o rozmanitosti přírodního prostředí a jeho proměnách
 vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi,

společností, planetou Zemí
 rozvoj řečových a jazykových dovedností (vnímání a naslouchání, vyjadřování vlastních

myšlenek)
 rozvoj  a  zdokonalování  pohybových  schopností  a  dovedností  v oblasti  hrubé  i  jemné

motoriky
 rozvoj a užívání všech smyslů
 rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

Realizace cílů pomocí tematických celků a projektů: 
Co  dokáže  podzim,  Podzim  dává  poklady  z pole  a  i  zahrady,  Šel  zahradník  do  zahrady,
Bramborový  týden,  Vlaštovičko,  leť,  Podzimní  loučení,  Jeden  drak  potkal  mrak,  Řádíme
s větrem,  Počasí  je  na  draka,  Prší,  mlží,  slunko  svítí,  Malíř  podzim,  Návštěva  u  skřítka
Semtamdřívka, Podzimní strom je kouzelný, Zvířátka se bojí zimy, Halí, belí, zvířátka;
Když vládne paní Zima, Sníh a mráz letí kolem nás, Zvířátka a ptáčci v zimě, Stopy ve sněhu,
Zima je krásná, Bílá zima, modré mrazy, Zimní strom je kouzelný;
Jak přichází jaro, Uvíjíme věneček, Co všechno musí udělat jaro, Jaro dělá pokusy – vystrkuje
krokusy, Zvířátka mají svá mláďátka, Jarní strom je kouzelný, My jsme malí zahradníci, Co se
děje v ptačím hnízdě, Máme doma zvířátko, Kamarádi ze dvorečku, Jak žijí zvířata v lese, Co se
děje  pod pařezem,  Kdo žije  na  poli  a  u  studánky (u potoka,  rybníka…),  Leť,  motýlku,  leť,
Mravenčí školka…
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Už vím, proč to tak je

Stručná charakteristika integrovaného bloku

Děti se zajímají o přírodní jevy, mají povědomí o různých událostech ve světě – sledují s rodiči
televizi,  zprávy, dokumenty, často nám sdělují,  co zjistili  starší sourozenci na internetu apod.
Proto každý rok nabízíme dětem tematické celky (viz níže na stránce), které je oslovily, zaujaly a
při  zpětném  hodnocení  patří  vždy  k nejoblíbenějším.  Dětská  knihovna  obsahuje  řadu
encyklopedií, které si děti s oblibou prohlížejí a povídají si nad nimi s námi i mezi sebou. 
Nejoblíbenějšími  a  nejdůležitějšími  aktivitami  v oblasti  získávání  nových  poznatků  jsou
praktické činnosti, něco, co si děti samy vyzkouší (samozřejmě pokud je to z hlediska zachování
jejich bezpečnosti možné). Také na to chceme brát při nabídce činností zřetel.

Cíle, jichž chceme dosáhnout:    

 rozvoj a užívání všech smyslů
 osvojení si přiměřených praktických dovedností
 osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví
 osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí
 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
 rozvoj komunikativních a interaktivních dovedností
 rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů)
 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z objevování)
 vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení
 vytváření základů pro práci s informacemi
 poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě
 získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 rozvoj kooperativních dovedností
 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se)
 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním a technickém prostředí, o

jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 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 při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho
nebezpečnými vlivy

 ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

Realizace cílů pomocí tématických celků a projektů: 
Voda v mnoha proměnách, Byl jeden mráček (koloběh vody), Jak lidé mění Zemi,  I příroda
někdy stůně, Týden pro naši Zemi, Poznáváme své tělo, Pět smyslů, pět kamarádů, Vím, co mi
škodí, Když jsem zdravý, když jsem nemocný, Čím nám zima pohrozí, čím nás zima ohrozí, My
jsme malí zahradníci, Co si sami uvaříme, to si taky sníme, Děti, pozor o prázdninách!, Děti,
pozor,červená!,  Děláme si  hokusy-pokusy,  Týden objevů,  Na návštěvě  u hasičů,  Jak  se  žije
nevidomým, Nejsme všichni stejní, Ty a já, my jsme dva
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Z naší školky, tam a zpět, poznáváme svět

Stručná charakteristika integrovaného bloku

Dnešní svět se „zmenšuje“, cestování třeba i do vzdálených krajin je už běžnou záležitostí. Ve
sdělovacích prostředcích, na internetu, ve filmech, všude děti vidí, jak je svět různorodý, krásný,
lákavý. Samy si často hrají na cestování různými dopravními prostředky a do částí světa, kde
nikdy nebyly. 
Toto poznání nám pomohlo zvolit integrovaný blok, který je velmi obsažný a jen s ním by se
dalo  pracovat  po  celý  rok.  Můžeme  v něm plně  využít  přirozenou  touhu  dětí  po  setkávání
s novými a nepoznanými zážitky z bezpečí třídy mateřské školy. Současně tento blok obsáhne i
šťastný  návrat  z každé  výpravy domů,  děti  si  uvědomí blízkost  a  důvěrnost  vztahů v rodině
i  mezi  sebou  navzájem,  a  postupně  je  povedeme  k posilování  pouta,  které  nás  váže  nejen
k nejbližším lidem, ale také ke své rodné obci, ke své zemi, ke „své“ modré planetě…

Cíle, jichž chceme dosáhnout:   

 rozvoj  pohybových  schopností  a  zdokonalování  dovedností  v oblasti  hrubé  a  jemné
motoriky

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních
 osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu

o psanou podobu jazyka i další formy sdělení (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
 rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti pozornosti, rozvoj a

kultivace představivosti a fantazie
 rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjadřování)
 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z objevování)
 osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
 vytváření základů pro práci s informacemi
 získání relativní citové samostatnosti
 rozvoj schopnosti sebeovládání
 rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání
 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 (v rodině, v MŠ, mezi dětmi)
 vytváření prosociálních postojů (sociální citlivost, tolerance, respekt, přizpůsobivost)
 rozvoj interaktivních a kooperativních dovedností
 poznávání  pravidel  společenského  soužití  a  jejich  spoluvytváření  v rámci  přirozeného

sociálního prostředí
 rozvoj  schopnosti  žít  ve  společenství  ostatních  lidí,  přináležet  k tomuto  společenství  a

vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
 rozvoj  základních  kulturně  společenských  postojů,  návyků  a  dovedností  dítěte,  rozvoj

schopnosti projevovat se přirozeně, aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a
zvládat jeho změny

 vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
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 seznamování  se  světem  lidí,  kultury  a  umění,  osvojování  si  základních  poznatků  o
prostředí, v němž dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu

 poznávání jiných kultur
 vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi,

společností, planetou Zemí

Realizace cílů pomocí tématických celků a projektů: 
Bydlím na vesnici, V jaké zemi žijeme, jakou řečí mluvíme, Kam chodí táta s mámou do práce,
Mám rád svou rodinu, Já jsem prostě já,  Já a můj kamarád ze školky, Tady je můj domov,
Domečku,  kdo  v tobě  bydlí?,  Každý  má  svůj  domov(?),  Na  návštěvě  v ZOO,  Jak  a  proč
cestujeme,  Výprava do hor, Kdo všechno žije na Zemi,  Výprava do mořských hlubin; Tento
týden – tam i zpět – proletíme svět! 
Přijde k nám Mikuláš, Těšíme se na Vánoce, Kouzelný čas Adventu, Vítáme nový rok, Hurá,
máme karneval, Masopustní veselí, Smrt nesem ze vsi, Hody, hody doprovody, Maminka má
svátek, Slavíme svátek všech dětí, Když má svátek můj taťka, Máme rádi babičku a dědu
Časově náročnější projekty: Jak se žije indiánům, Výprava za polární kruh, Cesta do pravěku,
Cesta kolem světa – prstem po mapě, Trosečníci na pustém ostrově 

                                                          Cesta kolem světa – prstem po mapě (dvoutýdenní vzdělávací celek) 
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Kouzelný svět pohádek

Stručná charakteristika integrovaného bloku

Pohádka a  její  kouzlo  nesmí  chybět  v žádném z tématických  celků.  Poněvadž vycházíme  ze
skutečnosti,  že  mnoho  rodičů  doma  dětem  nepředčítá,  zařazujeme  tuto  receptivní  činnost
naprosto pravidelně do své výchovné práce, kromě toho denně dětem předčítáme před spaním.
V pohádkách  není  pouze  kouzlo,  je  v nich  také  velké  moudro,  které  je  dětem  předkládáno
nenásilnou a pro jejich věk přístupnou formou. Pohádky kvalitních současných (zejména našich)
autorů si v ničem nezadají se svými staršími či dokonce nejstaršími předchůdkyněmi, navíc jsou
často vtipné a mají přímou vazbu na každodenní život a situace, které děti znají. 
Do své výchovné práce chceme proto zařazovat nejen pohádky klasické, kouzelné, novelistické,
ale také pohádky současných autorů. 
Zvláštní  oblastí  výchovně  vzdělávací  práce  jsou  projekty  založené  na  práci  vždy  s jedinou
pohádkou, ze které však učitelka dokáže získat maximum pro silné citové zážitky a přirozené
formování osobnosti dětí,  utváření jejich postojů a vytváření trvalých hodnot. Pohádka se tak
stává ideálním prostředkem prožitkového učení.

Cíle, jichž chceme dosáhnout:    

 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání,
porozumění) i produktivních (výslovnost, vytváření pojmů, řečový projev, vyjadřování)

 osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu
o psanou podobu jazyka i další formy sdělení (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

 rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti pozornosti, rozvoj a
kultivace představivosti a fantazie

 rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjadřování)
 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z objevování)
 osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
 rozvoj  pohybových  schopností  a  zdokonalování  dovedností  v oblasti  hrubé  a  jemné

motoriky
 rozvoj a užívání všech smyslů
 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 rozvoj interaktivních a kooperativních dovedností
 rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání
 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 rozvoj interaktivních a kooperativních dovedností
 rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání
 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 rozvoj společenského a estetického vkusu 
 seznamování se světem lidí, kultury a umění
 vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
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Realizace cílů pomocí tematických celků a projektů:

Pojď,  pohádko,  mezi  nás,  Předjaří  s pohádkou,  Pohádkový  týden,  Můj  kamarád  –  knížka,
Sněhová královna, Šípková Růženka, O Sněhurce, Zlatovláska, Ta naše zemi, zemička (Staré
pověsti české)
Sbírka motýlů (Lena Freyová): Víla Tulili a panáček Cin
Pohádky na dlani (Lena Freyová): Kloboukový bál, Píseň lásky, Sluneční zrnko

                     
                                                             Výzdoba k pohádkovému představení ZLATOVLÁSKA

Nabídka  možných  tematických  celků  a  projektů  pro  zapracování  do  jednotlivých
integrovaných bloků není uzavřena, učitelky mohou zvolit i jiná témata anebo si vybrat
z nabídky tématických celků jiného integrovaného bloku.

Časové vymezení jednotlivých tématických celků je zpravidla jeden až dva týdny, dlouhodobější
projekty, které zařazujeme zpravidla koncem školního roku, jsou plánovány na tři týdny až 1
měsíc. 

Pokud se v jednom týdnu naskytnou dvě a více mimořádných akcí nebo aktivit  (divadelní
představení, koncert apod.), naplánuje učitelka tento týden jako „Týden her v MŠ“, který
využijí obě pedagogické pracovnice k diagnostice dětí a k individuální práci s nimi.
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Doplňující programy a projekty:

1.  Zdravý úsměv : dětský preventivní program pro zdravé zuby; zabývá se prevencí vzniku
zubního kazu a seznamováním dětí s příčinami jeho vzniku; hravou a lákavou formou si
děti osvojují  poznatky a dovednosti důležité pro správný vývoj a podporu zdraví chrupu,
učí se správné technice péče o zuby a ústní dutinu.
Program se uskutečňuje 6x ročně v naší mateřské škole, dlouhodobým lektorem je pan
Zdeněk Forejt.

2.   Píšeme podle písniček: projekt je určen dětem nejstarší věkové skupiny a hravou formou
rozvíjí  jejich  grafomotorické  dovednosti;  za  zpěvu  dětských  a  lidových  písní  děti
procvičují grafomotorické cviky předcházející výuce psaní.
Časové vymezení: od druhého pololetí školního roku 1x týdně

3.   Hudební hodinky pro táty a maminky: projekt pro rodiče a děti, kteří si společně rádi
zazpívají a zamuzicírují (příloha ŠVP již od září 2009)

4.   Tvořivé hodinky pro šikovné rodinky:  projekt pro rodiče a děti,  kteří rádi společně
něco vytvářejí a vyrábějí (příloha ŠVP od školního roku 2011-2012).

 
                                                                                                 Půjdem spolu do Betléma…
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Vzdělávací nabídka – jak realizujeme předškolní vzdělávání 
                                     v naší mateřské škole v praxi:

 vycházky do okolí  vesnice,  do lesa,  ke studánce v různých obdobích roku,  za různého
počasí

 vycházky do polí, pozorování polních prací, setí, růst a sklizeň různých plodin 
 pohyb dětí v nerovném přírodním terénu
 vycházky do vesnice, poznávání prostředí obce, významných budov
 vycházky do vesnice s cílem najít dům, ve kterém jednotlivé děti bydlí
 vycházky na Karlovice – se stejným cílem
 cestování  do  okolních  měst  (Holešov,  Přerov,  Kroměříž),  poznávání  rozdílů  mezi

prostředím města a vesnice
 pozorování  dopravních  prostředků,  silničního  provozu,  seznamování  dětí  formou  her

s pravidly bezpečného chování při přecházení vozovky, při cestování vlakem, autobusem
 pobyt dětí na zahradě MŠ – rekreační a pohybové činnosti dětí (průlezky, míče, švihadla,

dětský tenis,  koloběžky, tříkolky, odrážedla,  hry v písku a s pískem, kreslení křídami,
práce  s dětským  nářadím  –  hrábě,  lopaty,  hrabla  na  sníh,  v zimě  bobování,  stavění
sněhuláků, vyšlapávání cestiček ve sněhu, hry se sněhem …)

 vycházky na hřiště – hry s míči, švihadly, malování na chodníku, honičky, pohybové hry
 zdravotní cviky – podle říkadel, písní, s náčiním
 cvičení  na  jednoduchém  tělovýchovném  nářadí  (žíněnka,  prolézací  tunel,  trampolína,

skládací kladinka, masážní koberec) 
 osvojování pohybových her s pravidly
 sběr přírodnin, určování druhů rostlin, stromů, keřů, květin, hub…
 společné vytváření herbáře, lesní zahrádky, houbového království…
 jednoduché pěstitelské práce – pokusy s rychlením semínek, sázení kytiček apod
 krmení ptáčků (krmítko na zahradě), zimní vycházky ke krmelci s „dobrotami“ pro lesní

zvěř 
 hledání a určování stop zvířat; odlitky zvířecích stop do sádry
 pozorování změn v přírodě v závislosti na změny v počasí, střídání ročních období 
 pozorování života mravenců (pomůcka „Mraveniště“) a vývoj motýla z housenky a kukly

(pomůcka „Motýlí zahrádka“)
 poznávání vlastností předmětů v závislosti na materiálu
 provádění jednoduchých pokusů s přírodninami, surovinami i technickým materiálem
 práce s dětskými encyklopediemi, vyhledávání poznatků, porovnávání obrázků v knihách

se skutečnými předměty, přírodninami, materiály, zvířaty, lidmi
 sledování naučných programů pro děti (výuková DVD, encyklopedie Kostičky apod.)
 prohlížení knih, práce s dětskými časopisy
 „čtení“podle obrázků
 malované čtení
 vyprávění pohádek a příběhů učitelkou
 vyprávění pohádek a příběhů dětmi
 přednes veršů a veršovaných pohádek učitelkou 
 předčítání pohádek a příběhů 
 maňáskové a loutkové scénky hrané učitelkou
 návštěva loutkových a divadelních představení
 dramatizace pohádek – hra divadla dětmi
 rozhovory, vyprávění zážitků dětmi 
 skládání a vyprávění příběhu podle několika obrázků (čtveřice obrázků, Povím ti, mami)
 řešení problému (např.:co by se stalo, kdyby…)
 hledání  souvislostí,  příčin  a  následků  podle  obrázků  (co  se  stalo  předtím,  co  bude

potom…)
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 hry zaměřené na rozvoj slovní zásoby a krátkodobé paměti dětí („nekonečná věta“, popis
obrázku, Říkej, co dělají, Hádanky dráčka Fráčka, na detektiva)

 logopedické slovní hříčky a „breptadla“
 hry  a  činnosti  se  slovy  –  hádanky,  doplňovačky,  hledání  protikladů,  rýmů,  synonym,

homonym, slov se stejnou počáteční nebo poslední hláskou, členění slov na slabiky
 hry  a  činnosti  s písmeny  -  Písmenko  k písmenku,  ABC,  obrázková  abeceda,  Ferdova

abeceda, písmenkové korálky, skládanky, písmenkové puzzle…
 obkreslování a napodobování tvarů písmen
 hry s čísly a číslicemi – početní puzzle, domino, Člověče, nezlob se…
 hry zaměřené na vytváření elementárních početních představ
 hry a činnosti s čísly a předměty zaměřené na poznávání prostorových a početních vztahů –

(více,  méně,  stejně,  nahoře,  dole,  před,  za,  vedle,  vpředu,  vzadu,  uprostřed,  první,
poslední…) 

 hry s barvami – přiřazování předmětů podle barvy, míchání barev, skládání barev do duhy
 hry s geometrickými tvary
 manipulace s předměty a hračkami podle slovních i písemných pokynů a návodu 
 manipulace  s drobnými  předměty  –  korálky,  mozaiky,  stavebnice,  zatloukání  hřebíčků,

vyšívání 
 manipulace  s logickými  hrami  –  vkládání  částí  do  celku,  půlené  obrázky,  obrázkové

mozaiky, prostorové i plošné labyrinty
 manipulace s velkými stavebnicemi, stavby podle fantazie i podle „plánku“
 didaktické listy – dokreslovánky, labyrinty, doplňovačky
 stolní  deskové a  společenské  hry zaměřené  na  rozvoj  paměti,  koordinace  rukou a očí,

vyjadřovacích schopností, početních představ (pexeso, puzzle, Kvarteto, Člověče, nezlob
se, domino,obrázkové loto – a jejich varianty pro nejstarší i nejmladší děti)

 sluchové pexeso
 poznávání  zvuků  (Co  se  děje  za  dveřmi?,  poslouchání  se  zavřenýma  očima  –  na

vycházkách, v lese, v průběhu dne v MŠ…)
 poznávání předmětů hmatem (Kouzelný pytlíček, Zajíc v pytli, hmatové pexeso)
 hry typu: Poznej podle chuti, Poznej podle vůně…
 osvojování říkadel, veršů,  písní a tanečků
 práce s říkadly, hra na rytmické i melodické hudební nástroje, hra na tělo v rytmu (tleskání,

pleskání, podupy…)
 rytmizace i melodizace slov – podle obrázků
 hudební hádanky (poznávání hudebních nástrojů podle zvuku, písní podle úryvku melodie,

podle rytmu)
 hudebně pohybové hry
 poslech písní i hudby (zpěv a hra učitelky na hudební nástroje, CD)
 pohybová improvizace podle hudby 
 návštěva výchovných koncertů v základní umělecké škole v Holešově
 práce s přírodninami (listy, větvičky, mech, bodláky, kůra stromů, jehličí, sušené květiny,

ovoce, zelenina) – dekorace a výzdoba MŠ, využití přírodnin pro výtvarné práce dětí
 práce  s technickým  materiálem  –  stříhání,  mačkání,  trhání,  lepení  papíru,  vytváření

prostorových i plošných kompozic
 využívání zbytků různých materiálů pro výtvarné práce dětí (textil, dřevo, drátky, alobal,

plsť,  vata)  a  odpadového materiálu  (krabičky,  ruličky  od papíru,  PET láhve  různých
velikostí, vršky, kelímky apod.)

 grafomotorická cvičení
 kreslení  –  tužky,  pastelky,  voskové  pastely,  olejové  pastely,  fixy,  křídy,  uhel,  rudka,

inkoust, tuš…
 omalovánky a dokreslovánky
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 malování -  vodové, temperové, prstové barvy
 kombinované  a  odkrývací  výtvarné  techniky  (tuš,  klovatina,  tempera;  voskovky,  tuš;

inkoust, zmizík)
 koláže
 frotáž
 modelování – plastelína, kuličková formela, písek, sníh, perníkové těsto, slané těsto… 
 kolektivní výtvarné práce 
 hry na posilování kamarádství, ohleduplnosti, soudržnosti kolektivu třídy
 hry na posilování sebevědomí jednotlivých dětí
 hry a činnosti na upevňování vztahu k rodině a domovu
 hry na rozvoj smyslu pro humor
 mnoho dalších činností spojených s dodržování lidových, obecních i našich vlastních tradic

a  svátků:  drakiáda,  bramborová  olympiáda,  karneval  v MŠ,  masopust,  Vánoce,
Velikonoce, Den matek, Den otců, Světový den seniorů, Den Země, trh v mateřské škole,
třídění odpadu v mateřské škole (papír, plasty, směsný zbytkový odpad)

 výlety za poznáním i za zábavou – Muzeum Kroměřížska,  ZOO Lešná,  Podzámecká a
Květná zahrada v Kroměříži, výstup předškoláků na zámeckou věž v Kroměříži…

 

                                                                                  Děti upekly naší republice k svátku
dort

                                                                                  

Říjen 2018

37



Očekávané výstupy (dle RVP PV „získané dílčí kompetence“ ) – přehled
základních dovedností, které by měly děti zvládnout před vstupem do

základní školy:

1.  Vzdělávací oblast „Dítě a jeho tělo“ (biologická) – fyzický rozvoj, pohybová  
     koordinace, jemná motorika ruky a oka, sebeobsluha, zdraví a bezpečí

Co zvládá dítě na konci předškolního vzdělávání:                                         

 pohybuje se koordinovaně a jistě v běžném prostředí i v přírodním terénu – v lese, na
sněhu, v písku 

 je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze,
běhá, skáče)

 ve skupině dětí se pohybuje bezpečně 
 zvládá nižší překážky, různé druhy lezení
 otočí se čelem vzad bez ztráty rovnováhy a orientace
 užívá různé pomůcky k pohybu (tříkolka, koloběžka, odrážedlo)
 pohybuje se dynamicky po delší dobu (např. běhá 2 minuty a více), je po delší dobu

pohybově aktivní  (10 minut a více)  - řízeně i spontánně
 pohybuje se rytmicky, drží rytmus, doprovází pohyb zpěvem
 svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky,

oblékne si čepici, rukavice)
 je  samostatné  při  jídle  (používá  správně  příbor,  nalije  si  nápoj,  stoluje  čistě,  požívá

ubrousek)
 zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si

ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo,

připraví další pomůcky, srovná hračky)
 postará se o své věci (udržuje v nich pořádek) 
 je  zručné  při  zacházení  s předměty  denní  potřeby,  hračkami,  pomůckami  a nástroji

(pracuje  se  stavebnicemi,  modeluje,  stříhá,  kreslí,  maluje,  skládá  papír,  vytrhává,
nalepuje, hraje na různé druhy rytmických hudebních nástrojů, správně otáčí listy v knize
apod.)

 zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavebnice, mozaiky apod.)
 tužku drží správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím
 vede  stopu  tužky,  tahy  jsou  při  kreslení  plynulé,  (obkresluje,  vybarvuje,  v kresbě

přibývají detaily i vyjádření pohybu)
 umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé

tvary (popř. písmena)
 rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
 používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky

uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák) 
 pojmenuje viditelné části těla včetně některých dílčích částí a některé vnitřní orgány
 má poznatky o narození, růstu těla a jeho proměnách
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 zná základní zásady zdravého životního stylu
 chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici,

na hřišti, v obchodě, u lékaře)
 uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje)
 zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení,

rozumí světelné signalizaci)
 zná faktory poškozující zdraví (včetně návykových látek)
 uvědomuje si, co je nebezpečné
 projevuje bezpečný odstup vůči cizím osobám
 ví, jak se vyhnout nebezpečí a kam se v případě potřeby obrátit o pomoc
 uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

2.  Vzdělávací oblast „Dítě a jeho psychika“ (psychologická) – 
                                     jazyk a řeč, poznávací schopnosti, sebepojetí,  city, vůle

Co zvládá dítě na konci předškolního vzdělávání:  

 vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
 mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod., spontánně vypráví zážitky
 mluví  většinou  gramaticky  správně  (tj.  užívá  správně  rodu,  čísla,  času,  tvarů,  slov,

předložek aj.)
 rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
 má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 přirozeně a  srozumitelně hovoří  s dětmi  i  dospělými,  vede rozhovor a respektuje  jeho

pravidla  (naslouchá  druhým,  vyčká,  až  druhý  dokončí  myšlenku,  formuluje  otázky,
odpovídá na otázky, komentuje, posuzuje slyšené)

 používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.), reaguje správně
na neverbální podněty

 sleduje a zachytí  hlavní myšlenku příběhu, dokáže jej  převyprávět,  odhadnout, jak by
mohl příběh pokračovat 

 chápe jednoduché hádanky a vtipy
 pozná a vyhledá dvojici slov, která se rýmují, doplní rým
 pozná a vyhledá antonyma, synonyma, homonyma
 sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
 složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů 
 rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé) 
 sluchem rozliší slova, slabiky a počáteční hlásky ve slovech 
 ví,  že lidé  se  mohou dorozumívat  různými jazyky a že je  možno se jim učit;  vnímá

jednoduché písně, rýmy a popěvky v cizím jazyce
 postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
 rozlišuje  zvuky  (běžných  předmětů  a  akustických  situací  i  zvuky  jednoduchých

hudebních nástrojů); pozná a rozlišuje známé melodie
 rozlišuje  a  porovnává  podstatné  znaky  a  vlastnosti  předmětů  (barvy,  velikost,  tvary,

materiál, figuru a pozadí), nachází jejich znaky společné a rozdílné 
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 reaguje správně na světelné a akustické signály
 najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily, řeší labyrint, složí celek z částí, skládá

puzzle, hraje pexeso, domino, lotto
 odhalí podstatné, nepodstatné a charakteristické znaky předmětů, osob, zvířat
 rozlišuje známé chutě, vůně, zápachy
 rozliší hmatem vlastnosti předmětu   
 soustředěně poslouchá pohádku, hudební skladbu, divadelní hru, nenechá se vyrušit
 přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným,

dokáže vyvinout úsilí 
 postupuje podle pokynů, pracuje v klidu, dokončí rozdělanou činnost
 uposlechne pokyn dospělého a řídí se jím
 pracuje samostatně, pamatuje si postup řešení
 udrží pozornost i při méně atraktivních činnostech
 pamatuje si říkadla, básničky, písničky a reprodukuje je
 přijme jednoduchou dramatickou roli
 pamatuje si zvuky, jednoduché taneční kroky, krátký rytmický celek, pořadí cviků  
 rozvíjí a obohacuje hru podle své představivosti, vyjadřuje fantazijní představy, dokáže

vyjádřit pohybem nebo dramatickou scénkou činnost, situaci
 dokončí příběh, pohádku;  vypráví příběh s vizuální  nebo akustickou oporou; navrhuje

další varianty řešení (co by se stalo, kdyby…?)
 tvořivě využívá přírodní i jiné materiály k výtvarným činnostem, experimentům, poznává

jejich vlastnosti
 rozlišuje  jednoduché  obrazné  symboly  a  značky  i  jednoduché  symboly  a  znaky

s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
 řadí zpravidla prvky zleva doprava, čáru vede zleva doprava, shora dolů
 pozná a pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo

písmenem) 
 rozpozná  základní  geometrické  znaky  a  tvary  (kruh,  čtverec,  trojúhelník,  obdélník,

křížek, vlnovka atd.), napodobí některá písmena, číslice, hudební znaky
 rozumí  časoprostorovým pojmům (např.  nad,  pod,  dole,  nahoře,  uvnitř  a  vně,  dříve,

později,  včera, dnes), i pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký,
malý, velký, těžký, lehký)

 orientuje se v řadě a prostoru i podle slovních pokynů, rozliší vzájemnou polohu dvou
objektů

 rozlišuje základní časové údaje, orientuje se v čase v rámci dne
 rozlišuje roční období a jejich typické znaky
 má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech,  umí

počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
 orientuje  se  v elementárních  počtech  (vyjmenuje  číselnou  řadu a  spočítá  počet  prvků

minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
 porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a

určí, o kolik je jeden větší či menší)
 třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy,

tvaru, velikosti)
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 chápe  jednoduché  vztahy  a  souvislosti,  řeší  jednoduché  problémy  a  situace,  slovní
příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty

 samostatně se rozhoduje v některých činnostech, přichází s vlastními nápady
 problémy  řeší  samostatně  i  ve  spolupráci  s kamarády,  používá  cestu  pokus  –  omyl,

vymýšlí řešení, jednoduše realizuje vlastní nápady, hledá informace v encyklopediích
 přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
 projevuje zájem o knihy, poznávání písmen, číslic
 projevuje zájem o nové věci, dotazuje se, zkouší, experimentuje
 nebojí se požádat o pomoc, o radu; projevuje zájem o spolupráci
 přijímá povinnost, soustředí se na činnost a samostatně ji dokončí

3.  Vzdělávací oblast „Dítě a ten druhý“ (interpersonální) – 
                                      komunikace s dospělým, s dětmi, spolupráce, sociabilita

Co zvládá dítě na konci předškolního vzdělávání: 
 respektuje dospělého, spolupracuje s ním, obrací se k němu o pomoc
 rozlišuje vhodnost oslovování, vykání i tykání 
 vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
 k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky,

pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
  je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a

mění si role) 
 chápe, že každý je jiný, jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí -  a že je

to přirozené
 respektuje rozdílné schopnosti, důvěřuje vlastním schopnostem
 je  schopno  brát  ohled  na  druhé  (dokáže  se  dohodnout,  počkat,  vystřídat  se,  pomoci

mladším, vnímá a rozumí projevům emocí a nálad kamarádů, je citlivé a ohleduplné) 
 ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na

pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 uvědomuje si vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství, láska, úcta)
 dokáže odmítnout nepříjemný kontakt nebo komunikaci a bránit se projevům násilí 
 vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých

4. Vzdělávací oblast „Dítě a společnost“ (sociálně kulturní) – 
                                     společenská pravidla a návyky, kultura a umění   

Co zvládá dítě na konci předškolního vzdělávání:
 uplatňuje základní společenská pravidla (pozdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se) 
 ve skupině dodržuje daná a pochopená pravidla; pokud jsou dány pokyny, je srozuměno

se jimi řídit
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 chápe podstatu hry a její pravidla, dodržuje je, nepodvádí, umí i prohrávat
 zachází šetrně s hračkami, pomůckami, knihami
  rozlišuje společensky nežádoucí chování, vnímá, co je lež, nespravedlnost, ubližování,

agresivita, lhostejnost, vulgarismy
 pojmenuje povahové vlastnosti
 chápe funkci rodiny a jejích členů
 orientuje se v rolích a pravidlech (rodina, MŠ), přizpůsobuje jim své chování
 reaguje na sociální kontakty druhých dětí, vnímá jejich odlišnost 
 ve skupině komunikuje zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost,

se kamarádí
 je  schopno přistoupit  na jiný názor,  přijmout  společné návrhy,  podřídit  se rozhodnutí

skupiny, společnému programu
 pozorně  poslouchá  či  sleduje  se  zájmem  literární,  filmové,  dramatické  či  hudební

představení
 zaujme je výstava, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod. 
 v divadle, galerii, muzeu respektuje dohodnutá pravidla, neruší ostatní
 svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej

zaujalo, co bylo správné, co ne
 zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
 všímá si kulturních památek kolem sebe 

5.  Vzdělávací oblast „Dítě a svět“ (environmentální) – poznatky, sociální     
     informovanost, adaptibilita ke změnám, vztah k životnímu prostředí

Co zvládá dítě na konci předškolního vzdělávání:
 vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví,

kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi
apod.)

 zvládá  běžné  praktické  činnosti  a  situace,  s nimiž  se  pravidelně  setkává  (umí  vyřídit
drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu
nerozumí,  umí  telefonovat,  dbá  o  pořádek  a  čistotu,  samostatně  se  obslouží,  zvládá
drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata, zajímá se
o jejich způsob života) 

 ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti,  u lékaře, v divadle,
v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to
dodržovat

 má  poznatky  ze  světa  přírody  živé  i  neživé,  lidí,  kultury,  techniky  v rozsahu  jeho
praktických zkušeností  (např.  orientuje  se v tělesném schématu,  umí pojmenovat  jeho
části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají,
rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých
rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná
některé technické přístroje)
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 rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává
(např.  počasí  a  jeho  změny,  koloběh  vody,  proměny  ročních  období,  látky  a  jejich
vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady) 

 přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
 má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (zná název státu, pozná státní vlajku,

hymnu, prezidenta, hlavní město, jazyk, kulturu, města, hory,…)
 má poznatky o existenci jiných zemí, národů a kultur
 má poznatky o rozmanitosti světa a jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
 uvědomuje  si  rozdíly  v životě  a  přírodě  na  různých  částech  planety,  jejich  pestrost,

různorodost
 zná  zvyky  a  tradice  rodného  kraje,  přijímá  účast  na  oslavách  (tradice,  narozeniny,

svátky…)
 ví, co je škodlivé, nebezpečné a co může ohrožovat zdravé životní prostředí
 uvědomuje si, že člověk a příroda se ovlivňují, všímá si nepořádku a škod, dbá o pořádek

a čistotu
 je citlivé k přírodě, má soucit se zvířaty

     

43



Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Školní  vzdělávací  program  mateřské  školy  v Kostelci  u  Holešova  vychází  z respektování
individuálních potřeb a možností  jednotlivých dětí.  Tvoří  tedy logicky i  základ  pro přípravu
vzdělávacích  programů  pro  děti  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami.  To  jsou  děti,  které
k naplnění  svých  vzdělávacích  možností  na  rovnoprávném  základě  s ostatními  potřebují
poskytnutí  podpůrných  opatření.  Tato  podpůrná  opatření  realizuje  mateřská  škola,  a  to
bezúplatně.
Rámcové cíle a záměry, metody i formy práce (uvedené na stránkách ŠVP výše) jsou společné
pro všechny děti. Snahou učitelek je však vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti
všech dětí, k umožnění učení, komunikace s ostatními a poskytování pomoci tak, aby dosáhly co
největší samostatnosti.
Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje ředitelka mateřské školy
s dalšími odborníky a využívá služeb školských poradenských zařízení.

Systém péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami:

 do poloviny měsíce října: vytvoření „Plánu pedagogické podpory“ (PLPP) pro děti, které
na  základě  výsledků  pedagogické  diagnostiky  budou  vyžadovat  individuální  péči
v jakékoli  oblasti  předškolního vzdělávání  (1.stupeň podpůrných opatření);  seznámení
rodičů s dokumentem

 do  konce  měsíce  listopadu:  vyhodnocení  PLPP;  v případě,  že  je  dosavadní  podpora
nedostačující, doporučí ředitelka MŠ rodičům konzultaci s odborníkem (pediatr, následně
pak např. foniatr,  ORL, psycholog) nebo vyšetření ve školském poradenském zařízení
(SPC, PPP)

 na základě vyšetření dítěte a přiznání vyššího stupně podpůrných opatření (2.-5. stupeň
podle míry zdravotního znevýhodnění) a na základě doporučení školského poradenského
zařízení ředitelka MŠ:

 projedná  situaci  se  zákonnými  zástupci  dítěte  a  zajistí  jejich  informovaný
souhlas s poskytováním podpůrných opatření

 do  jednoho  měsíce  od  doručení  doporučení  vypracuje  pro  dítě  Individuální
vzdělávací plán (IVP) a seznámí a s ním rodiče a zaměstnance MŠ

 vyhodnocování účinnosti IVP: 1x za 3 měsíce

Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními:

 individualizace a diferenciace vzdělávacího procesu: plánování a organizace činností tak,
aby jedna učitelka pracovala se všemi dětmi a druhá se mohla v případě potřeby věnovat
dětem s přiznanými podpůrnými opatřením (pedagogická intervence)

 přizpůsobení  vzdělávací  nabídky,  organizace,  obsahu,  metod  a  forem  práce  aktuálním
možnostem a schopnostem dětí

 soustavná podpora dětí při osvojování dovedností zaměřených zejména na samostatnost,
sebeobsluhu, základní hygienické návyky apod. na úrovni jejich individuálních možností
a věku

 pravidelné  konzultace  a  spolupráce  s rodiči  dětí  a  školskými poradenskými zařízeními,
podle potřeby i s dalšími odborníky

 zohlednění  počtu dětí  ve třídě  při  zápisu  do MŠ: v případě,  že jsou ve  třídě  MŠ děti
s přiznaným 4.-5.  stupněm,  resp.  3.stupněm podpůrných  opatření,  snižuje  se  nejvyšší
možný počet dětí ve třídě v souladu s právními předpisy (vyhláška č.14/2005, § 2, odst.5)
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 soustavné  zkvalitňování  péče  a  podpory  dětem  s PPO:  zajištění  dalšího  vzdělávání
pedagogů  formou  seminářů  i  samostudia  (zakoupení  odborné  literatury)  –  tematicky
podle typu zdravotního znevýhodnění nebo postižení dětí ve třídě

 zajištění  dostatečné  nabídky  pomůcek  a  hraček  vzhledem  ke  druhu  zdravotního
znevýhodnění dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

V současné době jsou v mateřské škole v Kostelci u Holešova vytvořeny velmi dobré podmínky
pro děti s poruchami i vývojovými vadami řeči:

 je  zajištěna  průběžná  logopedická  péče  (obě  učitelky  absolvovaly  kurz
logopedického minima)

 je zajištěna těsná spolupráce s odborníky i s rodiči  dětí;  pravidelné návštěvy
logopedky  SPC  při  Základní  škole  a  mateřské  škole  logopedické,  Brno,
Veslařská 234 (SPC pro žáky s vadami řeči), pobočka Bystřice pod Hostýnem

 materiální zázemí: vybavení logopedickými pomůckami, hrami, publikacemi je
na nadstandardní úrovni

Vzdělávání nadaných dětí:

Stejně jako v případě dětí, které potřebují pro svůj zdárný rozvoj systém podpůrných kroků a
opatření z důvodu nerovnoměrného vývoje nebo zdravotního znevýhodnění či postižení, také pro
děti nadané musí škola zajistit všechny dostupné prostředky a možnosti pro plné využití jejich
potenciálu a další rozvoj jejich talentu.

Podpora nadaných dětí:

 individualizace  a  diferenciace  vzdělávacího  procesu:  náročnější  vzdělávací  nabídka  pro
nadané děti,  práce učitelky se skupinou dětí  a současné samostatné činnosti  nadaného
dítěte a naopak

 zajištění dostatečného množství podnětných pomůcek a hraček podporujících rozvoj dětí
v různých oblastech vzdělávání

 umožnění seberealizace v oblasti hudebních, dramatických a výtvarných činností: dostatek
prostoru  a  pomůcek  pro  samostatné  estetické  projevy  a  výtvarná  díla  (rytmické  i
melodické hudební nástroje;  maňásky, hlavové masky, rekvizity,  kostýmy a převleky;
pomůcky a materiály pro vyzkoušení různorodých výtvarných technik)

 podněcování rozvoje polytechnických dovedností: vybavení třídy různými tipy stavebnic,
kostek, tvarů, nářadí a dalších pomůcek pro samostatné konstruktivní činnosti

 rozvoj matematických a čtenářských dovedností: bohatá nabídka dětské krásné i naučné
literatury; encyklopedie, první čtení, obrázkové čtení; logické hry, hlavolamy, labyrinty;
hry s písmeny a číslicemi; programovací včelka Bee Bot.

Vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Pro vzdělávání dětí ve věku 2 - 3 let nemáme v naší mateřské škole podmínky, a to zejména
z důvodu malých prostor a  velkého počtu zapsaných dětí ve věku od 3 do 7 let. Momentálně
není  v  našich  silách  zajistit  ani  hygienické  a  psychohygienické  podmínky  pro  pobyt  dětí
mladších tří  let  v MŠ a bezpečné prostředí  pro takto malé  děti,  ani organizaci  vzdělávacího
procesu v souladu s platnými právními předpisy.
Situace  byla  projednána  se  zřizovatelem,  ředitelka  MŠ  souhlasí  se  stanoviskem  zřizovatele
zajistit zkvalitnění prostorových podmínek vzdělávání v prvé řadě pro děti ve věku 3 – 6 let.
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Evaluační systém mateřské školy

Oblasti hodnocení:

1.podmínky vzdělávání
2.cíle a záměry školního vzdělávacího programu
3. integrované bloky 
4.práce pedagogického sboru
5.kolektiv dětí
6. jednotlivé děti
7. sebereflexe učitelek

Evaluace jako proces průběžného vyhodnocování zjednodušeně spočívá v tom, že si pedagogické
pracovnice kladou otázky a hledají na ně odpovědi, na jejichž základě zhodnotí skutečný stav
oblasti  hodnocení.  Cílem  evaluace  je  tedy  ověřovat  a  zlepšovat  kvalitu  práce  a   podmínek
vzdělávání mateřské školy.

Kritéria pro evaluaci stanovuje RVP PV.

Způsob a časové vymezení vnitřního hodnocení a evaluace školy:

1. Podmínky  vzdělávání  –  průběžné  vyhodnocování  všech  podmínek  vzdělávání
v mateřské škole s důrazem na podmínky psychohygienické a psychosociální; sledování
dodržování stanovených zásad a uplatňovaných forem a metod práce.
Použité techniky: rozhovory, diskuse, pozorování, hospitace.

            Výsledky evaluační činnosti: záznamy z hospitací, písemné záznamy z pozorování.

2. Cíle a záměry ŠVP – 1x ročně; srovnání skutečně dosažených výsledků práce se záměry
a  obsahem  programu;  podkladem  pro  vyhodnocení  vzdělávacího  obsahu  je  evaluace
integrovaných bloků, hodnocení realizace vzdělávací nabídky.
Použité techniky: rozhovory, diskuse, porady, dotazníky

            Výsledky evaluační činnosti: záznamy z porad, vyhodnocení dotazníků

3. Integrované  bloky  –  průběžně;  po  ukončení  tématického  celku  učitelka  zhodnotí
celkový průběh, zvolené metody a postupy, a zejména vzdělávací přínos, a to vzhledem
k celé  skupině  dětí;  následně  vyvodí  praktické  závěry  pro  svou další  práci;  naprosto
postačí zápis v podobě poznámek nebo postřehů přímo do týdenních vzdělávacích plánů
(osobní přípravy učitelky).

            Použité techniky: pozorování, dětské práce, komentáře pedagoga
            Výsledky evaluační činnosti: závěry pro další práci.

4. Hodnocení učitelky  – provádí ředitelka MŠ průběžně podle plánu hospitační činnosti;
každá hospitace musí mít svůj jasný účel a řád, jejím cílem jsou podněty do další práce
učitelky a pozitivní posun v řešení sledovaných problémů.

            Použité techniky: hospitace
            Výsledky evaluační činnosti: zápis z hospitace

5. Kolektiv dětí – průběžně; souvisí s vyhodnocováním integrovaných bloků, použité 
       techniky i výsledky evaluační činnosti jsou totožné.
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6.   Jednotlivé děti – průběžně podle potřeby, nejméně však 3x za školní rok aktualizují  
            učitelky záznamy o rozvoji dítěte do sešitů, které jsou dětem vedeny od začátku 
            docházky do MŠ až po ukončení předškolního vzdělávání; rozsah záznamů je                   
            u jednotlivých dětí různý, podle skutečných individuálních potřeb každého 
            dítěte; záznamy by měly být pořizovány ve spolupráci obou učitelek a jsou důvěrné, 
            přístupné pouze učitelkám mateřské školy, případně rodičům.
            Použité techniky: pozorování, dětské práce, jejich analýza, didaktické listy,  komentáře 
                                         učitelky, pedagogická diagnostika            
            Výsledky evaluační činnosti: záznam v sešitech o rozvoji dítěte

6. Sebereflexe učitelek – průběžně; konfrontace své práce, jejích metod a forem s RVP PV.
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PEDAGOGICKÁ  PRÁCE  UČITELKY  MATEŘSKÉ  ŠKOLY
V SOUVISLOSTI S  PEDAGOGICKÝMI  ZÁSADAMI:

ZÁSADA ÚCTY KE KAŽDÉMU ČLOVĚKU

Učitelka:
 vytváří prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně, jistě, spokojeně
 zajišťuje  všem  dětem  v MŠ  stejné  postavení,  žádné  z nich  není  zvýhodňováno  ani

znevýhodňováno
 nikoho nezesměšňuje, nepodceňuje, ani to neumožňuje ostatním
 nemanipuluje s dětmi, zbytečně je neorganizuje
 ve  vztazích  mezi  sebou  a  dětmi  pěstuje  vzájemnou  důvěru,  toleranci,  ohleduplnost,

zdvořilost,  solidaritu,  vzájemnou  pomoc  a  podporu,  sama  se  chová  důvěryhodně  a
spolehlivě

 vytváří dětem prostředí potřebného klidu, bezpečí i soukromí

ZÁSADA OHLEDU NA VĚKOVÉ A INDIVIDUÁLNÍ ZVLÁŠTNOSTI

Učitelka: 
 zajišťuje pravidelný rytmus a řád, který je dostatečně flexibilní, respektuje potřeby dětí a aktuální

situaci
 respektuje individuální  potřebu aktivity,  spánku a odpočinku jednotlivých dětí,  nenutí  děti  ke

spánku na lůžku
 umožňuje nově příchozím dětem postupnou adaptaci
 respektuje  potřeby dětí  (obecně  lidské,  vývojové  a  individuální),  reaguje  na  ně  a  napomáhá

v jejich uspokojování
 nepodporuje nezdravou soutěživost
 pečuje o to, aby děti měly dostatek tekutin v průběhu celého dne, snaží se o maximální pitný

režim všech dětí
 při  plánování  činností  vychází  z potřeb  a  zájmů  dětí,  vyhovuje  individuálním  vzdělávacím

potřebám a možnostem dětí
 sleduje konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět

ZÁSADA OPORY  O KLADNÉ RYSY DÍTĚTE

Učitelka: 
 vyhýbá se negativním komentářům  
 podporuje děti v samostatnosti 
 dostatečně chválí a pozitivně hodnotí

ZÁSADA AKTIVITY DĚTÍ 

 pedagogický  styl  učitelky  je  podporující,  sympatizující,  počítá  s aktivní  spoluúčastí  a
samostatným rozhodováním dítěte 

 poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený

Učitelka:
 nabízí dětem dostatek řízených pohybových aktivit, vedoucích k osvojení nových pohybových

dovedností
 je s dětmi každodenně dostatečně dlouho venku
 umožňuje dětem dostatek pohybu na zahradě i v MŠ
 si vytváří pro činnosti s dětmi vhodné prostředí
 věnuje dětem dostatek prostoru i času pro spontánní hru
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 organizuje veškeré aktivity tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování,
aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem

 vytváří podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti
 poskytuje dětem dostatek prostoru pro uplatnění představivosti a rozvoj fantazie

ZÁSADA DEMOKRATICKÉHO VZTAHU MEZI UČITELEM A DÍTĚTEM

Učitelka: 
 sama se chová podle zásad zdravého životního stylu, je dětem vhodným vzorem
 zajišťuje vhodný režim – volnost a svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení,

vyplývající z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád – pro tento řád jsou vytvořená dětem známá
pravidla

 dětem předává jasné a srozumitelné pokyny, vede třídu ke vzájemnému přátelství
 programově se věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním

směrem (prevence šikany a vandalismu)
 věnuje dostatek pozornosti konfliktním situacím mezi dětmi
 ve třídě přiměřeně využívá formální i neformální autority 

ZÁSADA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE OSOBNOSTI UČITELE

Učitelka: 
 dbá o svůj další odborný růst, soustavně se vzdělává
 jedná,  chová  se  profesionálním  způsobem  –  v souladu  se  společenskými  pravidly  a

pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí
 evaluační činnost učitelky je smysluplná, užitečná, z jejích výsledků vyvozuje závěry pro svoji

další práci
 ve  vztazích  s rodiči  se  snaží  o  oboustrannou  důvěru  a  otevřenost,  je  vstřícná,  ochotná

spolupracovat, spolupráce je na základě partnerství

ZÁSADA NÁZORNOSTI

Učitelka: 
 upřednostňuje aktivity, při kterých jsou děti aktivní, účastní se nabízených činností, zkoumají,

objevují, prakticky poznávají
 snaží se o to, aby k žádoucím poznatkům docházely děti vlastní aktivitou (vymýšlení, zkoušení,

hledání, pozorování)

ZÁSADA CÍLEVĚDOMOSTI

 pedagogická činnost učitelky odpovídá poslání školy

Učitelka:
 dostatečně naplňuje cíle školy dané ročním plánem
 dostatečně naplňuje rámcové a specifické vzdělávací cíle dané ŠVP

ZÁSADA VĚDECKOSTI

Učitelka:
 se  plně  věnuje  dětem a  jejich  vzdělávání,  využívá  moderní  formy a  metody  práce,  využívá

adekvátní výchovně – vzdělávací prostředky
 obsah vzdělávací práce (témata) jsou v souladu se současnými poznatky a současným chápáním

světa

Tyto  požadavky,  které  řeší  mezilidské  vztahy,  jsou  závazné  pro  všechny  zaměstnance  MŠ bez
rozdílu pracovního zařazení.
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Podle zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), § 5, vydává ředitelka mateřské školy tento školní
vzdělávací program. 

Školní vzdělávací program je zpracován v souladu se zásadami a cíli vzdělávání podle zákona
561/2004 Sb., § 2, a v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání (úplné znění
k 1.lednu 2018)..

Školní vzdělávací program je veřejný dokument.

V Kostelci u Holešova dne 31.8.2019                            ……………………………………..
                                                                                                          ředitelka mateřské školy 

PŘÍLOHA:   

Dlouhodobá koncepce rozvoje mateřské školy pro roky 2019 – 2021


	MŠ se nachází v samostatně stojící budově původně určené zdravotnímu středisku obce, na okraji vesnice při příjezdu do obce ze směru Kroměříž a Přerov.
	MŠ má svou vlastní zahradu se vzrostlými stromy a členitým terénem, rovinka hned za budovou přechází do mírného svahu, který využíváme k pohybovým i sportovním činnostem dětí. Zahrada je vybavena tělovýchovným a rekreačním vybavením – průlezky, skluzavky, venkovní tabule, houpadla, lavičky. Okolí pískoviště je vydlážděno, takže děti mohou využívat zahrady i k jízdě na koloběžkách a odrážedlech.
	Prostory mateřské školy nejsou vzhledem k původnímu účelu budovy příliš velké, přesto zahrnují zázemí potřebné pro bezproblémový provoz současného předškolního zařízení.
	Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

