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Motto: 

„Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mě to dodělat 

a já pochopím.“ 
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1. Identifikační údaje školy 
 

Oficiální název Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, 

příspěvková organizace 

Místa poskytovaného 

vzdělávání 
Kollárova 3945, Kroměříž 767 01 

Těšnovice 31, Kroměříž 767 01 

Typ zařízení s celodenním provozem 

Telefon 601 309 356 

e-mail ms.kollarova@ms-kromeriz.cz 

Datová schránka ID jzsktid 

web www.ms-kollarova.cz 

Hospodaření Právní subjekt 

příspěvková organizace od 1. 1. 2003 

Zřizovatel Město Kroměříž 

Velké náměstí 115/1 

767 01 Kroměříž 

IČO mateřské školy 70995541 

Statutární zástupce Ředitel školy jmenovaný zřizovatelem 

Jméno:Bc. Ludmila Bendová 

Kontakt: 601 309 356 

Zástupce statutárního 

zástupce 

Zástupkyně ředitelky  

Jméno: Radka Rybková 

Kontakt: 702 022 005 

Provozní doba pracoviště Kollárova 3945 

6:30 – 16:30 

- odloučené pracoviště Těšnovice 31 

6:45 – 16:00 

Kapacita školy pracoviště Kollárova 3945 – 140 dětí 

 

odloučené pracoviště Těšnovice 31 – 28 dětí 

Identifikátor právnické 

osoby 

600 117 448 

MŠ IZO: 102 142 343 

Součástí právního subjektu je mateřská škola a školní jídelna  

ŠJ IZO 118 801 104 

Vedoucí školní jídelny - 

výdejny 

 

Iveta Pekárková 

Kontakt: 573  

email: sj.kollarova@ms-kromeriz.cz 

Součástí právního subjektu je mateřská škola a školní jídelna výdejna 

IZO 173 000 541 

mailto:ms.kollarova@ms-kromeriz.cz
http://www.ms-kollarova.cz/
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2. Charakteristika školy   

 

Naše mateřská škola byla vybudována v roce 1979. Z počátku sloužila také jako jesle.  V roce 

1980 byly jesle zrušeny a do jejich prostor byla přestěhována MŠ Šafaříkova. Od 1. 1. 2003 

získala škola právní subjektivitu, jejímž statutárním zástupcem je ředitelka mateřské školy. 

Nachází se v klidném prostředí v blízkosti centra města. Předškolní vzdělávání poskytuje škola 

na dvou poměrně vzdálených samostatných pracovištích v rámci města Kroměříž.  

 

Pětitřídní pracoviště na adrese Kollárova 3945 je sídlem ředitelství školy. Nachází se ve dvou 

účelových jednopatrových budovách s prostornou školní zahradou. 

Objekt se skládá ze dvou budov přiléhajících k sobě. V přední budově jsou 3 prostorné třídy, v 

přízemí je předškolní třída pro nejstarší děti. V 1. podlaží dvě třídy pro děti mladšího školního 

věku a ředitelna. V zadní budově jsou dvě třídy, v přízemí třída mladších dětí, v 1. podlaží  třída 

pro děti starší.  

 

Součástí mateřské školy je i školní kuchyně. Škola poskytuje dětem školní stravování 

prostřednictvím vlastní jídelny, zároveň zajišťuje i celodenní stravování dětem ve školní 

jídelně-výdejně v Těšnovicích. 

 

MŠ byla rozšířena o odloučené pracoviště, které sídlí v samostatné historické budově z roku 

1873, v nedaleké obci Těšnovice, obklopené zahradou. 

Jde o jednotřídní pracoviště ve víceúčelové budově bývalé základní školy. Uvnitř na vás dýchne 

zcela zvláštní a ojedinělá atmosféra pohody, tepla a bezpečí. Každým pohledem jste ujišťováni, 

že toto místo je určeno právě dětem a jejich světu, který je plný fantazie, her a radosti. Provoz  

této mateřské školy je od 6:45 do 16:00 hodin.  

Na předškolním vzdělávání se podílí 12 pedagogických pracovníků, kterým pomáhá i školní 

asistent. Provoz zajišťují 3 uklízečky, vedoucí školní jídelny, 4 kuchařky, školník a školnice. 

 

3. Podmínky předškolního vzdělávání 

Základní podmínky předškolního vzdělávání jsou v mateřské škole uskutečňovány na základě 

dané legislativy a vymezeny příslušnými právními normami. 

  

3.1 Věcné podmínky  

Mateřská škola má prostorové podmínky k pohybu i hře dětí podle odpovídajících 

hygienických a bezpečnostních předpisů. Prostory jsou dostatečně velké a umožňují vzdělávání 

dětí, jejich volnou hru, odpočinek i stravování.  
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Každá třída má svou hernu, šatnu a sociální zařízení, které odpovídá požadavkům hygienických 

norem. Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem. Dětem jsou dostupné všechny hračky, 

didaktické pomůcky, knížky a výtvarné potřeby. Hračky i pomůcky odpovídají věku dětí a jsou 

průběžně doplňovány a obnovovány. Vybavení je zdravotně nezávadné, bezpečné a estetické. 

Třídy jsou v době odpočinku dětí využívány i jako ložnice. 

Všechny třídy jsou vybaveny počítačem, CD přehrávačem a televizí. V předškolních třídách 

jsou nainstalovány interaktivní tabule. Ve škole je k dispozici množství didaktických pomůcek 

a obrazového materiálu na rozvoj logického myšlení, na jazykové, literární a logopedické 

činnosti, hry pro rozvoj smyslového vnímání apod. V každé třídě je zajištěn dostatek pomůcek 

i materiálu k rozvíjení tvořivosti dětí. Škola vlastní keramickou pec. Pro hudební činnosti jsou 

všechny třídy vybaveny klavírem, různými rytmickými a melodickými hudebními nástroji pro 

děti, k dispozici jsou i elektronické klávesy.  

Obě budovy jsou po rekonstrukci topení i kotelen, jsou zateplené, mají nové fasády a okna. 

Kuchyň MŠ byla v předchozích letech modernizována, podle platných hygienických norem. 

Školní zahrada obklopuje obě budovy mateřské školy, je velmi prostorná a plná zeleně. 

V předchozích letech prošla rekonstrukcí, opravovaly se chodníky, proběhla revitalizace 

zeleně, nové oplocení, byly zmodernizovány a doplněny herní prvky.   

Zahrada je vybavena 5 pískovišti s krycími plachtami, malým hřištěm pro míčové hry, mnoha 

herními prvky, které splňují platné normy a předpisy. Dva uměle vytvořené kopce slouží dětem 

k hrám i sportovním aktivitám, především v zimním období, kdy jsou využity k bobování, 

klouzání a hrám na sněhu. Škola se nachází v blízkosti Květné i Podzámecké zahrady, které 

jsou využívány k pobytu dětí ve zdravém a krásném prostředí. 

 

Záměrem mateřské školy je: 

- postupné dovybavení tříd novými hračkami, pomůckami a novým didaktickým 

materiálem 

- dle možností vytvořit ve třídách koutky pro experimentování 

- ve třídách zadní budovy odstranit tmavé obložení stropů a docílit tak většího prosvětlení 

tříd 

- ve spolupráci se zřizovatelem vybudovat na školní zahradě pergolu u přední budovy, 

která bude využívána při nepříznivém počasí pro pobyt na čerstvém vzduchu 

- ve spolupráci se zřizovatelem vybudovat v MŠ Těšnovice novou šatnu pro děti i 

zaměstnance, snížit strop v ložnici 
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3.2 Životospráva  
 

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava odpovídající platným normám a 

předpisům.    

Jídelníček je sestavován tak, aby zahrnoval všechny druhy potravin, které se pravidelně střídají. 

Při přípravě stravy jsou dodržovány správné, zdravé technologické postupy. Strava je 

připravována ve školní kuchyni a následně vydávána ve třídách z jídelního vozíku.  

Do odloučeného pracoviště MŠ Těšnovice je strava dovážena v nerezových várnicích a 

vydávána z jídelního vozíku výdejnicí stravy. Mezi jednotlivými pokrmy je dodržován 3 

hodinový interval. Do jídla děti nenutíme, vedeme je k ochutnání každého pokrmu a 

motivujeme ke zdravé výživě. Děti jsou vedeny k samostatnosti při jídle i ke kultuře stolování. 

Podporujeme samostatnost dětí v přípravě stolování, starší děti používají samostatně příbor. 

Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne. Děti si samostatně nalévají nápoje do hrníčků 

označených jejich značkou. Nápoje jsou průběžně připravovány a doplňovány tak, aby byla 

zajištěna jejich čerstvost. Hrníčky jsou pravidelně umývány. 

Je nastaven pravidelný režim a řád, který je dodržován. V případě potřeby je však možné ho 

přizpůsobit podle aktuální situace (školní výlet, sportovní akce, divadlo v MŠ apod.) Při 

změnách režimu jsou vždy respektovány potřeby dětí. 

 Každý den jsou děti v dopoledních hodinách na čerstvém vzduchu, v případě příznivého počasí 

je pobyt na školní zahradě uskutečňován i v odpoledních hodinách. V zimním období pobyt 

venku upravujeme s ohledem na venkovní teploty. Při nepříznivých klimatických podmínkách 

je pobyt venku zkracován, případně nahrazován činnostmi v MŠ nebo na zastřešené terase. 

K pobytu venku využíváme rozlehlou školní zahradu, ale také okolí mateřské školy.  

 

Poznávací vycházky po okolí MŠ často směřujeme do zdravého prostředí nedaleké  

Podzámecké a Květné zahrady, kde je krásná příroda s možností sportovního a pohybového 

vyžití pro děti. Klademe důraz také na seznamování dětí s pravidly silničního provozu. Při 

pobytu venku dodržujeme pokyny BOZP tak, aby byla zachována bezpečnost dětí. 

Respektujeme individuální potřebu aktivity a odpočinku jednotlivých dětí. Po obědě je vždy 

zařazován polední odpočinek, děti s nižší potřebou spánku mají připraven klidový program 

(grafomotorická cvičení, řešení pracovních listů, individuální práce s dětmi) 

 

Záměrem mateřské školy je: 

- ve spolupráci se školní jídelnou se snažit zpestřovat dětem stravu 

- zařadit v průběhu týdne ovocné a zeleninové talíře v ranních hodinách 

- v rámci celodenního pitného režimu omezovat podávání slazených nápojů, více nabízet 

čistou vodu 
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3.3 Psychosociální podmínky 

Chceme, aby se děti i dospělí cítili v prostředí naší MŠ dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Nově 

příchozí děti mají možnost se postupně adaptovat na nové prostředí. Začátkem každého 

školního roku tvoříme a společně s dětmi tvoříme pravidla soužití v jednotlivých třídách, dbáme 

na vzájemné respektování se.  

Při práci s dětmi respektují pedagogové potřeby dětí a napomáhají k jejich uspokojování. 

Vytvářejí klidné prostředí bez spěchu a shonu, vyhýbají se negativním slovním komentářům, 

podporují děti v samostatnosti a sebeobsluze, pozitivně hodnotí a dostatečně chválí. Všechny 

děti v MŠ mají stejná práva, možnosti a povinnosti. Nikdo není znevýhodňován nebo 

zvýhodňován. Všichni zaměstnanci se chovají důvěryhodně a spolehlivě. 

 

Záměrem mateřské školy je: 

- citlivě přistupovat a pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami ve 

spolupráci s rodiči 

- dětem s odloženou školní docházkou věnovat velkou pozornost, přizpůsobit vzdělávací 

nabídku k jejich individuálním rozvojovým možnostem 

- snažit se zapojit do výchovně vzdělávacího procesu rodiče i s celou rodinou 
 

 

3.4 Organizace  

Denní režim je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí a na 

aktuální potřeby rodičů. 

Z důvodu šetření energií a maximálního využití přímé práce pedagogů se děti scházejí v době 

vždy od 6:30 – 7:00 a rozcházejí od 16:00 – 16:30 hodin ve třídě s konečnou službou dle 

rozvrhu, který je vždy vyvěšen na hlavních vstupních dveřích. Od 7:00 si paní učitelky odvádí 

děti do svých domovských tříd.   
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MŠ Kollárova 3945 

6.30 -7.00 scházení dětí dle rozvrhu tříd 

7.00 - 8.30 spontánní hry dětí, individuální činnosti s dětmi, výtvarné a pracovní 

činnosti 

8.30 - 9.00  ranní cvičení, hygiena, svačinka 

9.00 - 10.00 řízené výchovně vzdělávací činnosti 

10.00 - 11.15 pobyt venku 

11.15 - 11.30 osobní hygiena, příprava na oběd 

11.30 - 12.00 oběd, osobní hygiena, příprava na odpočinek 

12.00 - 14.00 polední odpočinek, spánek dle potřeby dětí 

14.00 - 14.30 vstávání dětí, osobní hygiena, odpolední svačinka 

14.30 - 16.00 rozcházení dětí - volné činnosti a aktivity řízené pedagogy ve svých třídách, 

případně pobyt venku 

16.00 - 16.30 rozcházení dětí - volné činnosti a aktivity řízené pedagogem ve třídě 

s konečnou službou  

 

 

Odloučené pracoviště MŠ Těšnovice 31 

6.45 -7.00 scházení dětí, volné spontánní hry dětí 

7.00 - 8.30 spontánní hry dětí, individuální činnosti s dětmi, výtvarné a pracovní činnosti 

8.30 - 9.00  průběžná ranní svačinka 

9.00 - 10.00 řízené výchovně vzdělávací činnosti 

10.00 - 11.15 pobyt venku 

11.15 - 11.30 osobní hygiena, příprava na oběd 

11.30 - 12.00 oběd, osobní hygiena, příprava na odpočinek 

12.00 - 14.00 polední odpočinek, spánek dle potřeby dětí 

14.00 - 14.30 vstávání dětí, osobní hygiena, odpolední svačinka 

14.30 - 16.00 rozcházení dětí - volné činnosti a aktivity řízené pedagogy ve svých třídách, 

případně pobyt venku 

 

Záměrem mateřské školy je: 

- vycházet rodičům vstříc při potřebě individuální docházky dětí 

- zajistit a realizovat správnou organizaci dne pro děti 2 – 3leté 
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3.5 Řízení mateřské školy 
 

Mateřskou školu řídí ředitelka, kterou na základě výběrového konkurzního řízení jmenuje a 

odvolává zřizovatel – město Kroměříž. Vedení MŠ tvoří ředitelka jako statutární zástupce a jí 

jmenovaná zástupkyně. Na odloučeném pracovišti v Těšnovicích je vedením pověřena vedoucí 

učitelka. 

Povinnosti, pravomoci a úkoly jsou jasně vymezeny školním řádem, vnitřními směrnicemi a 

náplní práce každého zaměstnance. Pedagogické a provozní porady jsou svolávány dle potřeby. 

Všichni zaměstnanci se podílí na dění v mateřské škole. Ředitelka klade důraz na vzájemnou 

spolupráci, respektování profesních odlišností a vytváření prostředí důvěry a podpory. 

Průběžně vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně hodnotí jednotlivé dílčí úspěchy a 

tím motivuje ke kvalitě vykonávané práce. 

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, 

s nejbližší základní školou. V případě potřeby spolupracuje také se školskými poradenskými 

zařízeními. Také spolupracuje se Střední pedagogickou školou Kroměříž (pedagogická praxe, 

akce školy). 

 

Záměrem mateřské školy je: 

- s ohledem na podmínky mateřské školy vhodně volit vzdělávací akce a semináře pro 

pedagogické pracovníky 

 

3.6 Personální a pedagogické zajištění 
 

V mateřské škole pracují odborně kvalifikovaní pedagogové, vzdělaní v oboru předškolní 

pedagogiky. Pracovní kolektiv naší MŠ tvoří 12 pedagogických pracovnic a 10 provozních 

zaměstnanců – školnice, uklízečky, vedoucí školní jídelny a kuchařky. 

Pracovní tým funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. 

Pedagogové i s ředitelkou se neustále vzdělávají v rámci DVPP, aktivně přistupují 

k samostatnému sebevzdělávání.  

Společnou konzultací hledají možná řešení problémů, vzájemně si pomáhají, vyhledávají 

odbornou literaturu a didaktické pomůcky, které obohacují a pomáhají při vzdělávání dětí.  

Zaměstnanci školy jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem v souladu se 

společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání dětí 

předškolního věku. 

U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracujeme se speciálně pedagogickým 

centrem podle daného podpůrného opatření. Logopedickou prevenci zajišťují pedagogické 

pracovnice, jako logopedické asistentky ve spolupráci s klinickým logopedem. Všechny 
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pedagogické pracovnice se starají o prezentaci MŠ na veřejnosti, pravidelně posílají příspěvky 

do místního tisku, průběžně zveřejňují informace na webových stránkách školy – www.ms-

kollárova.cz. Jedna z učitelek vede folklórní kroužek „Malý Hanáček“. S dětmi pravidelně 

vystupuje na akcích školy i města Kroměříž, navštěvují Domovy seniorů apod.  V předškolních 

třídách, i na odloučeném pracovišti, se v rámci dopoledních činností děti pravidelně seznamují 

formou hry s anglickým jazykem. I tuto aktivitu vedou naše pedagogické pracovnice.  

 

3.7 Bezpečnost 
 

Budova MŠ je zajištěna vchodovými dveřmi s elektrickým zámkem a videotelefonem. Od 8:30 

– 12:00 a od 12:30 – 14:15 hodin je budova uzamčena z důvodu zajištění bezpečnosti dětí a 

proti případnému odcizení věcí.  

Po dobu pobytu dětí v MŠ odpovídají za jejich bezpečnost pedagogické pracovnice – tj. od 

předání rodičů až po vyzvednutí. 

Děti jsou v průběhu dne i před každou akcí konanou v budově, i mimo budovu MŠ, poučeny o 

vhodném chování a bezpečnosti. Vše je zaznamenáváno do třídní knihy. 

 

3.8 Spoluúčast rodičů 
 

Při vytváření vztahů mezi rodiči a zaměstnanci školy si zakládáme především na vzájemné 

důvěře, otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochotě spolupracovat. Stejně jako dítě, 

i rodič potřebuje získat důvěru k celému kolektivu mateřské školy. Dbáme na to, aby bylo 

chráněno soukromí rodiny a zachována diskrétnost. Pedagogové informují rodiče o prospívání 

jejich dítěte, domlouvají se o společném postupu při jeho výchově. Všichni zaměstnanci školy 

jednají s rodiči ohleduplně a taktně. Podporujeme rodinnou výchovu a pomáháme rodičům 

v péči o dítě. Nabízíme jim poradenský servis i různé osvětové aktivity v otázkách výchovy a 

vzdělávání předškolních dětí. 
 

Rodiče jsou zapojováni do spolupráce a jsou vstřícní požadavkům učitelek při plnění cílů 

v TVP. Vypomáhají při kulturních či společenských akcích pořádaných školou. 
 

O dění v MŠ jsou rodiče informováni letáky umístěnými na nástěnkách a dveřích, na webových 

stránkách školy.  

Dle potřeby si mohou rodiče domluvit konzultační schůzku s učitelkou nebo ředitelkou. Mohou 

se také dohodnout o návštěvě v průběhu vzdělávacího procesu a být přítomni při počáteční 

adaptaci dítěte v mateřské škole, po domluvě s paní učitelkou. 

V průběhu školního roku pořádáme pro rodiče třídní schůzky.  

http://www.ms-kollárova.cz/
http://www.ms-kollárova.cz/
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V září je zahajovací schůzka zaměřena na seznámení se Školním vzdělávacím programem, 

Školním řádem, informace o organizaci a nadstandardních aktivitách, spolupráce rodičů a 

mateřské školy, dotazy a diskuse. 

V únoru pořádáme schůzku pro rodiče dětí předškolních tříd, která je spojena s přednáškou o 

školní zralosti a připravenosti dětí na vstup do základní školy.  

Červnová informační schůzka je určena pro nové rodiče, jejichž děti nastoupí do naší mateřské 

školy v následujícím školním roce.  

 

Záměrem mateřské školy je: 

- navázat na další spolupráce se soukromými podnikateli (nejen z řad rodičů) pro 

získávání sponzorských darů ve formě pomůcek, různého materiálu, didaktických her, 

hraček i případných finančních darů. 
 

 

Pravidelně pořádáme akce pro rodiče: 

září 

  
 

 - schůzka s rodiči - seznámení rodičů se ŠVP PV a organizací škol. roku,    

   se směrnicemi platnými pro MŠ (školní řád, směrnice o úplatě), zjištění zájmu  

   rodičů o akce školy, o plavání, kroužky, logopedickou nápravu, zprávy ze školní  

   jídelny 

říjen - podzimní tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi 

listopad - lampionová stezka zahradou 

prosinec - vánoční zpívání u stromečku, odpoledne pro rodiče s dětmi 

  leden 
- třídní schůzky s rodiči dětí staršího předškolního věku 

 

únor 
- karneval 

- lyžařský výlet za sněhem 

duben 
- tvořivé velikonoční odpoledne pro rodiče s dětmi 

- velikonoční program v muzeu Kroměříž 

- dopravní dopoledne na školní zahradě 

květen 
- zápis do MŠ na další školní rok 

- oslava Dne matek v MŠ 

červen 

- výlet  

- sportovní olympiáda MŠ „Duhové bubliny“ 

- loučení s předškoláky  

- informační schůzka rodičů nově přijatých dětí na další školní rok 
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3.9 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

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

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

poskytnutí podpůrných opatření (nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách 

odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte). 

Jedná se tedy o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, děti nadané a také o děti ze sociálně 

znevýhodněného prostředí a z odlišného jazykového prostředí. 

Snažíme se o uspokojení základních i speciálních potřeb všech dětí, o vytvoření optimálních 

podmínek k rozvoji jejich osobnosti, k učení i ke komunikaci a dosažení co největší 

samostatnosti. Ke všem dětem přistupujeme individuálně, zohledňujeme jejich pracovní tempo 

a přizpůsobujeme pedagogické metody. 

U dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními postupuje škola dle doporučení školského 

poradenského zařízení. Vytvoří individuální vzdělávací plán, zajišťuje materiální i personální 

podmínky vzdělávání, přizpůsobuje metody vzdělávání apod. S těmito postup jsou seznámeni 

všichni zaměstnanci, kteří s dítětem pracují. 

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracují pedagogové se 

školským poradenským zařízením a dalšími odborníky. Nedílnou součástí je také spolupráce 

s rodiči. 

 

3.10 Podmínky vzdělávání dětí nadaných 
 

Mimořádně nadané dítě vykazuje v porovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více 

oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních 

dovednostech. Nemusí být úspěšné ve všech vzdělávacích oblastech, jeho schopnosti mohou 

být nerovnoměrně rozloženy i rozvinuty, a to až do té míry, že může v jistých oblastech podávat 

i průměrné, či podprůměrné výkony, a také to nejsou vždy děti bezproblémové, mohou být i 

sociálně nekonformní i nepřizpůsobivé.  

Rozvoj a podpora mimořádných schopností a nadání dítěte je zajišťována předkládáním vyššího 

stupně nabízených činností, využitím vhodných didaktických pomůcek a materiálů, volbou 

vhodných metod, forem výuky, individuálním přístupem, vzdělávacími programy, nabízenými 

specifickými činnostmi. 

Zjišťování mimořádného nadání provádíme ve spolupráci se školským poradenským zařízením, 

dle jehož doporučení pedagogové dále pracují. Po stanovení diagnostiky probíhá stimulace 

rozvoje nadaného dítěte, a to prostřednictvím didaktických materiálů a různých pomůcek.  
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Mateřská škola vyhodnocuje pokroky dítěte a dává zpětnou vazbu rodičům, pokroky konzultuje 

i nadále s odborníky. 

 

 

3.11 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let 
 

Děti mladší tří let jsou do mateřské školy přijímány na základě rozhodnutí ředitelky školy po 

splnění kritérií a zákonných podmínek přijetí dítěte do MŠ a určitých podmínek týkajících se 

připravenosti a zralosti dítěte pro vstup do mateřské školy. 

Režim dne a plánované aktivity jsou přizpůsobovány individuálním potřebám aktivních 

činností a odpočinku dětí. Paní učitelky k dětem přistupují s citem a trpělivě a zaměřují se 

především na učení prožitkem. Dávají dětem dostatečný prostor pro spontánní hru, odpočinek 

a vytváří podmínky pro celkový rozvoj jejich osobnosti. 

 

3.12 Podmínky pro vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

• Dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka poskytujeme jazykovou přípravu pro 

zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání.  

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

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

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

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

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

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

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

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

• Jako podpůrný materiál je využíváno Kurikukum češtiny jako druhého jazyka pro povinné 

předškolní vzdělávání 

 

4. Organizace vzdělávání 

Organizace vzdělávání v MŠ probíhá ve věkově homogenních třídách a v jedné heterogenní 

třídě na odloučeném pracovišti. 

Mateřská škola nabízí přirozené podmínky pro socializaci dítěte, která je hlavním přínosem 

předškolního období pro celý život. 
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4.1 Charakteristika tříd 

Máme celkem 6 tříd. Ve dvou jsou děti staršího školního věku, v ostatních třídách děti mladšího 

školního věku. Ve třídě odloučeného pracoviště v Těšnovicích jsou děti věkově smíšené.  

Kapacita mateřské školy je stanovena pro 168 dětí. Třídy mají své číslo a název:  

 

 

 

 

V každé třídě jsou dvě kvalifikované učitelky, které zajišťují celodenní vzdělávání dětí. Po 

týdnu se střídají ve svých službách, na ranní a odpolední směně, na kterých se překrývají při 

pobytu venku a při obědě. Pro zajištění bezpečnosti dětí se učitelky ve třídách překrývají  

 

minimálně 2,5 hodiny. Výjimky tvoří třída, kde působí vedoucí pracovníci. Od září 2019 

překryv ve třídě vedoucích pracovníků zajišťuje školní asistent. 

Děti ve třídách mateřské školy nacházejí potřebné zázemí, bezpečí, klid i soukromí. 

Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Poměr spontánních a řízených aktivit je 

v denním programu mateřské školy vyvážený a to včetně aktivit, které mateřská škola 

organizuje nad rámec běžného programu. Dětem je poskytován dostatečný prostor pro volnou 

hru, námětové i tvořivé činnosti, práci s knihami apod. 

Vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích během celého pobytu dětí v mateřské 

škole. Učení je založeno na aktivní účasti dětí, na jejich vnímání a prožívání. Při plánování 

činností vychází pedagog z potřeb a zájmů dětí, přihlíží k jejich individuálním vzdělávacím 

potřebám. Podněcuje děti k samostatnosti, vlastní aktivitě. Děti mají možnost se v případě 

potřeby nezúčastňovat daných aktivit. Děti do ničeho nenutíme, činnosti jim nabízíme. 

Podporujeme osobnostní a sociální rozvoj dětí, jejich sebedůvěru, sebeúctu a vzájemné 

respektování. 

 

 

                    Název:              Věk dětí: 

I.tř. Sluníčka 2 - 4 

II. tř. Rybičky 2 - 4 

III. tř. Kuřátka 2 - 3,5 

IV.tř. Koťátka 4,5 - 7 

V.tř. Motýlci (MŠ Těšnovice) 2 - 7 

                 VI. tř. Berušky 4,5 - 7 
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V rámci výchovně vzdělávací nabídky MŠ nabízíme: 

 angličtina pro děti (seznámení nejstarších dětí hravou formou s anglickým jazykem) 

 logopedická prevence (ve spolupráci s SPC) 

 polodenní výlety 

 kulturní akce (divadelní představení v MŠ, koncerty, kina, muzea, knihovna) 

 spolupráce se ZŠ (návštěvy a prohlídky prostor školy, účast na akcích pro děti - VV 

happening) 

 spolupráce s VOŠPgŠ a SPgŠ (pedagogické praxe, pořádání sportovních a kulturních aktivit) 

 spolupráce s PPP, SPC Kroměříž 

 spolupráce s Knihovnou kroměřížska  (edukační programy pro děti) 

 sportovní aktivity (cvičení s Dráčkem, předplavecký výcvik, lyžařský výlet na Rusavu) 

 účast na edukačních programech v Květné a Podzámecké zahradě nabízené NPÚ Kroměříž 

 

4.2 Přijímání dětí do mateřské školy 
 

Přijímání dětí do mateřské školy probíhá při zápisu, dle školského zákona. 

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná obvykle v měsíci květnu. Podrobné informace k 

průběhu přijímacího řízení včetně termínů a kritérií přijímacího řízení jsou s dostatečným 

předstihem uvedeny na webových stránkách mateřské školy, vyvěšeny na informační nástěnce. 

Do MŠ se zapisují děti zpravidla po dovršení věku tří let, nejdříve však od dvou let. O přijetí 

dítěte rozhoduje ředitelka MŠ na základě žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a 

postupuje dle kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy. Žádost 

podá zákonný zástupce dítěte při zápisu do MŠ. O přijetí či nepřijetí dítěte jsou zákonní zástupci 

informováni do 30 dnů od podání žádosti a to zveřejněním výsledků na webové stránce a 

vývěsce školy. 

V průběhu roku je možné přijmout dítě pouze v případě, že je volná kapacita. 

Pokud se zákonný zástupce rozhodne k individuálnímu vzdělávání svého dítěte, postupuje dle 

pravidel uvedených ve Školním řádu.  

 

5. Charakteristika vzdělávacího programu 

Náš program vychází z RVP PV, který se orientuje na individuální přístup k dítěti. 

Cílem je rozvíjet u dětí kompetence, které jsou důležité pro jejich další vzdělávání, jejich 

schopnosti a dovednosti a podporovat je v získávání nových vědomostí. Rozvíjíme osobní 

pohodu a spokojenost dětí, podporujeme jejich tělesný rozvoj a zdraví. Vytváříme u dětí 
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základy hodnot, na kterých je založena naše společnost, rozvíjíme jejich schopnost 

komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích. Vytváříme 

podmínky a příležitosti k rozvoji sebevědomí a získávání zdravé sebedůvěry. Vedeme děti k 

poznání, že mají možnost svou životní situaci ovlivňovat a svobodně jednat, avšak 

zdůrazňujeme, že za to, jak se rozhodne a co udělá, následně odpovídá. 

Vzdělávací proces je obsažen v tzv. integrovaných blocích, ze kterých si pedagogové vytvářejí 

tematické části. V návaznosti na zájmy dětí a dle jejich potřeb vytváří a průběžně doplňují svůj 

třídní vzdělávací program - TVP. Všechna témata reflektují přirozený vývoj a život dítěte, jsou 

v souladu s cíli, kompetencemi a vzdělávacími oblastmi RVP PV. 

 

5.1 Hlavní myšlenky programu – filozofie školy  
 

 Naší hlavní vizí je vytvořit školu, kde nám rodiče budou s důvěrou svěřovat své děti 

           a zároveň školu, do které děti budou chodit s radostí a s nadšením se vzdělávat. Školu,  

           která dětem poskytne dobrý základ pro vstup do ZŠ, a která bude poskytovat  

           všestranný rozvoj osobnosti dětí, vést děti k zodpovědnosti, samostatnosti a kooperaci. 

 Dalším důležitým cílem pro nás je vytvoření zdravého prostředí MŠ, které je pro děti 

bezpečným útočištěm.  

 Usilovat o to, aby naše MŠ nabízela dětem všechny podmínky potřebně pro rozvoj 

zdravého sebevědomí a tím tak předcházela vzniku patologických projevů chování. 

 Být otevřenou a vstřícnou organizací pro děti, rodiče, prarodiče i pro všechny přátele 

školy. 

 Zvyšovat kvalitu vzdělávání a výchovy dětí tak, aby naše MŠ byla vyhledávanou 

institucí. 

 Udržovat i nadále dobré jméno MŠ a dostupnými prostředky usilovat o její celkový 

rozvoj a prosperitu. 

 Vytvořit pro kolektiv zaměstnanců MŠ prostředí pohody, kde budou všichni spokojeni    

 

5.2 Cíle vzdělávacího programu  

Všechny činnosti v průběhu výchovně vzdělávacího procesu by měly směřovat k dosažení 

klíčových kompetencí a hlavních vzdělávacích cílů.  

Každé dítě se však vyvíjí jinak, má jiné schopnosti a předpoklady a proto opustí mateřskou 

školu s jiným rozsahem dovedností, schopností a vědomostí. 
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Vzdělávací cíle:  

 rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání  

  podporovat u dětí schopnost chápat svět kolem nás, jejich zájem o to, být jeho součástí 

s možností vlastní účasti na dění  

 povzbuzovat je k chuti učit se a radovat z poznávání nového, k porozumění věcem, 

jevům a změnám, ke schopnosti vyrovnat se s nimi a umění přizpůsobit se  

 dát dětem možnost k přemýšlení, rozvíjet jejich fantazii, zájmy, nadání, schopnosti a 

dovednosti jak po stránce tělesné, tak duševní  

  rozvíjet řeč dítěte a schopnost komunikovat s vrstevníky i dospělými  

 osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

  rozvíjet děti po stránce citové a mravní, položit základy sociálního cítění a solidarity  

 vést děti k osvojení si hodnot spojených s životním prostředím, zdravím a životem 

vůbec, k tomu, aby si vážily sebe i ostatních lidí  

 seznamovat děti v rámci jejich možností s tradicemi, kulturou a historií země, ve které 

žijí, rozvíjet schopnost estetického vnímání  

 získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí  

 učit děti poznávat sám sebe, své možnosti a schopnosti, rozvíjet jejich sebedůvěru a 

sebevědomí  

 vést děti k toleranci ke druhým a schopnosti spolupracovat  

 podporovat v dětech poznání, že mohou jednat samostatně a svobodně, ale za to, co 

udělají, také musí nést odpovědnost 

 

5.3 Metody a formy vzdělávání 

 

Učitelé využívají k výchově a vzdělávání metody a formy práce, které jsou v souladu 

s přirozenými dětskými potřebami. Proto je k jejich vývoji, učení, poznávání a objevování 

kladen důraz na hru a vlastní prožitek. 

Hra je pro děti předškolního věku nejpřirozenější způsob učení, proto se pro ni snažíme dávat 

dětem co nejvíce prostoru.  

Kooperativním učením podporujeme u dětí vzájemnou sounáležitost, propojenost, individuální 

a společnou odpovědnost i reflexi, v neposlední řadě radost ze splnění společného úkolu. 

V rámci průběžné diagnostiky a pozorování dětí respektujeme jejich individuální zvláštnosti a 

potřeby, hlavně u dětí se speciálně vzdělávacími potřebami. 



Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková organizace 
Kollárova 3945, Kroměříž 767 01, IČO: 70995541, tel.: 601 309 356, email:  ms.kollarova@ms-kromeriz.cz 

Stránka 19 z 37 
 

Metody a formy práce přizpůsobujeme věku dětí, často pro to využíváme tzv. situační učení, 

kdy vytváříme nebo využíváme různé životní situace k přirozenému poznání vlastních 

zkušeností. 

Nabízíme dětem aktivity spontánní i řízené, které jsou vzájemně vyvážené a provázané 

vzhledem k vývojovým zvláštnostem dětí. 

Didaktický styl uplatňujeme na principu vzdělávací nabídky s respektem jejich individuální 

volby k aktivní účasti. 

Využíváme také vlastního vzoru vhodného chování k učení dětí tzv. nápodobou (spontánní 

sociální učení), kdy děti nejen z rodiny ale i od nás přebírají vzorce chování, proto je důležité 

je předkládat ve správné formě. 

Vzděláváme děti na základě vytvořených integrovaných bloků, které jsou svým obsahem 

vzájemně propojené, smysluplné, zajímavé, pro děti přirozené a komplexní. Učitelé mohou IB 

přizpůsobovat a obměňovat tak, aby mohli reagovat na zvídavost, spontánnost a potřeby dětí. 

Díky tomuto systému vedeme děti k naplnění a získání klíčových kompetencí – očekávaných 

výstupů. 

 

5.4 Zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami  

      a dětí nadaných 
 

Rámcové cíle, záměry i kompetence předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí 

společné. Snahou pedagogů je vytváření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého 

dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. 

MŠ realizuje podpůrná opatření v rámci plánu pedagogické podpory (PLPP) 

Pravidla pro použití podpůrných opatření školou jsou vypracována v souvislosti s novelou 

školského zákona a RVP PV. 

Zodpovědnou osobou za systém péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami je ředitelka 

MŠ a její zástupkyně. 

 

5.4.1 Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP dítěte se     

        speciálními vzdělávacími potřebami 
 

MŠ spolupracuje s SPC Kroměříž, PPP Kroměříž, OSPOD Kroměříž, Fondem ohrožených dětí 

v Kroměříži. 

 

1. stupeň podpůrných opatření: 

Mateřská škola samostatně vypracuje plán pedagogické podpory (PLPP) 
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- před zpracováním PLPP  zorganizujeme společnou schůzku se zákonnými zástupci dítěte 

- učitelky zpracují stručný dokument, který schválí ředitelka školy a její zástupkyně 

- materiální podpora je poskytována dle podmínek školy 

  

- nejpozději po 3 měsících vyhodnotí efektivitu vypracovaného PLPP 

 - pokud je stav setrvalý, nebo se zhoršuje, je rodičům navrženo navštívit zařízení PPP nebo  

   SPC 

- ředitelka nebo zástupkyně školy stanoví učitele, který bude komunikovat se školským 

poradenským zařízením. 

- pokud rodiče nespolupracují, je záležitost řešena ve spolupráci s OSPOD Kroměříž 

 

2 - 4. stupeň podpůrných opatření: 

Stanovuje ŠPZ po projednání se školou a zákonným zástupcem 

- do 3 měsíců posoudí školské poradenské zařízení na žádost rodiče speciální vzdělávací 

potřeby dítěte a do 30ti dnů vypracuje pro rodiče a školu Doporučení ke vzdělávání dítěte se 

speciálně vzdělávacími potřebami. Lhůta se prodlužuje, pokud je nutné vyjádření dalšího 

odborníka (pediatr, logoped apod.) 

- na základě žádosti MŠ vypracuje a zašle ŠPZ potřebné informace (zpráva bude obsahovat 

informace o dosavadním průběhu vzdělávání) 

- v souladu s doporučením ŠPZ vypracuje MŠ dle svých možností IVP, zajistí pomůcky, 

přítomnost asistenta pedagoga, uzpůsobí podmínky ve třídě, organizaci vzdělávání apod. 

- od 3. stupně podpůrných opatření se v případě potřeby zajišťuje přítomnost asistenta 

pedagoga 

- nejpozději po roce vyhodnocuje účelnost a efektivitu zvolených podpůrných opatření ŠPZ, 

kontrola může probíhat přímo v MŠ 

   

5.4.2 Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP nadaného dítěte  

         nebo mimořádně nadaného dítěte 

 

Spolupracujeme s SPC Kroměříž (zaměřené na děti nadané), PPP Kroměříž 

Vzdělávání nadaného dítěte: 

- podporujeme děti, které vykazují známky nadání 

- dítě, u kterého jsou shledány velmi výrazné projevy nadání, s projevy vyžadujícími značnou 

spolupráci a koordinaci s rodiči, zpracováváme PLPP 

 

 



Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková organizace 
Kollárova 3945, Kroměříž 767 01, IČO: 70995541, tel.: 601 309 356, email:  ms.kollarova@ms-kromeriz.cz 

Stránka 21 z 37 
 

Vzdělávání mimořádně nadaného dítěte: 

- u mimořádně nadaného dítěte, v jedné nebo více oblastech, doporučíme zákonným 

zástupcům vyšetření v PPP 

- do doby, než proběhne vyšetření, postupuje MŠ při jeho vzdělávání zpravidla dle PLPP 

- při rozpoznání mimořádně nadaného dítěte doporučí ŠPZ vypracovat IVP – při jeho realizaci 

a vyhodnocování úzce spolupracujeme jak s rodiči, tak s ŠPZ 

 

Záměrem naší MŠ je: 

- vytváření lepších podmínek pro děti nadané 

- školení pedagogických pracovníků k rozpoznání dětí nadaných a práce s nimi 

 

5.4.3 Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP 

- podkladem pro zpracování IVP je doporučení ŠPZ na žádost zákonného zástupce,  

  rozhodnutí ředitelky 

- IVP je závazný dokument dítěte, dle kterého se dítě vzdělává a je hodnoceno  

- za zpracování IVP zodpovídá ředitelka/zástupkyně 

- IVP zpracovávají třídní učitelky, není v kompetenci asistenta pedagoga 

- obsah IVP je dán legislativou 

- IVP učitelky průběžně vyhodnocují a upravují, min. 2x ročně ve spolupráci se zákonným  

  zástupcem, ředitelkou, učitelkami a s pracovníky ŠPZ a asistentem pedagoga  

- platnost IVP stvrzují svými podpisy učitelky, ředitelka/zástupkyně, pracovník ŠPZ, zákonný  

  zástupce dítěte 

- pracovník ŠPZ stvrzuje svým podpisem, že jsou v IVP respektována a popsána jím navržená 

doporučení 

 

5.5. Průběh vzdělávání dětí od 2 do 3 let 

Předškolní vzdělávání je možné realizovat od 2 let dítěte. Pro děti této věkové skupiny je 

zařazení do MŠ nejčastěji první sociální zkušeností mimo širší rodinu. Dvouleté děti se učí 

nápodobou, vyžadují opakování činností, potřebují upravit režim dne. Je pro ně samozřejmostí 

neustálá blízkost a pozornost dospělé osoby. Učitelky jsou dítěti oporou, aby co nejméně 

strádaly ve velkém kolektivu dětí. 

 

Podmínky pro přijetí dětí dvouletých: 

- personální posílení 

- úprava režimu dne 
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- zřízení třídy pro 2-3leté děti  

- věcné podmínky: vybavení tříd hračkami 2+ 

- vyhodnocení BOZP v oblasti požární ochrany 

- dostatečná kvalifikace pedagogických pracovnic 

 

Tyto podmínky jsou v naší škole naplněny pouze částečně. V rámci možnosti přizpůsobení 

podmínek jsme děti rozdělili do tříd podle věku na mladší předškolní věk a starší předškolní 

věk. V jedné ze tříd máme děti od 2 – 3 let. Tuto třídu budeme průběžně vybavovat pomůckami, 

hračkami vhodnými pro děti této věkové kategorie. 

 

6. Vzdělávací obsah  

Vzdělávací program je připraven na pětileté období od 1.9. 2019 do 31.8. 2024. Během tohoto 

období může dojít k jeho aktualizaci, či doplnění. 

Učitelky v jednotlivých třídách pracují podle vytvořeného ŠVP a TVP s ohledem na věk a 

potřeby dětí v dané třídě.  

ŠVP je členěn do pěti integrovaných bloků, které jsou časově neomezené. Je pružný, učitelky 

si mohou volit IB podle situace, zájmu dětí i ročního období. IB se větví na tematické části, 

má svůj záměr, který vychází z přirozených potřeb dítěte – rozvíjí jej nejen v oblasti 

biologické, sociální, kulturní a environmentální, ale i navazuje na jeho úroveň znalostí, které 

lze dále rozvíjet formou diferenciace. 
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SE ZVÍDÁLKEM KOLEM SVĚTA 
 

Školní vzdělávací program je motivován postavou skřítka Zvídálka. 

Zvídálek je hodně zvědavý skřítek, který se rád učí novým věcem, poznává a objevuje svět 

kolem nás. Provází a motivuje děti po celý školní rok.  

K tomuto vzdělávacímu programu byla vytvořena kolektivem MŠ píseň a báseň – viz. příloha  
 

6.1. Integrované bloky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1 Zvídálek a jeho nejbližší 

Tento integrovaný blok není časově omezený a závisí na adaptaci malých a nově 

příchozích dětí do kolektivu MŠ, ale také závisí na zájmu dětí o daná a nabídnutá témata. Ty 

jsou zaměřena na rozvoj kamarádství a poznávání svého nejbližšího okolí. 

 Děti se seznamují samy se sebou, využívá se zájmu dětí k sociálnímu učení, hledají 

rozdíly mezi domovem a MŠ (režim dne, počet osob, velikost, rodina). Důraz je kladen na 

samostatnost, bezpečnost, komunikativnost a pečlivost. Důležitá je spolupráce s rodiči a 

osvojování si sociálních dovedností u dětí. 

 

 „Všude kam se vydávám, 

   různé lidi potkávám.“ 

 

„Se 

Zvídálkem 

kolem 

světa“ 

Zvídálek 

poznává 

zvyky a 

tradice 

Se Zvídálkem 

poznáváme 

svět 

Zvídálek a 

jeho 

nejbližší 

 

Zvídálkovo 

srdíčko 

 

Se Zvídálkem 

do přírody 
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Záměr integrovaného bloku 

Panáček Zvídálek nás provede obdobím, kdy se děti na nové prostředí MŠ citlivě 

adaptují. Seznamují se s kamarády, učitelkami a personálem MŠ, režimem dne, se svou 

značkou (učí se ji používat), zahradou a okolím MŠ. Učí se a zdokonalují sebeobsluhu, hygienu 

a zdvořilostní návyky. Nastavujeme si pravidla třídy. 

Rozvíjení schopnosti a dovednosti důležité pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte 

k druhým lidem, vrstevníkům, ale také k místu a k rodině, ve které děti žijí. Poznávají své 

bydliště, jeho okolí a uvědomují si rozdíly mezi městem a vesnicí. 

 

Výstup integrovaného bloku 

 Děti se dokáží odloučit na určitou dobu od rodičů a blízkých, dokáží být aktivní i bez 

jejich opory. Navazují kontakty s dospělým, kterému jsou svěřeny do péče, překonávají stud a 

umí komunikovat s druhými dětmi. Bez zábran navazují a udržují dětská přátelství. Dodržují 

dohodnutá pravidla vzájemného soužití v MŠ. Zvládnou jednoduchou obsluhu a pracovní 

úkony, postarají se o hračky, pomůcky, uklidí po sobě, udržují pořádek. Orientují se bezpečně 

ve známém prostředí (MŠ, zahrada a okolí, místo bydliště). Znají své jméno a příjmení, svoji 

značku, svoji rodinu a bydliště (název města/vesnice). 

 

Činnosti 

 Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, náčiním, 

materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují. 

 Dětem budeme nabízet různé aktivity, které zajišťují spokojenost, radost, veselí a 

pohodu. 

 Společenské hry nejrůznějšího zaměření (jména dětí, učitelek, personálu). 

 Běžné verbální a neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem a dospělým. 

 Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti stolování, oblékání, úklidu a 

úpravy prostředí. 

 Hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru. 

 Hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému (půjčit hračku, střídat se, 

pomoci). 

 Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije (rodina, funkce 

rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině). 

 Aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemných společenských rolí (zdvořilost, 

ohleduplnost, tolerance) a mravní hodnoty (dobro, zlo, pravda, otevřenost, 

upřímnost,…). 
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 Vycházky po okolí MŠ, bydliště dětí, procházky městem (vesnicí). 

 Nabídka obrázků k tématu (rodina, domov, město x vesnice). 

 Rozhovory s dětmi na dané téma. 

 

Návrh témat pro integrovaný blok 

Návrh není závazný, je pouhou ukázkou. Každá třída zvolí taková témata, která budou 

odpovídat zájmům, specifickým a vývojovým potřebám dětí ve třídě. 

 

 Zvídálek a kamarádi 

 Zvídálek a rodina 

 Zvídálek a jeho okolí 

Kompetence                                     

 klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem děje, chce 

porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může 

mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo      

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

 komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými, chápe, že 

být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 

 chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se 

nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou, dokáže se bránit projevům 

násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování 

 projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, 

rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a 

lhostejnost 

 spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a 

chápe potřebu je zachovávat 

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

lidé mají stejnou hodnotu 

 nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za 

snahu 

 všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších 

problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 
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6.1.2 Zvídálkovo srdíčko 

 

V rámci tohoto bloku, který není časově omezený, vyznáváme myšlenku „Ve zdravém 

těle zdravý duch“. Naší snahou je mít v mateřské škole zdravé, spokojené a šťastné děti. 

Podporujeme jeho fyzickou a psychickou pohodu, zlepšujeme jeho tělesnou zdatnost i 

pohybovou a zdravotní kulturu. Společně se Zvídálkem je vedeme ke zdravým životním 

návykům a postojům. 

Cvičíme a jíme zdravě, 

protože mě baví 

mít dost síly a být zdravý. 

 

 

 

Záměr integrovaného bloku 

Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti biologické a psychologické je duševní pohoda, 

psychická zdatnost a odolnost dítěte, jeho city a vůle. Je důležité co nejpřirozenějšími činnostmi 

naplňovat jeho fyzický a psychický potencionál. 

Učitelky se Zvídálkem seznamují děti se zdravým životním stylem, významem zdravé stravy, 

otužováním, pobytem na čerstvém vzduchu a s vhodným oblékáním vzhledem k počasí. 

Seznamujeme děti jak předcházet nemocem, jak pečovat o své zdraví a formou hry 

seznamujeme s lékařským prostředím.  

Vedeme děti k povědomí správného tělesného pohybu jako prevenci před úrazy a nešikovností. 

Sportovními aktivitami usilujeme o všestranný rozvoj tělesné zdatnosti a především radost 

z pohybu.   

Nic nevychová dítě lépe, jak pobyt ve volné přírodě. Proto co nejvíce využíváme naší 

prostornou zahradu pro různé sportovní hry, jízdy na koloběžkách, kolech. Svahovitý charakter 

zahrady využívají děti hlavně v zimě k bobování a hrám na sněhu. 

Uvědomujeme si, že mateřská škola je místem, kde dítě poprvé vstupuje mezi své vrstevníky, 

mezi kterými si bude hledat své místo, kamarády, přátele, partnery a bude také od nich očekávat 

pomoc i porozumění. 

 

Výstupem integrovaného bloku 

je uvědomění si vlastního těla, ovládání pohybového aparátu, tělesných a psychických 

funkcí, osvojování si poznatků a dovedností k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody, 

vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu. Naučit 

se řešit problémy, situace a myslet kreativně. 
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Činnosti 

 Se Zvídálkem se budeme při různých aktivitách seznamovat s novými poznatky 

 zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační 

cvičení) 

 smyslové a psychomotorické hry (např. NH „Na lékaře“, „Na lékárnu“, „Na obchod“ ) 

  lokomoční pohybové činnosti (motivované zdravotní cviky, proudová cvičení, cvičení na 

stanovištích, na nářadí, s náčiním, pohybové hry a hry se zpěvem atd.) 

 činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí, uvědomování si levé a pravé strany 

vzhledem k vlastnímu tělu (zdravotní cviky na správné držení těla, didaktické hry, 

encyklopedie,…) 

 

 činnosti relaxační, odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí (využívat 

volné hry dle volby a přání dětí ať už v koutcích, na koberci, na zahradě …) 

 jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny, stolování, oblékání, úklidu, 

úpravy prostředí atd. 

 činnosti směřující k ochraně zdraví, bezpečí a vytváření zdravých návyků 

 vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo, společné diskuse, rozhovory se Zvídálkem 

 

Návrh témat pro integrovaný blok 

 Sportujeme se Zvídálkem 

 Pečujeme a poznáváme své tělo 

 Zvídálek u lékaře a lékárníkem 

 Zvídálek se zdravě stravuje 

 

Kompetence 

 dbát na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chovat se odpovědně s ohledem na 

zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 

 dokázat se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky 

(pohybovými, řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

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

 chápat, že se může o tom, co dělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také 

odpovídá 

 chápat, že se může o tom, co dělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také 

odpovídá 

 napodobovat modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve 

svém okolí 
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 chovat se při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; nevhodné 

chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 

 učit se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění 

 rozlišovat řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli) a řešení, která funkční nejsou; 

dokázat mezi nimi volit 

 řešit problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snažit řešit samostatně 

(na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého 

 

6.1.3 Se Zvídálkem do přírody 

Prostřednictvím skřítka Zvídálka budeme děti podporovat  k získávání vědomostí o živé 

a neživé  přírodě kolem nás. Učit je poznávat charakteristické znaky ročních období. Směřovat 

děti  k tomu,aby pochopily stále trvající propojení člověka s přírodou a naučily se vážit si práce 

druhých. Utvářet povědomí dětí , že láska k přírodě je jedna z nejvzácnějších vlastností člověka 

. Vést je  k ohleduplnému chování k přírodě a její ochraně . 

 

Jen si děti všimněte, co je krásy na světě! 

Jen se děti  rozhlédněte,co tu kolem kvítí kvete! 

Kolik je tu zvířátek, ptáků i těch ptáčátek! 

Jen si děti všimněte, co je krásy na světě! 

 

Záměr integrovaného bloku 

Náš školní skřítek Zvídálkem bude děti učit pozorovat přírodu, poznávat a objevovat 

rozdíly mezi ročními obdobími. Se Zvídálek se děti vypraví na vycházky do Podzámecké a 

Květné zahrady, podíváme se do lesa Pod Barbořinou. Zvídálek má rád zvířátka a tak děti 

zaveze do Těšánek ke koníčkům. Zvídálek  bude děti učit pečovat o květinky a poznávat je na 

vycházkách v okolí MŠ, pracovat na školní zahradě, pomáhat třídit odpad. 

 

Výstup integrovaného bloku 

Dítě má povědomí o významu životního prostředí pro člověka, pomáhá pečovat o okolní 

životní prostředí. Uvědomuje si, že svět má svůj řád, že je rozmanitý pozoruhodný, nekonečně 

pestrý a různorodý. Záměrně pozoruje přírodu, využívá všechny smysly, všímá si nového, 

změněného. Vnímá, že je zajímavé dovídat se nové věci. Orientuje se v ročních obdobích, 

dokáže pojmenovat a rozeznat zvířata a jejich mláďata. Umí vyjádřit svou představivost a 

fantazii v tvořivých činnostech (výtvarných, hudebních, pohybových i dramatických). 
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Činnosti 

Se Zvídálkem budeme pozorovat blízké okolí a život v něm. Hodně činností budeme 

přesouvat na zahradu, která je pro děti přirozeným přírodním prostředím.  

Využijeme podzimních měsíců k vyrábění  z přírodnin,her  s podzimním listím a také úklidu 

zahrady  s dětským zahradním nářadím. 

V zimních měsících využijeme umělého kopce k zimním radovánkám. Budeme sledovat stopy 

zvířátek a ptáků ve sněhu. Zařadíme také různé pohybové hry o zvířátkách. 

Formou pohádek, příběhů povedeme děti k třídění odpadu, ochraně životního prostředí. 

S přírodou budou propojeny veškeré činnosti režimu dne ve třídě. 

 

 běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým 

 sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně-pohybové 

hry, výtvarné hry 

 společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

 přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn 

v přírodě (živá i neživá příroda, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její 

ráz, podnebí,počasí,ovzduší, roční období) 

 kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, 

vyprávění, poslech,objevování) 

 pozorování životních podmínek a stavu živ. Prostředí, poznávání ekosystému/les, louka, 

rybník/ 

 ekologicky motivované herní aktivity (ekohry) 

 smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní 

činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, 

školní zahradu a blízké okolí. 

 

Návrh témat pro integrovaný blok 

  

 Zvídálkova zahrada 

 Zvídálek se kamarádí se zvířátky 

 Zvídálek vítá jaro 

 Se Zvídálkem do Podzámecké zahrady za zvířátky 

 Zvídálek sáňkuje 

 Se Zvídálkem za koníky 
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 Zvídálek na louce a v lese 

 Zvídálek na výletě 

Kompetence 

 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při 

tom jednoduchých znaků a symbolů 

 má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody a techniky, který dítě obklopuje, 

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

 ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své 

myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému,slovně reaguje a vede 

smysluplný dialog 

 spolupodílí se na společných rozhodnutí, přijímá vyjasněné a zdůvodněné 

povinnost,dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se  jim 

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

 má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními   

 chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou 

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

nepříznivé důsledky 

 řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, 

zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé 

možnosti a varianty/ má vlastní originální nápady/ využívá při tom dosavadní 

zkušenosti, fantazii a představivost. 

 

6.1.4 Se Zvídálkem poznáváme svět 

Integrovaný blok není časově omezený. Se Zvídálkem se společně vydáme na cestu 

kolem světa, objedeme, obletíme, obeplujeme všechny světadíly. Budeme se seznamovat 

s různými národnostmi a jejich zvyky.  

Po daleké cestě se Zvídálek vrátí zpět domů a bude poznávat naši krásnou zem, seznámí se ze 

státními symboly (vlajka, hymna). Pozná naše hlavní město-Praha a pak se vrátí do svého 

rodného města Kroměříže i do své školky. 

 

Haló, děti, pojďte sem, 

objevíme spolu zem, 

navštívíme v malé chvíli, 

všechny zemské světadíly! 
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Záměr integrovaného bloku 

Zvídálek nás provede celým světem, ukáže nám různé podoby života a odlišnosti jiných 

kultur na různých místech planety. Ukáže nám krásu všeho, co při své cestě uvidí, ať už jsou to 

zvířata, lidé, místa a různé kulturní odlišnosti.  

Poznáme naši zemi, budeme objevovat všechny úžasné věci, které nám naše země 

nabízí, budeme chodit na vycházky a výlety po okolí našeho města. Zaměříme se na bezpečnost 

a vyzkoušíme si jaké to je cestovat různými dopravními prostředky. 

 

Výstup integrovaného bloku 

Společně se Zvídálkem se budeme orientovat bezpečně ve známém prostředí, 

uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve světě i ve svém okolí setkat,  

a mít povědomí, o tom jak se prakticky chránit. Všímá si změn a dění v nejbližším okolí. 

Učí se porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (vše se mění, vyvíjí, pohybuje a 

proměňuje) a že s těmito změnami je třeba v životě počítat, přizpůsobovat se běžně 

proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole. 

 

Činnosti 

 Pozorování blízkého prostředí a života v něm, kulturních i technických objektů, 

vycházky do okolí, výlety 

 Aktivity zaměřené k získávání praktické orientace ve městě (vycházky do ulic,            

návštěvy obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov…) 

 Sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé 

 Společně diskutovat a skupinově konverzovat – vyprávění zážitků, příběhů… 

 Hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, 

kterých se dítě běžně účastní 

 Hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa  

 Využívání obrazového materiálu k tématu 

 Rozhovory s dětmi na dané téma (kladení otázek a hledání odpovědí, vyprávění, 

poslech, objevování) 

 Využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte 
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 Zvídálek a náš svět 

 Zvídálek a moje město 

 Zvídálek a jiné národnosti 

 Zvídalek a dopravní prostředky 

 Zvídálek cestovatelem 

 Zvídálek a naše republika 

Kompetence 

 ví, že není jedno, v jakém prostředí žije,uvědomuje si,že se svým chováním na něm 

podílí a že je může ovlivnit 

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

 učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvíjí úsilí, soustředí se na činnost, záměrně si 

pamatuje, zadanou práci dokončí, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je 

schopno dobrat se k výsledkům 

 užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i 

empirických postupů, pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a 

využívá je v dalších situacích        

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

 odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a 

přizpůsobovat se daným okolnostem 

 zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá 

elementární matematické souvislosti 

 průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci 

s okolím 

 zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění                                    

 

6.1.5 Zvídálek poznává zvyky a tradice 

Představujeme plán integrovaného bloku, jehož hlavním cílem je prožívání lidových 

tradic, zvyků, obyčejů konaných během školního roku. Se Zvídálkem se děti seznamují 

zábavnou formou s tradicemi Vánoc, Velikonoc, Mikuláše, Tří králů, vynášení Moreny apod. 

 Několikrát do roka rodičům připravujeme společné aktivity v rámci výtvarných dílen 

(Velikonoce, Vánoce apod.) Díky našemu pěveckému souboru Malý Hanáček se děti naučí 
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spoustu lidových básní a písní, které jsou typické pro naši Zemi, tímto volnou formou získávají 

vztah a lásku k vlasti. 

 

V kroměřížským zámko, 

hrajó na cimbálko. 

Všechne pane poskakujó, 

poďme taky, Janko! 

 

Záměr integrovaného bloku: 

Záměrem je seznámit děti, jejich rodiče i širší veřejnost s lidovými tradicemi, zvyky a 

obyčeji. Jedním z dalších cílů je aktivní zapojení rodičů do tématu. Společně s naším skřítkem 

Zvídálkem děti prohlubují znalosti v oblasti tradic a zvyků. Pomocí výtvarných, pracovních, 

hudebních a jazykových činností vnímají děti zvyky a tradice typické pro naší zeměpisnou 

oblast. 

 

Výstupem integrovaného bloku: 

Děti zvládnou zpaměti krátké texty (reprodukují říkanky, písničky, pohádky) a 

jednoduchou dramatickou úlohu apod. Přitom se seznamují děti s běžnými předměty denní 

potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, výtvarnými pomůckami a materiály, 

jednoduchými hudebními nástroji. Naučí se vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově 

rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat různé tvary atd.) Současně se seznamují se světem 

lidí, kultury a umění, osvojují si základní poznatky o prostředí, v němž žijí. 

 

Činnosti: 

 Přípravy a realizace společenských zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci 

zvyků a tradic, kulturní programy apod.) 

  Tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové 

 Setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným, hudebním uměním mimo MŠ, 

návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro děti. 

 Receptivní, slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, 

příběhů,  veršů, hudebních skladeb a divadelních scének). 

 Přípravy a realizace společenských zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci 

zvyků a tradic, kulturní programy a pod.) 
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 Zvídálek vítá Martina na bílém koni 

  Zvídálek se těší na Vánoce 

  Zvídálek se bojí čerta 

 Zvídálek potkal Tři krále 

 Zvídálek na karnevalu 

 Se Zvídálkem vynášíme Morenu 

  Zvídálek plete pomlázku 

  Zvídálek pomáhá chystat Den matek 

  Zvídálek se loučí s předškoláky 

  Zvídálek na Dožínkách 

 

 

Kompetence 

 Uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení 

 Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé 

řešení je naopak výhodou. Uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci 

ovlivnit 

 Dokáže se ve skupině prosadit i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a 

spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla. Je 

schopné respektovat druhé, vyjednávat a uzavírat kompromisy. 

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

 Dovede využít informativní a komunikativní prostředky.se kterými se běžně setkává 

(knihy, počítače, audiovizuální technika apod.) 

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

 Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje 

odpovědně, váží si práce i úsilí druhých  
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7. Evaluační systém  

Smyslem evaluace je poznání našich vlastních kvalit, ale i nedostatků a rezerv. Je zárukou 

našeho pozitivního vývoje. je účelná pouze tehdy, je-li záměrná, soustavná, cílevědomá, 

systematická a zachytitelná. 

 

Evaluace i autoevaluace vychází z:  

 pozorování dětí 

 rozhovorů s dětmi 

 rozhovorů anket s rodiči 

 rozhovorů a rozborů při pedagogických radách 

 hospitační a kontrolní činnosti 

 

Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti, ale také podmínek, které v 

předškolní výchově vytváříme. Vnitřní evaluace probíhá na úrovni třídy - tu provádí denně 

každý z pedagogů - a na úrovni školy, kde ji provádí celý pedagogický sbor při pedagogických 

radách: 

 

 hodnotíme ve vztahu k dítěti - kvalitu individuálního rozvoje a učení 

 hodnotíme ve vztahu k pedagogům - kvalitu pedagogické práce a plánování 

 hodnotíme ve vztahu k sobě - sebehodnocení kvality pedagogické práce 

 

  Průběh vzdělávání 

Technika hodnocení Prostředky Odpovědnost Časový plán 

Výsledky hospitací – 

konzultace 

Ústně, 

pedagogická rada 

ředitelka průběžně 

Sebehodnocení 

zaměstnanců 

Písemně, 

pedagogická rada 

zaměstnanci 1x ročně 

Samostudium - prezentace 

ostatním 

Pedagogická rada, 

písemně 

pedagogové průběžně 

Hodnocení vedoucími 

pracovníky 

Pedagogická rada vedoucí pracovníci 1x ročně 

Příklady dobré praxe – nové 

formy práce 

Pedagogická rada, 

sdílení pedagogů 

zaměstnanci školy průběžně 

Evaluace práce s ostatními 

institucemi 

Písemně, ústně ředitelka školy 1x ročně 

Výroční zpráva Písemně 

zřizovateli 

ředitelka školy 1x ročně 

 

Časový plán evaluace, odpovědné osoby 
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Denní hodnocení práce učitelky denně 

Kvalita plánování a 

vzdělávacího procesu 

Používané metody učení 

Naplnění vzdělávacích cílů, 

případně dosahované výstupy 

vzdělávání a to ve vztahu 

pedagog sám k sobě, 

k dětem a pedagog ve vztahu k 

ŠVP a TVP 

učitelky po skončení 

každého 

integrovanéh

o bloku  

Pololetní hodnocení třídy obě učitelky na třídě společně ke 30.lednu 

Závěrečné hodnocení třídy obě učitelky na třídě společně ke 30.červnu 

Diagnostika dětí učitelky průběžně, 2x 

ročně 

Hospitace ředitelka, zástupkyně, učitelky Průběžně, dle 

plánu 

hospitací 

Individuální vzdělávací plán pro 

děti se speciálními výchovnými 

potřebami a s OŠD 

učitelky v příslušných třídách dle potřeby 

Adaptační program, 

konzultace s rodiči 

ředitelka, učitelky průběžně 

Logopedická prevence externí logoped Mgr. 

Martina Jahodová,  

logopedické asistentky – 

proškolené učitelky 

průběžně, 2x 

ročně 

 

 

Pedagogové mohou kdykoliv po předchozí domluvě využít náslechy u kolegyň a konzultovat 

s nimi. Začínající učitelky pracují pod vedením uvádějící zkušené kolegyně a pod supervizí 

ředitelky školy. O průběhu uvádění obě učitelkou vedou písemný záznam, pravidelně jej 

předkládají ředitelce školy ke konzultaci. 

Neformální návštěvy ve třídách provádí průběžně ředitelka nebo její zástupkyně. Jsou 

zaměřeny na okamžitou atmosféru ve třídě, vedení dokumentace, pořádek, dodržování 

pracovní doby a pracovní náplně, přípravy, plánování, dodržování pravidel a volbu pomůcek. 

Hospitace provádí ředitelka a zástupkyně ředitelky dle plánu hospitací. 

Kontroly všech zaměstnanců školy provádí průběžně ředitelka, další vedoucí pracovníci dle 

kompetencí a pracovních náplní. Případné nedostatky jsou řešeny ihned, závažné nedostatky 

jsou písemně zaznamenány, řešeny a následně kontrolovány. 
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