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Povolání Slavkovska 

KA 04 – č.16 – Aktivity podporující volbu vhodné profese žáků  

Povolání: Pedagog předškolního vzdělávání – učitelka v mateřské škole 

Zařazení: předškolní a mimoškolní pedagogika 

Popis: 

Učitelka (učitel) v mateřské škole pečuje o děti předškolního věku. Tím, že s nimi provádí různě 

zaměřenou činnost, rozvíjí jejich osobnost, rozumové, jazykové, tělesné i výtvarné dovednosti a zájmy. 

Zlepšuje vnímání dětí, běžné návyky. Pracovními prostředky jsou knížky, psací a kreslicí potřeby, hračky 

a hlavně mluvené slovo. Pro výběr tohoto povolání je důležitý kladný vztah k malým dětem, vhodné 

vystupování a komunikace. Pedagog je pro děti vzorem.  

Úkol č. 1:  

Zapřemýšlej a vypiš, co se ti líbilo ve 

školce, když jsi byl malý/á.  

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

Úkol č. 2:  

Zapřemýšlej a vypiš 5 činností, které může vyučující dělat s dětmi na školní zahradě v mateřské škole.   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Učitelka v mateřské škole zajišťuje tyto 

činnosti: 

• plánování programu činností malých dětí po 

dobu jejich pobytu ve školce, 

• přispívá k navazování vztahů dětí v kolektivu, 

• vede děti k utváření správných hygienických 

návyků,  

• nese odpovědnost za svěřené děti.  
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Povolání Slavkovska 

KA 04 – č.16 – Aktivity podporující volbu vhodné profese žáků  

Úkol č. 3: 

Vyber 10 věcí, které podle tebe musí umět předškolák, když jde k zápisu do 1. třídy základní školy: 

správně držet tužku 

umět se podepsat 

sám se umýt 

znát své jméno 

používat telefon 

říct dobrý den 

sčítat a odčítat do 10 

nakreslit rovnou čáru 

znát barvy 

znát základní anglická slovíčka 

pojmenovat základní části těla 

chytat míč 

rozlišit čtverec a trojúhelník 

správně držet příbor 

poznat alespoň 5 písmenek 

určit druhy zvířat i automobilů 

 

Úkol č. 4: 

Test – zkus odpovědět na zadané otázky, které se týkají předškolního vzdělávání děti. 

1. Kolik mateřských škol je v obcích Slavkovska? 

a) 10                                               b) 15                                       c) 19 

2. Mohou chodit do mateřské školy i dvouleté děti? 

a) ano    b) ne 

3. Mohou být učiteli mateřských škol také muži? 

a) ano    b) ne 

4. Je v naší republice je povinná předškolní docházka jeden rok před nástupem dítěte do základní 

školy?  

a) ano    b) ne 

5. Co je lesní školka? 

a) školka ve vesnici, která leží v lesích  

b) školka, ve které jsou děti především v přírodě, nejčastěji v lese (odpočívají např. v jurtě)  

c) školka pro děti zaměstnanců pracujících v lese 
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Úkol č. 5: 

Zajímá tě tento obor?  

Podívej se na web VOŠPGS v Kroměříži – Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední 

pedagogická škola Kroměříž.  

web.ped-km.cz 

Učitel v mateřské škole by měl mít středoškolské vzdělání, kvalifikaci v oblasti předškolní a mimoškolní 

pedagogiky. Pedagogové musí mít kladný vztah k malým dětem, trpělivost, schopnost správně 

formulovat a vysvětlovat dané téma, být „hercem“ a jejich kamarádem.  

Přijímací zkoušky se skládají z písemné zkoušky (český jazyk, matematika) a z praktické zkoušky 

(ověřování rytmických, hudebně pohybových, intonačních a sluchových předpokladů uchazeče a ze 

zkoušky z jazykového projevu). 

 

 

Úkol č. 6:  

Vyzkoušejte si se spolužáky přijímačky na střední školu – část praktickou. Vyberte si úkoly a 

zkoušejte: 

• zpěv lidové písně o dvou slokách  

• napodobování tónů (jeden z vás vydá zvuk, druhý ho opakuje) 

• povinná píseň – Já do lesa nepojedu 

• vytleskávání rytmu podle předlohy (jeden vytleská nějaký rytmus, druhý ho opakuje) 

• pohybové ztvárnění písně tanečními kroky (dle vlastních představ) 

• četba pohádky pro děti  

Zvládneš to? 

Více informací najdete na sites.google.com/ped-km.cz/dod 

 


