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AKTUALIZACI ŠVP provedla ředitelka školy Jolana Tůmová a byla schválena 

dne 2.9.2021 na pedagogické radě všemi zaměstnanci školy. Platnost 

aktualizovaného ŠVP je od 1.9.2021 a účinnost od 2.9.2021. 

          

Rodiče jsou s ŠVP seznámeni v průběhu září (na třídní schůzce, celý školní rok 

je ŠVP k nahlédnutí v šatně). 
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l. Identifikační údaje o škole 

Název školy: Mateřská škola Řepice 

Sídlo školy: 

Řepice 173 

Strakonice 386 01 

Zřizovatel: Obec Řepice 

Telefonické spojení: 724 358 384 

IČO: 019 15 886 

RED IZO: 691005788 

E-mail: msrepice@seznam.cz 

Ředitelka školy: Jolana Tůmová 

Statutární zástupce školy: Jolana Tůmová 

Koordinátor ŠVP: Jolana Tůmová 



5 

 

2. Obecná charakteristika školy 

2.1 Provoz školy 

• Provoz mateřské školy je od 6.45 — 16,00 hod. 

• Kapacita školy je 21 dětí, provoz je zajišťován v jedné třídě, heterogenní kolektiv. 

• Zaměstnanci školy: 

Počet pedagogických pracovníků: 3 

Počet provozních zaměstnanců školy: 2 

• Stálé personální obsazení školy-ředitelka, učitelka, asistent pedagoga + pedagog na 

překrývání a účetní, provozní pracovnice. 

• V mateřské škole pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu předškolního 

vzdělávání a vlastního Školního vzdělávacího programu s názvem „Poplujeme spolu”, podle 

něhož si dále rozpracováváme Třídní vzdělávací program. 

2.2 Budova školy 

• Naše MŠ se nachází v malebné jihočeské vesnici nedaleko okresního města Strakonice. 

Mateřská škola je situována v blízkosti historické návsi, přesto nemá daleko do přírody (v 

blízkosti jsou pole, louky, lesy). Vedle školy se nachází sportovní hřiště, které lze užívat pro 

sportovní vyžití dětí. Škola může využívat i multifunkční sál Ratejna, který lze využívat při 

různých akcích školy (karnevaly, slavnosti, besídky, divadýlka...), tělocvičnu ke 

sportovnímu vyžití. Ve vesnici jsou vybudovaná dětská hřiště, která můžeme s dětmi 

využívat při pobytu venku, lákavé je pohybové vyžití na hřišti pod lesem, kde je kromě 

prolézaček a pergoly menší lanové centrum na okraji lesa. 

• Obec Řepice se nachází vedle města Strakonice, což je výhodou při navštěvování různých 

společenských, kulturních a sportovních akcí a aktivit (plavecký výcvik, solná jeskyně, dny 

dětí, divadelní představení, knihovna, základní škola, centrum ekologické výchovy 

Cassiopeia, dopravní hřiště...) 

• Budova MŠ je přízemní (s podsklepením), menší rozlohy, jedná se o jednotřídní MŠ. 

Nachází se zde velká multifunkční místnost, která slouží jako herna, jídelna a odpočinková 

místnost. Dále je součástí MŠ kuchyňka (výdejna jídla), šatny dětí, šatna zaměstnanců, 

ředitelna, malá místnost na zájmové aktivity, umývárny se sprchou a WC pro děti, sprcha a 

WC pro zaměstnance. 

• Součástí MŠ není kuchyně, jídlo je dováženo. 

• Škola je obklopena školní zahradou, která se bude vybavovat postupně, v přírodním stylu. 
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2.3 Historie 

• Mateřská škola Řepice je první mateřskou školou v obci, dříve tu bývala jen škola základní. 

Školka se slavnostně otevřela v září 2013, ale o jejím zřízení obec uvažovala již dávno, 

zastupitelé o ní jednali od roku 2004. K jejímu oficiálnímu zřízení (Zřizovací listina) došlo až 

v únoru 2013. K možnosti zřízení MŠ a jejímu financování přispělo také umístění obce na 1. 

místě v soutěži Jihočeská vesnice roku a Vesnice roku 2012. Z peněz obdržených za výhru, z 

dotací a financování obcí Řepice se tak vesnice pyšní mateřskou školou. 

3. Podmínky vzdělávání 

 U podmínek, které vyhovují, budeme nadále udržovat stav, u podmínek, které jsou 

nedostačující, máme v plánu stav zlepšovat. 

3.1 Věcné podmínky 

• MŠ je nově postavena a zařízena, tudíž je vybavení na vysoké úrovní z hlediska 

estetického, bezpečnostního, hygienického, všechny vnitřní i venkovní prostory splňují 

bezpečnostní a hygienické normy. 

• Třída v naší mateřské škole je relativně prostorná. Hernu lze od stolečků oddělit 

posuvnými dveřmi, což umožňuje variabilitu prostoru a organizace vzdělávání, aktivit a 

odpočinku dětí. Ve třídě se nachází vestavěné skříně, boxy na hračky, skříň na lehátka a 

lůžkoviny, čtyři stolečky s židlemi, jídelní stůl zaměstnanců, jídelní vozík, katedra pro 

pedagogy, klavír, kuchyňka s pokojíčkem, obchod, kadeřnický koutek, skluzavka, 

interaktivní tabule. Vestavěné skříně jsou architektem navrženy po celé jedné stěně, což vidím 

jako pozitivum pro ukládání hraček, pomůcek a materiálů, ale jelikož na protilehlé stěně jsou 

po celé šíři francouzská okna, není moc místa pro ostatní nábytek a vybavení a pro vytvoření 

hracích koutků pro děti. 

• Vybavení třídy hračkami, pomůckami, materiály a náčiním je dostačující, pro různé 

věkové skupiny, průběžně jsou dokupovány pomůcky a hračky podle potřeb dětí a finančních 

možností školy. Vybavení odpovídá počtu dětí a jejich smíšenému věku, hračky jsou 

bezpečné, zdravotně nezávadné a estetického vzhledu. 

• Většina hraček a pomůcek je umístěna tak, aby si je mohly děti samostatně vybrat 

(nebo mohou požádat o pomoc paní učitelku), ve skříních jsou instalovány barevné boxy, kde 

jsou přístupné v jejich výšce. 

• Dětský nábytek, tělovýchovné náčiní, hygienická zařízení (umývárny, toalety) a 

vybavení pro odpočinek dětí jsou v souladu s antropometrickými požadavky. Je dbáno na to, 

že jde o třídu věkově smíšenou, proto jsou stoly, židle, hygienická zařízení v různých 

velikostech. 
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• Každé dítě má židli, věšáček na ručník, hrneček, kelímek na kartáček na zuby, pytlíček 

na cvičební úbor, místo v šatně, vše označené svojí značkou. Každé dítě má ve třídě svůj box, 

kam si může ukládat své výkresy, portfolio, pracovní listy a osobní věci přinesené z domova. 

• Knihovna MŠ je vybavena dostatečně, jak dětskými knihami, tak odbornými 

publikacemi pro výchovně-vzdělávací práci. Knihovnička s dětskými publikacemi je přístupná 

dětem (předčtenářská gramotnost). V šatně je zabudován tzv. „čtenářský strom“. Vystavené 

knihy v něm jsou přístupny k zapůjčení dětem a rodičům. Disponujeme též stojanem s dětskými 

časopisy, které si také děti mohou půjčovat domů. 

• Interiér MŠ je inspirován vodním světem. Jelikož ve znaku obce je ryba, motivy rybiček, 

rybníka se objevují i v prostoru budovy. Fialovo-modré lino má evokovat vodní hladinu, 

mozaika na obkladech v umývárnách a WC vodní vlnky. Prostředí je upraveno tak, aby bylo 

přístupné rodičům a dětem, výkresy dětí jsou vyvěšeny na „rybářských sítích”. Děti se samy 

podílejí na výzdobě interiéru školy (rámečky na chodbách) a jejich práce jsou přístupné 

rodičům- na nástěnkách, sítích. 

• K mateřské škole přiléhá zahrada, která je budována v přírodním stylu. Je vybavena 

altánem (venkovní učebna), houpacím hnízdem, dvěma hopsadly, skluzavkou, hrazdou, 

pískovištěm, lavičkami, bylinkovou zahrádkou, okrasnými rostlinami a jedlými keři. Brankou 

je přístup na sportovní hřiště. 

3.2 Životospráva 

• Součástí MŠ není kuchyně, jídlo se dováží. Dětem je poskytována plnohodnotná, 

vyvážená a pestrá strava. Dovozce jídla vaří i pro jiné mateřské školy, tudíž je zachováván 

spotřební koš a vhodná skladba jídelníčku pro děti. 

• Děti nejsou násilně nuceny do jídla, ale podporujeme je, aby vše alespoň ochutnaly. Mají 

možnost si v případě potřeby přidat. 

• Vedeme děti ke zdravé stravě, proto bonbóny a sladkosti (oslavy narozenin, Den dětí) 

nahrazujeme ovocem a „zdravým mlsáním” (spolupráce s rodiči). 

• Děti jsou vedeny k samostatné obsluze při stolování (samy si přilévají pití, přinesou jídlo 

od okénka, uklidí po sobě nádobí), dle svých individuálních možností. 

• Děti mají po celý pobyt v MŠ zajištěn pitný režim, paní učitelky připomínají dětem 

nutnost pití. Ve třídě je k dispozici stále dostatek tekutin na přístupném místě, děti si k 

tomuto účelu přinesou svůj vlastní označený hrneček z domova. Na výběr mají děti čaj, 

vodu, mléko po celý den. 

• Dodržujeme mezi jednotlivými pokrmy dané intervaly (maximálně tři hodiny). 

•  V rámci protiepidemických opatření spojených s pandemií COVID 19 jsme vyřadili 

mazací svačinky. Děti jsou tak vedeny k samostatnosti tím, že si vyzvedávají a sami nosí 

jídlo na své místo. Jsou vedeni k hospodárnému nakládaní s potravinami a ovlivňování 

své vlastní porce, učí se neplýtvat s jídlem. 



9 

 

• Je zajišťován pravidelný rytmus a řád, zároveň je ale flexibilní a umožňuje přizpůsobit 

organizaci dne potřebám a aktuální situaci. 

• Dětem je poskytován dostatečný pobyt venku. V zimním i letním období lze dobu pobytu 

venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku je zcela vynechán pouze při 

mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách. 

• Během dne je dětem poskytován dostatek pohybu jak ve třídách, tak na zahradě. V denním 

režimu je respektována individuální potřeba aktivity i odpočinku dětí. 

• Zajišťujeme odpočinek po obědě pro všechny děti, probíhá četba pohádky, relaxace, délku 

odpočinku přizpůsobujeme věku a potřebám dětí. Ty, které neusnou, mají možnost vstát 

dříve a věnovat se klidovým činnostem u stolečků. 

• Prostory třídy jsou pravidelně několikrát denně větrány, prostory stíníme před sluncem 

žaluziemi. 

• V případě výskytu infekčního onemocnění se řídíme platnými pokyny příslušné KHS či 

opatřeními a doporučeními MZd a dodržujeme zvýšená hygienická nařízení. Více pokynů 

ohledně hygienických opatření je zakotveno v provozním řádu MŠ. 

• Vedeme děti ke zdravému způsobu života, zaměstnanci sami se chovají dle zásad 

zdravého životního stylu a poskytují dětem optimální, přirozený vzor. 

3.3 Psychosociální podmínky 

• Společně v naší mateřské škole vytváříme prostředí, ve kterém se děti i dospělí cítí spokojeně, 

jistě a bezpečně. 

• Umožňujeme nově příchozím dětem postupně se adaptovat na nové prostředí, autority, 

vrstevníky, učitelky jsou těmto dětem partnerem a pomocníkem (adaptační týden o letních 

prázdninách – možnost pobytu dítěte i s rodičem na dobu, kterou považují za přiměřenou, 

postupné zvykání dítěte, pobyt na zahradě). Děti mají možnost vzít si plyšáka nebo osobní 

věc, aby se jim nestýskalo po domově a cítili se bezpečně. 

• Zaměstnanci školy respektují potřeby dětí, napomáhají jejich uspokojování, reagují na ně. 

• Volnost a osobní svobodu dětí je nutno vyvážit s nezbytnou mírou omezení, učit děti 

pravidlům soužití a nutnosti tyto pravidla dodržovat. Je nutné, aby dohodnutá pravidla 

dodržovali jak děti, tak i dospělí, protože bez toho nemají smysl. 

• Děti znají pravidla soužití ve třídě i důsledek jejich porušení, pravidla jsou znázorněna pomocí 

piktogramů a pověšena v prostoru třídy. 

• Učitelka dává dětem jasné a smysluplné pokyny, pravidla. 

• Učitelka je dobrým pozorovatelem, všímá si, zda není nějaké dítě na okraji skupiny, 

• Nepodporujeme nezdravou soutěživost dětí, naopak u nich podporujeme prosociální chování 

a cítění. Každé dítě dostane příležitost projevit svou individualitu. 
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• Nevyužíváme odměny a tresty jako motivaci k činnostem, pokoušíme se o vnitřní motivaci 

místo vnější. Nezaměřujeme se pouze na VÝKON a PRODUKT, ale hlavně na PROŽITEK a 

PROCES. 

• Děti i zaměstnanci se řídí pravidlem revizibility („Nedělej nikomu nic, co nechceš, aby někdo 

dělal tobě“.) 

• Nepraktikujeme jakoukoliv komunikaci s dítětem, kterou pociťuje jako násilí. Všichni 

zaměstnanci jsou seznámeni s „efektivní komunikací" a uplatňují ji ve své praxi. Pedagogové 

i ostatní zaměstnanci školy se vyhýbají negativním slovním komentářům, hodnocení a 

porovnávání dětí, ale dostatečně oceňují a vyhodnocují projevy a výkony dítěte. Nehodnotíme 

nikdy osobnost dítěte, ale jeho projev. 

• Uplatňujeme pedagogický styl, který počítá s nabídkou, aktivní spoluúčastí a spolupra 

• cí dítěte, samostatným rozhodování dítěte. S dítětem nemanipulujeme, autoritativní styl 

vedení je nežádoucí. Způsob, kterým jsou děti vedeny je podporující, sympatizující, projevuje 

se přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací pedagoga i ostatních 

zaměstnanců s dětmi. 

• Je důležité, aby se nejen mezi dětmi, ale i dospělými, mezi zaměstnanci i rodiči, projevovala 

vzájemná tolerance, důvěra, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc, podpora. 

Jen tak budou pro děti důvěryhodnými, spolehlivými a autentickými osobami. 

3.4 Organizace chodu 

• Pedagogové se plně věnují dětem a jejich výchově a vzdělávání. 

• Denní režim je dostatečně pružný a flexibilní pro možnost úpravy vycházející z nečekané 

situace, potřeb a zájmu dětí. 

 

Režim dne: 

- scházení dětí, spontánní činnost 

- pohybová činnost 

- dopolední svačina 

- řízená činnost 

- pobyt venku 

- oběd 

- odpočinek, četba, klidové aktivity, zájmové činnosti 

- odpolední svačina 

- odpolední spontánní činnost, odchod dětí domů 

 

• Při vstupu dítěte do MŠ je uplatňován individuální přístup a adaptační režim. 

• Činnosti uzpůsobujeme tomu, že se jedná o děti věkově smíšené. Věkově heterogenní 

skupina má velký přínos pro rozvoj dětí, mladší děti se učí od starších (nápodoba), starší děti 
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zase získávají dovednosti v oblasti prosociálního chování, učí se pomáhat druhým, mladším, 

slabším. Klademe důraz na to, aby na mladší děti nebyly kladené velké nároky a naopak 

předškolní děti nebyly ochuzené o přípravu na úspěšný start ve škole (= činnost s předškoláky 

„Předškoláček”). 

• Umožňujeme dětem mnohostranný pohyb na čerstvém vzduchu, v přírodě. Při pobytu 

venku je zajištěn dostatečný dohled nad dětmi a určena pravidla bezpečnosti. V případě 

organizačně náročnějších aktivit (výlety, akce) zajistíme dozor další osobou (provozní 

pracovnice). 

• Snažíme se o vyváženost spontánních a řízených činností, dáváme dětem dostatek 

prostoru pro volnou hru tak, aby vzdělávání nebylo přeorganizované. Snažíme se o poměr 

mezi činnostmi- didaktické, pohybové, hudební, výtvarné, pracovní, enviromentální, 

dramatické, prosociální,..., aby některé nepřevažovaly či nebyly opomíjeny. 

• Vytváříme dětem dostatek možností pro soukromí, problémem je daný prostor třídy, kde 

schází místo, kam by se mohly děti v případě potřeby soukromí uchýlit. 

• Poskytujeme dětem dostatek soukromí při osobní hygieně. Když chtějí děti na WC, 

nemusí se „dovolovat”, ale je nutné oznámit, že odcházejí. 

• Děti nacházejí potřebné zázemí a bezpečí, učitelka je pro děti jistotou, která je nezradí a 

u které budou moci vždy hledat pomocnou ruku. 

• Podněcujeme děti k vlastní aktivitě, aby se zapojovali do organizace činností. Děti mají 

možnost pracovat samostatně, v malých i velkých skupinách, dohromady, popřípadě se 

neúčastnit společných činností a být jen pozorovatelem (individuální přístup)- činnosti 

individuální, skupinové, frontální, kooperační. 

• Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené preventivní pohybové aktivity 

zdravotní a přirozené cviky, pohybové hry, honičky, relaxační činnosti, jóga pro děti, tanec, 

dechová cvičení,… 

• Neopomíjíme ani rozvoj jemné a hrubé motoriky, grafomotorická cvičení, nácvik 

správného úchopu tužky a nůžek. 

• Zařazujeme logopedické chvilky, logopedická cvičení, gymnastiku mluvidel pro všechny 

děti, větší vady řeči odstraňujeme individuálně (paní učitelka, rodiče ve spolupráci s 

logopedem). 

• Ze zájmových činností jsou nabízeny dle zájmů rodičů a dětí, možností pedagogů a 

organizace chodu. Mateřská škola jinak nabízí dostatek rozmanitých činností, které jsou 

součástí běžného režimu dne, rovnocenně pro všechny děti. 

• Zúčastňujeme se i aktivit a akcí mimo MŠ, obec, využíváme autobusovou dopravu. 

• Další organizační záležitosti jsou upřesněny ve Školním řádu školy. 
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3.5 Řízení 

• Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. 

• Při vedení zaměstnanců ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje 

spolupracovníky do řízení školy, ponechává jim dostatek pravomocí, respektuje jejich 

názor. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních 

otázkách školního programu a provozu MŠ. 

• Ředitelka vyhodnocuje práci zaměstnanců, podporuje vzájemnou spolupráci všech 

zaměstnanců školy. 

• Všichni pracujeme jako tým, naším společným zájmem je, aby naše mateřská škola měla 

dobrou pověst, aby rodiče i děti byly s naší prací spokojeni. 

• Učitelka s ředitelkou  společně připravují akce MŠ, provozní porady se uskutečňují dle 

potřeby, pedagogické dle plánu pedagogických rad. Z rad se pořizují zápisy. 

• Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční, opírá se o předchozí 

analýzu a využívá zpětné vazby. 

• Kontrolní a evaluační činnosti jsou smysluplné a užitečné, z výsledků evaluace jsou 

vyvozovány závěry pro další práci. 

• Spolupracujeme se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, s ostatními 

MŠ, ZŠ, ZUš, pedagogicko- psychologickou poradnou a dalšími organizacemi a 

odborníky. 

• MŠ spolupracuje s občanským sdružením „Děti Řepice” a spolkem „Řepické babči”. 

 

3.6 Personální zajištění 

• Pedagogičtí pracovníci mají odbornou kvalifikaci, jsou jim známy jejich povinnosti, 

pravomoci a úkoly. 

• Zaměstnanci školy se chovají profesionálně, v souladu se společenskými pravidly, 

pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí, jsou 

diskrétní a chrání osobní data dětí i zákonných zástupců. 

• Výchovně vzdělávací práci organizujeme způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech 

zajištěna optimální pedagogická péče o děti. Snažíme se zajistit překrývání přímé 

pedagogické činnosti učitelů každý den v co největší možné míře (dle podmínek školy). 

• Zaměstnanci školy se sebevzdělávají, ředitelka podporuje jejich aktivní přístup k dalšímu 

vzdělávání, vzájemně si mezi sebou vyměňují nápady a poznatky ze seminářů a školení. 

• Škola obohacuje knihovnu o další odbornou literaturu, odebírá časopis Informatorium. • 

Kolektiv pedagogů naší MŠ je mladý, odborný, plný energie, elánu, využívající nových 

metod. 

• Zájmové a doplňkové činnosti zajišťuje personál MŠ i externí pracovníci. 
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• Škola plně využívá schopností a specifických dovedností svých zaměstnanců: 

• Tůmová J.- kytara, pohybové činnosti, speciální pedagogika, logopedická péče, školní 

zralost, prosociální činnosti, manažerské dovednosti 

• Bc. Majerová M.- klavír, zobcová flétna, ukulele, zpěv, netradiční výtvarné techniky, 

keramika a jiné modelovací hmoty, gymnastika, angličtina, práce s PC a základními 

programy, environmentální výchova 

• Ing. Ďurišová – speciálně vzdělávací práce – děti s SVP, zpěv, dopravní kroužek, 

výtvarné aktivity, práce s netradiční technikami 

• Stiborová J. - ruční práce, aranžování, šití, výzdoba MŠ, zvelebování zahrady MŠ  

 

3. 7 Spoluúčast rodičů 

• Pedagogové pravidelně informují rodiče o prosperování jejich dítěte, o jeho individuálních 

pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se na společném postupu při jeho výchově a 

vzdělávání. 

• Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, jsou pravidelně a dostatečně 

informováni o všem, co se v MŠ děje, co se plánuje. Projeví-li zájem, mohou se podílet na 

plánování programu naší školy, podílet se na zajišťování různých akcí atd. 

• Je možno domluvit individuální režim pro dítě v adaptačním období. 

• Rodiče jsou o akcích a momentálním dění informováni přímo od paní učitelky, ředitelky na 

WhatsAppové skupince, na nástěnce nebo na webových stránkách MŠ. 

• Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči pěstujeme důvěru, otevřenost, vstřícnost, porozumění a 

ochotu spolupracovat, kdy spolupráce funguje na základě PARTNERSTVÍ. 

• Pedagogové si všímají potřeb jednotlivých dětí, rodičů, snaží se jim porozumět a vyhovět. 

Chrání jejich soukromí, jsou diskrétní, taktní a jednají s rodiči s vědomím, že pracují s 

důvěrnými informacemi. 

• Během roku se pořádají se různé akce s dětmi a jejich rodiči, které jsou dobrým prostředníkem 

pro utužování vztahů a vzájemnou spolupráci. 

• Rodiče mají možnost seznámit se s naším školním vzdělávacím programem- na třídní schůzce 

a je přístupný v šatně celý školní rok. 

• Podporujeme rodinnou výchovu, pomáháme rodičům v péči o dítě, nabízíme rodičům 

poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání 

předškolních dětí. 

3.8 Podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

• Nižší kapacita naší MŠ nám umožňuje se více plně individuálně věnovat dětem se 

speciálními vzdělávacími potřebami a zároveň podchycovat jejich dovednosti v určitých 

činnostech i prostřednictvím doplňkových aktivit. 
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• Pro děti narušené komunikační schopnosti, zajišťujeme v naší MŠ péči logopeda ve 

spolupráci s SPC Strakonice, či poliklinikou ve Strakonicích. 

• Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami vyžaduje k naplnění svých vzdělávacích 

možností poskytování určitého druhu podpory a pomoci. Při realizaci vzdělávání těchto dětí 

se řídíme legislativně platnou vyhláškou, ale samozřejmě zohledňujeme podmínky našeho 

předškolního zařízení, aby toto vzdělávání bylo smysluplné, úspěšné a hlavně pro dítě 

přínosné. 

 

Systém péče o děti s podpůrným opatřením 

• Vzdělávání dětí s podpůrnými opatřeními se uskutečňuje podle ŠVP PV Mateřské školy 

Řepice. Pro děti s přiznaným prvním stupněm podpory je ŠVP PV podkladem pro zpracování 

Plánu pedagogické podpory (dále jen PLPP). Pro děti s podpůrným opatřením druhého a 

vyššího stupně je ŠVP PV východiskem pro zpracování Individuálního vzdělávacího plánu 

(dále jen IVP), pokud je ŠPZ (školské poradenské zařízení) doporučen. 

• PLPP zpracovává učitelka bez doporučení Školského poradenského zařízení (dále jen 

ŠPZ) a není požadován informovaný souhlas zákonného zástupce. S PLPP je seznámena 

ředitelka mateřské školy a k jeho vyhodnocení dochází v průběhu tří měsíců od počátku 

realizace prvního stupně podpory. Pokud k naplnění vzdělávacích potřeb dítěte nebude 

postačovat PLPP, doporučí učitelka zákonnému zástupci využití poradenského zařízení za 

účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte. 

• IVP zpracovává ředitelka ve spolupráci s učitelkou na základě doporučení ŠPZ s 

informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. Je závazným dokumentem pro zajištění 

speciálních vzdělávacích potřeb a součástí dokumentace dítěte ve školní matrice. Termín 

zpracování IVP je nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení ŠPZ. Celoročně může 

být doplňován a upravován. Poskytování IVP je možné pouze na základě písemného souhlasu 

zákonného zástupce dítěte. Za realizaci a zpracování odpovídá ředitelka mateřské školy. K 

vyhodnocení IVP dochází ve spolupráci se ŠPZ nejméně jednou ročně. 

• Asistent pedagoga může poskytovat podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při 

vzdělávání dítěte v rozsahu podpůrného opatření nebo pracuje podle potřeby s ostatními dětmi 

podle pokynů pedagogického pracovníka. Hlavní náplní jeho práce je účast a pomoc při 

výchovně-vzdělávací činnosti, pomoc při adaptaci dítěte, nezbytná pomoc při sebeobsluze a 

pohybu a další činnosti uvedené v právním předpise. Není-li stanoveno jinak, může asistent 

pedagoga poskytovat podporu při vzdělávání více dětem současně (nejvíce však čtyřem). 

Podmínky vzdělávání dětí s přiznaným podpůrným opatřením 

• V naší mateřské škole jsme schopni zajistit péči o děti s přiznaným podpůrným opatření, pokud 

budou splněny podmínky, naše MŠ splňuje bezbariérovost (přístup, WC). 

• Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními zajišťujeme: 

➢ realizaci stanovených podpůrných opatření  
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➢ spolupráci se zákonnými zástupci, poradenským zařízením a v případě potřeby 

pediatrem nebo jiným odborníkem  

➢  uplatňování principu individualizace vzdělávacího procesu při plánování a 

organizaci činností  

➢  osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám 

dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a hygienické návyky  

➢  spolupráci všech zaměstnanců školy, s ohledem na pozitivní přijetí dítěte okolím  

➢ snížení počtu dětí na třídě v souladu s právními předpisy 

• Pokud nebude možné tyto podmínky zajistit s ohledem na vývojová a osobnostní specifika 

dětí s podpůrnými opatřeními, nebo pokud dojde ke zjištění, že podpůrná opatření nejsou 

dostačující, doporučí ředitelka školy bezodkladně zákonným zástupcům využití pomoci ŠPZ. 

 

Vzdělávací možnosti pro děti s odkladem školní docházky 

• Pro dítě s odloženou školní docházkou zpracováváme individuální plán, který vychází ze 

závěrů vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Jsou zde stanoveny konkrétní 

oblasti a činnosti vzdělávání. 

• S dítětem pracujeme individuálně a úzce spolupracujeme s rodiči. 

 

3.9 Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka  

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

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

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

českého jazyka přímo podpořit a děti se ocitají ve znevýhodněné pozici. Věnujeme 

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

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

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

druhý jazyk, uzpůsobujeme tomu didaktické postupy a děti cíleně podporujeme v 

osvojování českého jazyka.  

• Mateřské škola poskytuje dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka jazykovou 

přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání.  

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

předškolním vzdělávání v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání. V takovém 

případě zřídí ředitel mateřské školy skupinu nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou 

přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání v souladu s 

vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu je rozděleno do dvou nebo více bloků v 

průběhu týdne.  
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• Ředitel mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte 

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

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

• Naše mateřská škola žádného cizince v kolektivu v současné době nemá, v případě, že se 

situace změní, budeme postupovat dle platných předpisů. 

3.10 Podmínky vzdělávání dětí nadaných 

• Rámcový program pro předškolní vzdělávání umožňuje, aby TVP PV, jeho obsah i 

podmínky, byly podle potřeb a možností přizpůsobeny i mimořádně nadaným dětem. 

Dítě, které vykazuje známky nadání, musí být podporováno. 

• Pedagogické pracovnice naší mateřské školy rozvíjejí tyto děti konkrétní nabídkou dle 

zájmů, schopností a mimořádného nadání dětí. Rozvoj a podpora schopností je 

zajišťována a organizována tak, aby byla pestrá a měla širokou nabídku pro vzdělávání. 

• Doplňujeme vybavení encyklopediemi, společenskými hrami a didaktickými 

pomůckami pro rozvoj dětí. 

• Nižší kapacita naší MŠ nám umožňuje se více plně individuálně věnovat těmto dětem 

a zároveň podchycovat jejich dovednosti v určitých činnostech i prostřednictvím 

doplňkových aktivit. 

3.11 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let 

• Přijímáme děti od 2 let věku, pokud to kapacita umožňuje a pokud je dítě způsobilé 

plnit požadavky, které jsou stanoveny v Rámcově vzdělávacím programu pro předškolní 

vzdělávání a Školním vzdělávacím programu. 

• Uvědomujeme si specifika související s dosahovanou úrovní ve všech oblastech 

vývoje dítěte. Dvouleté dítě projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, objevuje, 

poznává všemi smysly. Vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se, bývá silně 

egocentrické. Neorientuje se v prostoru a čase, žije přítomností a situacemi, které ji 

naplňují. V pohybových aktivitách je méně obratné. Proti starším dětem má výrazně méně 

zkušeností. Rozdíly v jednotlivých oblastech vývoje dětí tohoto věku jsou velmi 

výrazné.Zařazení do MŠ je pro něj často první sociální zkušeností mimo rodinu. Obvykle 

se projevuje silnější potřebou vazby na dospělou osobu. Poznává nové vzorce chování 

dospělých i vrstevníků, vymezuje si vlastní prostor, přijímá vymezené hranice a nové role. 

My jako učitelky zastáváme velmi významnou pozici, stáváme se zástupcem rodiče, 

jistotou a oporou dítěte v běžném dění i v budování vztahů s vrstevníky. 

Metody, formy a organizace výchovy a vzdělávání dětí 2-3 let 

• učení nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou 

• opakování činností, pravidelné rituály, střídání nabídky činností 
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• trénování hygienických návyků, sebeobslužných činností a praktických dovedností 

• ponechání co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity 

Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let 

• Zajišťujeme další podmínky, které reagují na vývojová specifika, individuální potřeby, 

zájmy a možnosti těchto dětí. Záleží nám na tom, aby byl stálý pravidelný denní režim, 

dostatek emoční podpory, pocitu bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více 

individuální péče, srozumitelná pravidla. 

• Třída je postupně vybavována dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a 

pomůcek vhodných pro dvouleté děti. 

• Ve třídě jsou pro zajištění bezpečnosti znepřístupněny bezpečnost ohrožující předměty. Pro 

děti jsou nastavena srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek. 

• Prostředí upravujeme tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, 

umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění potřeby 

průběžného odpočinku. 

• Jsme vybaveni dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte (sprcha, přebalovací pult). 

• Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a 

hygienické potřeby. 

• Zajišťujeme vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (pravidelnost, dostatek času 

na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek). 

• Vytváříme podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami. 

• Umožňujeme dítěti používání specifických pomůcek a osobních věcí pro zajištění pocitu 

bezpečí a jistoty. 

• Vzdělávací činnosti realizujeme v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a volby 

dětí. Uplatňujeme k dítěti laskavě důsledný přístup. 

• Podněcujeme pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou. 
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4. Organizace vzdělávání 

4.1 Provoz 

• Provoz naší mateřské školy je celodenní-od 6,45 do 16, 00 hod. 

4.2 Podmínky přijímání dětí 

• Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však 

děti od 2 let. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku 

školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku. Přijímání dětí 

do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo 

zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v 

místě obvyklým (budova MŠ, webové stránky školy a vývěska obce). 

• Ředitel školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy Kritéria pro přijímání dětí, která 

jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu. 

Přednostně jsou přijímány děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Poté děti z obce 

Řepice (dítě nebo zákonný zástupce s trvalým pobyt v obci). O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ 

jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení. 

• Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 

očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro 

trvalou kontraindikaci. Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na žádosti o přijetí 

k předškolnímu vzdělávání. 

• K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní 

příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také 

děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají 

na území ČR oprávněně podle §20 zákona-doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR 

je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ. 

• Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K 

posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření 

školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. 

• Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na 

informační schůzku, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o 

provozu MŠ. 

• Výši úplaty za předškolní vzdělávání stanovuje ředitelka ve spolupráci s obcí pro každý 

školní rok. 
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4.3 Třída 

• Naše mateřská škola je jednotřídní, jedná se tedy o třídu věkově heterogenní, která má svá 

specifika při organizaci vzdělávání. Na organizaci vzdělávání se podílí dva pedagogičtí 

pracovníci (ředitelka, učitelka, asistenta pedagoga), dva nepedagogičtí pracovníci (provozní 

pracovnice, účetní). 

 

4.4 Režim dne 

6,45 – 8,00 hod.   scházení dětí ve třídě 

6,45 – 8,15 hod. ranní spontánní činnosti  

8,15 – 8, 30 hod. úklid, hygiena 

8,30 – 9,00 hod.  řízená činnost-ranní kruh, zdravotní cvičení – pohybová chvilka 

9,00 – 9,30 hod.  hygiena, dopolední svačina 

9,30 – 11,30 hod. příprava na pobyt venku, pobyt venku 

 řízená činnost – případné dělení dětí – předškolní aktivity 

11,30 – 12,00 hod. hygiena, oběd 

12,00 – 12,15 hod. hygiena – čištění zoubků, příprava na odpočinek  

12,15 – 13,45 hod. odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity 

 13,45 – 14,00 hod.  oblékání, hygiena, pitný režim 

14,00 – 14,30 hod.  odpolední svačina 

14,30 – 16,00 hod. spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních 

 aktivitách 

16,00 hodin  ukončení provozu MŠ    

 

-  Děti se ráno scházejí od 6,45 do 8, 00 hod (pokud není individuálně domluveno jinak). V 

té době probíhají ranní hry, spontánní činnosti, volná hra. Volná hra bývá často podceňována, 

ale má velký význam při rozvoji dítěte. Děti se učí samostatnosti, tvořivosti, samy si nakládají 

s vlastním časem. Samy si volí formu, spoluhráče, hračky, materiály. Je třeba mít určena 

pravidla, jak taková volná hra bude probíhat, aby nebyla moc volná a nikoho neohrožovala. 

Učitelka dětem hru neorganizuje, vstupuje do ní výjimečně-v roli spoluhráče, obohacuje ji 

materiály, hračkami a nápady, napomáhá při řešení konfliktů.  

-  Děti si dají svou značku, abychom, věděli, zda jdou po obědě nebo odpočívají, společně 

se přivítají ranním rituálem v kroužku, následuje komunitní kruh (vyprávění svých zážitků, 

pocitů, názorů, přání). 

-  Následuje tělovýchovná chvilka (ranní cvičení, zdravotní a přirozené cviky, pohybové 

hry, honičky, hudebně-pohybové činnosti, tanec, jóga pro děti, pohybové vyžití se sportovním 

náčiním, nářadím). Můžeme využívat i tělocvičnu v Ratejně nebo venkovní sportovní hřiště. 

-  Dopolední svačina. Hygiena a pitný režim je zajišťován průběžně. 

-  Řízená činnost (činnosti výtvarné, pracovní, dramatické, rozumové, hudební, prosociální, 

enviromentální)  

-  Po řízené činnosti se připravujeme na pobyt venku. Pobyt na zahradě a vycházky do okolí 

MŠ nám umožňují dlouhodobě pozorovat některé jevy, rostliny, zvířata, přírodu. Můžeme na 



20 

 

konkrétním objektu (záhon, les, louka, rybník aj.) sledovat proměny přírody v čase a ročních 

obdobích, učit se ji obdivovat a chránit. Také lze pozorovat práci lidí, stroje, dopravu a poznávat 

svou obec. 

-  Po pobytu venku následuje oběd. V mateřské škole se dítěti dostává stravy připravované 

podle pečlivě dodržovaných zdravotně-hygienických parametrů, strava je nutričně vyvážená, 

pestrá a chutná. Děti mají možnost ochutnat jídla, která třeba nejsou v rodině obvyklá, rozšířit 

si tak svůj jídelníček a vytvářet základy zdravého životního stylu. Učí se sebeobslužným 

dovednostem, mají možnost pomáhat druhým dětem (starší děti mladším) a učí se základům 

stolování. Snažíme se být dětem vhodným vzorem (zaměstnanci neopovrhují jídlem), dávat jim 

možnost výběru (různé druhy zeleniny, pití), vytvářet prostor pro samostatnost (připravit si 

příbor, přilít si pití, dojít si pro oběd k okénku, možnost ovlivnit množství jídla, uklidit po sobě). 

Děti nekrmíme (u mladších jsme nápomocni), do jídla je nenutíme (pouze motivujeme, aby 

ochutnali), neodměňujeme za snědené jídlo a nezatěžujeme děti stresem a spěchem. 

 

-  Po obědě následuje hygiena, čištění zubů, některé děti odcházejí domů, ostatní se 

převlékají do pyžamka a následuje odpočinek s četbou pohádky. Čtení má pro děti velký přínos, 

uspokojuje jejich emoční potřeby, podporuje psychický rozvoj, rozvíjí jazyk, slovní zásobu, 

formuje čtecí a písemné návyky, učí logickému a kritickému myšlení, rozvíjí představivost, 

zlepšuje soustředění, trénuje paměť, přináší všeobecné znalosti, učí děti hodnotám a rozlišování 

dobra od zla, rozvíjí smysl pro humor, chrání dítě před vznikem závislosti na televizi a počítači, 

je prevencí patologických jevů a podporuje získávání vědomostí po celý další život. Proto čteme 

dětem v co největší možné míře. Kromě odpočinku zařazujeme četbu případně i do řízených 

činností-dle tématu. Pravidelně odebíráme dětské časopisy. 

-  Po četbě následuje odpočinek, protože po dopoledních aktivitách děti potřebují nabrat 

nové síly.     Naučit se odpočívat, relaxovat je v této uspěchané době velmi důležité, proto 

odpočinek na lehátku    úplně neodbouráváme. Ale protože potřeba regenerace sil je u každého 

dítěte individuální, vzniká nám zde prostor pro případné klidové aktivity, zájmové aktivity, 

individuální práci, rozvoj grafomotoriky, především u starších dětí. Nevyužíváme odměn ani 

trestů za ”spaní", děti mají možnost si při spaní dojít si na wc, napít se. 

-  Po odpočinku následuje oblékání, česání, hygiena, pitný režim, odpolední spontánní 

činnosti, kdy učitelka může dětem nabídnout hru, činnost, ale hlavní náplní je volná hra. 

Následuje odpolední svačina. Rodiče si v průběhu odpoledních spontánních činností děti 

vyzvedávají. V případě hezkého počasí trávíme odpoledne na zahradě. 

4.5 Akce a aktivity MŠ 

• Pravidelný program naší MŠ se snažíme zpestřit různými akcemi. Pořádané akce souvisejí s 

ročním obdobím, s aktivitami obce, se zvyklostmi a tradicemi. 

Nabídka akcí a aktivit: 

• Třídní schůzka s rodiči 

• Seznamovací akce s rodiči a dětmi 
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• Podzimní setkání s rodiči (např. drakiáda, zamykání zahrady, lampiónový průvod, Sv. Martin) 

• Mikulášská nadílka 

• Vánoční tvoření s rodiči 

• Maškarní karneval 

• Den Země 

• Čarodějnice, májka 

• Den matek 

• Den dětí 

• Školní výlet 

• Závěrečné pasování předškoláků spojené s rozloučením a ukončením roku  - akce s rodiči a 

přáteli MŠ. 

• Dále navštěvujeme dopravní hřiště, knihovnu, ZŠ, ekologické centrum Cassiopea. 

• Dle zájmu rodičů, možností dětí a organizačních záležitostí MŠ organizujeme předplavecký 

výcvik. 

• Do programu zařazujeme i různé kulturní, hudební a sportovní akce, divadélka v MŠ. 

• Budeme nadále doplňovat program akcemi a aktivitami, které budou děti, rodiče i nás bavit a 

obohacovat. 

5. Charakteristika vzdělávacího programu  

Naplňujeme RÁMCOVÉ CÍLE: 

1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 

2. Osvojení hodnot 

3. Získání osobnostních postojů 

 

Dílčí cíle naplňujeme ve vzdělávacích OBLASTECH: 

1. biologické- Dítě a jeho tělo 

2. psychologické- Dítě a jeho psychika 

3. interpersonální- Dítě a ten druhý 

4. sociálně-kulturní- Dítě a společnost 

5. environmentální- Dítě a svět 

Vytváříme základy KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ: 

1. kompetence k učení 

2. kompetence k řešení problémů 
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3. kompetence komunikativní 

4. kompetence sociální a personální 

5. kompetence činnostní a občanské 

5.1 Filozofie školy 

• Naší filozofií je vytvářet rodinný ráz mateřské školy. Jsme jednotřídní MŠ, všechny věkové 

skupiny jsou pohromadě, tak jako to bývá v běžném životě, v rodině. Chceme, aby se u nás 

děti cítili jako doma". Kolektiv zaměstnanců je malý, též úzce propojený. S rodiči máme 

velmi úzký a přátelský vztah, přejeme si, aby v nás měli důvěru, když pečujeme o to 

nejdražší, co mají. Jsme prostě jedna velká rodina. 

 

5.2 Vize školy 

• Vizí naší mateřské školy je, aby se zde děti cítily jako ryby ve vodě”  

5.3 Cíle ŠVP 

 Jelikož se naše mateřská škola nachází na vesnici, v otavském údolí, nedaleko Šumavy, chtěli 

bychom u dětí především rozvíjet vztah k přírodě, jejich enviromentální povědomí. Učit je o 

přírodu pečovat, vážit si jí, chránit jí. Umožnit jim přímý kontakt s přírodou. 

Učit je pozorovat, prožívat, vnímat a objevovat přírodu. Protože všichni jsme její součástí, a 

hlavně ona je součástí každého z nás... Kromě přírody budeme také pozorovat, prožívat, vnímat 

a objevovat svět kolem nás, sebe sama, druhé lidi, různé jevy a situace. 

Jak název ŠVP „Poplujeme spolu” napovídá, budeme děti rozvíjet v duchu prosociálnosti a 

průvodcem poznání nám bude Voda. Bez vody by totiž nebylo života a tak ji hledáme za vším, 

co nás obklopuje... 

5.4 Metody a formy práce, kterými budeme cíle naplňovat 

• Metody-učení prožitkové, kooperační, situační, sociální, tematické 

• Formy-činnosti frontální, skupinové, individuální 
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6. Vzdělávací obsah 

• „Pojď s rybičkou, pojď si hrát, 

SPOLEČNĚ svět poznávat…“  

• Vzdělávací nabídka má podobu činností a příležitostí, a to praktických a intelektových. 

 

6.1 Úvod obsahu vzdělávání našeho školního vzdělávacího programu 

• Název našeho ŠVP je „Poplujeme spolu”, který v sobě skrývá motiv vody a zároveň téma 

pospolitosti, soudržnosti, sounáležitosti, prosociálnosti, přátelství a spolupráce. 

 

• Motto je „Pojď s rybičkou, pojď si hrát, společně svět poznávat”. Ryba se objevuje ve 

znaku obce, mateřské školy, motiv vody v interiéru školy. Proto jsme zvolili symbol ryby, který 

je dětem blízký a bude je provázet celým školním rokem, naším maskotem třídy je rybička. 

• Obsah vzdělávání je rozdělen do pěti integrovaných bloků, které jsou sice provázány 

námětem vody, zároveň však poskytují učitelkám dost prostoru pro vlastní zpracování témat v 

Třídním vzdělávacím programu (TVP). Názvy témat vyjadřují časový běh školního roku, který 

je ovlivňován jak kulturními a společenskými skutečnostmi, tak ročním obdobím, změnami v 

přírodě. 

• TVP tvoříme během školního roku, přizpůsobujeme ho věkovému složení dětí a jejich 

individuálním potřebám. Rodiče jsou s aktuálním tématem a jeho rozpracováním seznámeni na 

nástěnce. 

6.2 Přehled integrovaných bloků školního vzdělávacího programu 

„Vyplouváme...”  

 

      „Padá voda z nebe”     

 

     „Vodu i nás zebe”  

   „Všechno žije, co vodu pije”  

 „Živo u vody” 
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6.3 Integrované bloky školního vzdělávacího programu 

 

Záměry, cíle- „co učitel u dítěte podporuje” 

Nabídka činností- „co učitel dítěti nabízí“ 

Předpokládané výstupy- „co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže” 

 

Integrovaný blok „Vyplouváme...” 

Charakteristika a orientační náplň bloku: 

„Děti nasedat! Vyplouváme.. Společně na jedné lodi. Někdo se bojí, protože doteď neopustil 

přístav. Ale ten kdo už plul mu podá záchranný člun a provede ho po lodi.. Až to tu pozná, zjistí, 

že je to tu moc fajn a že to bude parádní jízda!” 

Záměry, cíle: 

• Seznámit děti s mateřskou školou, prostředím třídy, s ostatními dětmi, paní učitelkou, 

ostatními zaměstnanci. 

• Postupně se adaptovat na nové prostředí a přizpůsobit se režimu dne. 

• Postupně si upevnit hygienické návyky, sebeobslužné činnosti, zásady stolování. 

• Společně s dětmi si stanovit pravidla soužití ve třídě i důsledky jejich nedodržování, zobrazit 

je pomocí piktogramů a umístit v prostorech MŠ. 

• Vést děti ke spolupráci, kooperaci, prosociálnímu chování, uvědomovat si hodnotu 

kamarádství, umět nabídnout i přijmout pomoc. 

• Nabízet dětem dostatek činností, motivovat je k tomu, aby se jim v mateřské škole líbilo a aby 

se sem těšily. 

• Vytvořit u dětí pozitivní vztah k mateřské škole, k ostatním dětem ve třídě. 

Vhodná nabídka činností: 

• Převládají spontánní činnosti nad řízenými. 

• Prohlídky prostoru mateřské školy, třídy, školní zahrady. 

• Seznamovací hry, hry se jmény, značkami dětí. 

• Sebeobslužné činnosti.  

• Jednoduché pohybové hry, hudebně- pohybové činnosti. 

• Prosociální činnosti. 

• Rozhovory, komunitní kruhy s dětmi na téma rodina, domov, mateřská škola, kamarádství. 

• Zpěv a poslech dětských písní, básně v podobě rituálů třídy. 
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• Práce s loutkou, maňáskem, maskotem třídy. 

• Četba příběhů s tématy vhodnými k adaptačnímu období. 

Předpokládané výstupy: 

• Děti se orientují v mateřské škole, ve třídě, znají svou značku, jména ostatních dětí ve třídě. 

• Děti se dokáží odloučit na delší dobu od rodičů, jsou aktivní i bez jejich opory. 

• Děti znají pravidla třídy, snaží se je dodržovat, znají důsledky jejich porušení. 

• Děti dodržují hygienické návyky, zvládají sebeobsluhu a stolování dle svých individuálních 

možností. 

• Děti se naučily básně, písně, které doprovázejí rituály a režim v MŠ. 

• Starší děti pomáhají mladším, jsou jim průvodci a pomocníky v adaptačním období. 

• Děti mají pozitivní vztah k mateřské škole, nebojí se ji navštěvovat. 

Integrovaný blok „Padá voda z nebe”  

 

Charakteristika a orientační náplň bloku: 

„Padá voda z nebe! Děti si obují holínky a jdou se brouzdat kalužemi. Nasbírají si kaštany a 

pomohou panu Podzimu s nimi čarovat. Kolem rybníka se vše začíná zabarvovat a paní Voda 

si obléká strakaté šaty. Mňam, hastrmánkovi se sbíhají sliny na jablečný štrůdl. A Rybička 

pozoruje, jak se nad rybníkem prohánějí draci..." 

 

Záměry, cíle: 

• Učit děti vnímat a všímat si změn v přírodě, koloběhu ročních období, pozorovat krásy 

podzimu, změny počasí. 

• Při činnostech pobízet děti ke spolupráci, součinnosti. 

• Podněcovat děti k tvořivé práci s přírodninami a přírodními materiály. 

• Seznamovat děti s prací na poli, s lidskou prací, řemesly. 

• Vést ke zdravému životnímu stylu, znát význam ovoce a zeleniny v jídelníčku. 

• Učit děti základní, doplňkové barvy, jejich odstíny, možnosti míchání barev. 
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Nabídka vhodných činností: 

• Vycházky do přírody, pozorování života a změn v přírodě. 

• Sběr přírodnin, využití při pracovních, výtvarných, pohybových, hudebních a dramatických 

činnostech, tvorba draka. 

• Kooperační činnosti. 

• Pozorování práce na poli, činnosti na zahradě (hrabání listí, česání ovoce). 

• Poznávání ovoce a zeleniny všemi smysly. 

• Výtvarné činnosti, experimenty, seznamování s netradičními výtvarnými technikami. 

• Četba příběhů, zpěv písní a recitace básní o přírodě, s podzimní tématikou. 

 Předpokládané výstupy: 

•  Děti se seznámí s koloběhem ročních období, měsíců, dní. 

•  Děti znají základní, popřípadě doplňkové barvy, odstíny barev. 

•  Děti mají kladný vztah k přírodě, využívají ji jako inspiraci pro své činnosti. 

•  Děti při činnostech spolupracují, kooperují. 

•  Děti si váží lidské práce, seznámily se s tradičními řemesly. 

•  Děti ví, co jejich zdraví prospívá, znají význam ovoce a zeleniny pro zdraví. 

Integrovaný blok „Vodu i nás zebe”  

 

Charakteristika a orientační náplň bloku: 

 

„Je tu zas čas pohádek, cukroví a koled... čas zmrzlé vody, saní a bruslí, které na rybníce 

tence cinknou o led... Ale pozor, ať si při zimních radovánkách neublížíme! Čerti nám 

přijdou připomenout, abychom moc nezlobili, avšak paní učitelka nás ochrání. No 

rodinka kapříků si oddychne, až budou Vánoce za nimi. Poté se Rybička přestrojí a v 

rybníce začne teprve ten pravý, maškarní, rej...“ 

 

Záměry, cíle: 

• Prostřednictvím pohádek, básniček, koled a vánočních zvyků seznamovat děti s tradicemi 

Vánoc, adventu. 

• Umožnit dětem prožít pocit očekávání, tajemna, magičnosti. 

• Umožnit zažít pocit z obdarovávání ostatních. 

• Podporovat kreativitu, tvořivost, zapojit je do výzdoby a příprav na vánoční svátky 

• Posilovat u dětí vztahy mezi kamarády, rodinou na základě citových zážitků. 
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• Odbourávat neadekvátní strach z „čertů ”  

• Učit děti všímat si změn v přírodě v zimě, života zvířat v období zimy, pečovat o ně. 

• Seznámit děti se zásadami zdravého životního stylu, ochranou zdraví a bezpečností, osvojovat 

si poznatky o lidském těle. 

• Posilovat u dětí zájem o sport a pohybové činnosti-zimní sporty, hry na sněhu a se sněhem. 

• Seznamovat děti s lidovými tradicemi- „Masopust”  

Nabídka vhodných činností: 

• Zpěv vánočních koled a písní, hra na rytmické hudební nástroje, příprava vánočního setkání, 

besídky s rodiči. 

• Tvorba přáníčka, dárku, ozdob na stromeček. 

• Pečení cukroví, výzdoba třídy a školy, zdobení stromečku. 

• vytvoření si „peklíčka ” ve třídě, hra na čertíky. 

• Pozorování přírody v zimě (mráz, led, sníh, jinovatka, ...), experimenty s vodou- poznávání 

skupenství, podob vody. 

• Zhotovení krmítka pro ptáčky, zhotovení stromečku pro zvířátka, poznávání stop ve sněhu. 

• Zimní radovánky, hrátky na sněhu a se sněhem (sáňkování, bobování, stavby ze sněhu). 

• Maškarní karneval, výroba masek, karnevalová výzdoba, pečení koblížků  

Předpokládané výstupy: 

• Děti se seznámí s vánočními tradicemi, zvyky, osvojí si některé koledy, vánoční písně, básně. 

• Děti prožijí pocit očekávání, radost z darování i obdarování. 

• Děti se zapojí do výzdoby třídy, příprav na Vánoce. 

• Děti nemají panický strach z čertů. 

• Děti znají znaky zimního období, pečují o zvířátka v zimě. 

• Děti se orientují na svém těle, znají části těla, ví, že je třeba o něj pečovat a chránit své zdraví. 

• Děti jsou aktivní při sportovních a pohybových činnostech. 

• Děti se seznámí s tradicí masopustu, zapojí se do příprav karnevalu v MŠ, vyrobí si 

jednoduchou masku. 
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Integrovaný blok „Všechno žije, co vodu pije”  

Charakteristika a orientační náplň bloku: 

 

„Všechno žije, co vodu pije a i příroda, rostliny, zvířátka se po dlouhé zimě začíná probouzet, 

rodí se mláďátka... O tom všem a mnohem více se můžeme dočíst v knížkách. A jéje, po roce 

zas holky od kluků dostanou pomlázkou. 

Naše velké rybky za chvíli poplují do rybníka Škola, tak se na to musí pořádně připravit ..“  A 

až pomůžeme uklidit svět od odpadků, můžeme jet na výlet lodičkou či vláčkem... Možná 

cestou potkáme nějakou čarodějnici na koštěti...” 

Záměry, cíle: 

• Podporovat u dětí kladný vztah ke knihám a kulturním hodnotám, ke čtení, učit je významu 

knih pro člověka, vyhledávat informace. 

• Poznávat různé druhy dopravních prostředků, znát jejich účel, rozlišovat dopravní značky pro 

chodce i cyklisty, pohotově a správně reagovat na světelné signály. 

• Poznávat a pojmenovávat zvířata, jejich mláďata, rozlišovat zvířata volně žijící od domácích. 

• Seznamovat děti s dalšími lidovými zvyky, pranostikami-Velikonoce, vztyčování májky, 

pálení čarodějnic. 

• Předškolní děti připravovat k zápisu, podporovat jejich sebevědomí, upevňovat správné držení 

tužky, znalost barev, adresy, rozvíjet předčtenářské dovednosti, předmatematické představy.  

•  Seznamovat děti s ochranou přírody, tříděním odpadů do barevných kontejnerů, rozvoj 

enviromentálního a ekologického povědomí. 

Nabídka vhodných činností: 

• Práce s různými druhy knih-encyklopedie, atlasy, pohádkové knížky  

• Návštěva knihovny, vlastní ilustrace, ukázka své oblíbené knihy z domova. 

• Návštěva dopravního hřiště, pozorování dopravních prostředků, hra s dopravním kobercem a 

značkami. 

• Zdobení vajíček různými technikami, výroba přáníčka. 

• Návštěva ZŠ, námětové hry „Na školu  

• Grafomotorické cviky, pracovní listy. 

• Zdobení májky, rej v čarodějnických kostýmech. 

• Vycházky do přírody, ekologické hrátky, třídění odpadu do barevných kontejnerů, třídění 

odpadu ve třídě, oslava „Dne Země". 
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Předpokládané výstupy: 

• Děti ví, jak zacházet s knihami, jak vyhledávat informace. 

• Děti rozliší některé značky pro chodce, pro cyklisty, ví, jak a kdy mají přecházet vozovku, 

správně reagují na světelné signály-semafory. 

• Děti se seznámily s tradicí Velikonoc, se vznikem a zrozením života, poznají domácí zvířata 

a jejich mláďata. 

• Děti jsou sebevědomé a připravené na úspěšný start ve škole. 

• Děti se seznámily s tradicí májky, pálení čarodějnic. 

• Děti chrání přírodu, mají povědomí o třídění odpadů, ví, do jakého kontejneru daný odpad 

patří. 

Integrovaný blok „Živo u vody”  

Charakteristika a orientační náplň bloku: 

„Sluníčko hřeje a svými paprsky nás vytahává ven, abychom s ním šli dovádět... Mě i celou 

mou rodinu tak láká k vodě. Jen pozor, ať se mě ani nikomu jinému nic nestane... Moje 

maminka bude mít svátek a potom i já... A za chvíli budou prázdniny a my procestujeme celý 

svět, kdo ví, jestli si tam nenajdu nějaké nové kamarády...” 

 

Záměry, cíle: 

• Podněcovat děti k vytváření kladných vztahů v rodině, uvědomování si vzájemných vztahů a 

důležitosti rodiny pro člověka, podporovat pocity jistoty a bezpečí. 

• Orientovat se v sociálních vztazích (blízcí a neznámí lidé), rozlišit bezpečnou a nebezpečnou 

situaci, vědět, kde mohu v nebezpečné situaci nalézt pomoc. 

• Osvojit si poznatky a dovednosti k podpoře zdraví, bezpečí, ochrany před úrazy. 

• Rozvíjet u dětí kladný vztah k místu, kde žijí, orientovat se v něm i jeho okolí. 

• Vytvářet u dětí povědomí o různých druzích lidské činnosti, podporovat u dětí zdravé 

sebevědomí a vlastní identitu. 

• Rozvíjet komunikativní dovednosti a sebevědomé vystupování před druhými lidmi. 

• Vytvářet u dětí povědomí o širším přírodním a kulturním prostředí. 

• Seznamovat děti s existencí ostatních kultur a národností, všímat si rozmanitostí. 

 

Nabídka vhodných činností: 

• Přípravy na Den matek, výroba dárečku pro maminku, námětové hry na rodinu. 

• Pozorování dění v obci, poznávání kulturního dědictví vesnice. 

• Práce s atlasy, encyklopediemi, mapami, glóbem. 
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• Poznávání různých kultur, námětové hry, multikulturní činnosti, poslech typické hudby, 

poznávání           jídla, jazyka. 

• Poznávání okolí obce, školní výlet. 

• Přednes, recitace, zpěv, hra na hudební nástroje, závěrečná besídka pro rodiče, rozloučení s 

kamarády předškoláky. 

• Příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, prevenci nemocí a úrazů, nezdravých návyků 

a závislostí. 

Předpokládané výstupy: 

• Děti se orientují ve vztazích v rodině, pojmenují členy své rodiny. 

• Dětí ví, jak reagovat v případě nebezpečí, ke komu a kam se mohou obrátit. 

• Děti znají své jméno, místo svého bydliště, orientují se v okolí MŠ a obci. 

• Děti si uvědomují svou vlastní identitu, jedinečnost, zaujímají vlastní názory a vyjadřují je. 

• Děti ví, že svět je různorodý, rozmanitý, pestrý - a to jak svět přírody tak svět lidí. 

• Děti se seznámily s různými druhy kultur, přistupují k nim přirozeně, bez předsudků. 

• Děti společně připravily besídku pro rodiče, nebojí se vystoupit a projevit před ostatními lidmi. 

• Děti rozlišují, co zdraví prospívá a co mu škodí, chovají se tak, aby neohrožovali zdraví a 

bezpečí svoje ani druhých. 

7.Evaluační systém 

7.1 Oblasti autoevaluace 

Evaluace na úrovni školy 

Hodnotíme a porovnáváme soulad RVP PV a ŠVP, zabýváme se podmínkami, Cíly a 

záměry ŠVP a prací pedagogického sboru. Hodnocení probíhá průběžně a 1x do roka 

na konci školního roku v Hodnocení mateřské školy Řepice. 

• Evaluace vzdělávacího procesu 

Jedná se o hodnocení průběhu vzdělávání, využívání metod, forem práce, záměry, 

naplňování cílů a záměrů ŠVP. K evaluaci se využívá poznatků z konzultací s 

pedagogy, hospitací, vzájemných hospitací, pedagogických porad. 

• Evaluace souladu RVP PV a ŠVP PV 

Jedná se o hodnocení a ověření si naplňování záměrů, vzdělávacího obsahu, 

podmínek, metod, forem práce, doplňkových aktivit. K evaluaci se využívá 

hospitačních záznamů, pedagogických porad, vystoupení dětí, přehledů o rozvoji dětí, 

zprávy hodnocení školy. 

• Evaluace osobního rozvoje pedagogů 
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Jedná se o hodnocení uplatnění nových poznatků DVPP ve vlastní práci, autoevaluaci 

vlastního vzdělávacího procesu, autoevaluaci ve vztahu k dalšímu osobnímu růstu. K 

evaluaci se využívá pedagogických porad, rozhovorů, hospitací, pozorování, 

dotazníků. 

• Evaluace personálních podmínek 

Jedná se o hodnocení personálních podmínek ve vztahu k naplnění cílů RVP PV, 

kvalifikovanosti pedagogického týmu, DVPP ve vztahu k ročnímu plánu a naplnění 

stanovených cílů, personálního zabezpečení mateřské školy. K evaluaci se využívá 

kontrolní činnosti, hospitací, pedagogických a provozních porad. 

• Evaluace materiálních podmínek 

Jedná se o hodnocení materiálních podmínek školy ve vztahu k ŠVP, technického stavu a 

vybavení budovy, vybavení pomůckami, hračkami, zahradním náčiním, vybavením 

výdejny, herny. K evaluaci se využívá záznamů z pedagogických a provozních porad, 

záznamů z kontrolní činnosti, dotazníků, fotodokumentace. 

• Evaluace ekonomických podmínek 

Jedná se o hodnocení v oblasti ekonomiky školy-sledování čerpání mzdových 

prostředků, účelnost, efektivnost hospodaření, rozbory čerpání příspěvku obce, rozbory 

hospodaření a pololetní, roční účetní uzávěrka, sledování naplňování záměrů rozpočtu v 

oblasti mzdové i příspěvku obce. Hodnotí se průběžně, přehledy čerpání 4 x ročně. K 

evaluaci se využívá tabulek, zpráv rozborů hospodaření, konzultací, pedagogických a 

provozních porad. 

• Evaluace organizačních podmínek 

Jedná se o hodnocení účelnosti a vhodnosti organizace a režimového uspořádání ve vztahu 

k naplňování záměrů ŠVP. K evaluaci se využívá konzultací, pedagogických a provozních 

porad. 

• Evaluace spolupráce s rodinou 

Jedná se o hodnocení úspěšnosti zvolených metod, forem spolupráce a naplnění 

stanovených záměrů v této oblasti ŠVP. K evaluaci se využívá fotodokumentace, 

rozhovorů s rodiči, dotazníků, pedagogických a provozních porad. 

• Evaluace spolupráce se ZŠ, zřizovatelem, veřejností 

Jedná se o hodnocení kvality a účelnosti zvolených metod ve vztahu naplnění stanovených 

záměrů v ŠVP. K evaluaci se využívá článků v tisku, fotodokumentace, vystoupení dětí 

pro veřejnost, konzultací, výstav dětských prací, záznamů, setkání se starostkou a 

zastupitelstvem. 

Evaluace na úrovni třídy 

Budeme hodnotit integrované bloky, podtémata, porovnávat soulad ŠVP a TVP, budeme 

sledovat rozvoj a vývojové pokroky dětí, hodnotit naši práci. 
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• Evaluace témat jako celku integrovaného bloku 

Hodnotí se soulad vytvořených témat daného integrovaného bloku, prověřuje se naplnění 

stanovených záměrů jako celku. Hodnotí se po ukončení daného bloku. K evaluaci se 

využívá záznamů v TVP, třídní knize, konzultací učitelek, pedagogických porad. 

• Evaluace témat integrovaných bloků 

Hodnotí se naplnění stanovených záměrů v rámci vzdělávací nabídky při dokončení 

realizace příslušného tématu, stanoví se případná opatření do dalšího tématu v rámci 

integrovaného bloku. Hodnotí se po ukončení tématu, stanoví se případná opatření do 

dalšího tématu v rámci integrovaného bloku. Hodnotí se ukončení tématu. K evaluaci se 

využívá záznamů v TVP, třídní knize, konzultací učitelek, konzultací s rodiči, přehledu o 

rozvoji dítěte. 

• Evaluace projektů, zájmových a doplňkových aktivit 

Hodnotí ve vztahu k naplnění záměrů a osobním pokrokům dětí, ve vztahu se ŠVP. 

Hodnotí se Ix ročně, K evaluaci se využívá konzultací s rodiči, konzultací s 

odborníky, vystoupení pro veřejnost, výstav pro veřejnost, konzultací z 

pedagogických porad. 

• Evaluace individuálních plánů 

Hodnotí se osobní pokroky dětí s odkladem školní docházky. Hodnotí se dle potřeb. K 

evaluaci se využívá záznamů, konzultací učitelek, konzultací s rodiči, odborníky. 

• Evaluace rozvoje dítěte 

Je vytvořen přehled o rozvoji a vývojových pokrocích dítěte, záznamy jsou vedeny 

písemně dle stanovených kritérií. Jsou doplňovány 2x ročně, případně dle potřeby. K 

evaluaci se využívá konzultací učitelek, konzultací s rodiči, pedagogických porad, 

portfolia dětí. 

• Evaluace výchovně-vzdělávacího procesu 

- Evaluace výchovně vzdělávací práce probíhá v 1. pololetí a ve 2, pololetí. 

- Každodenní evaluace pomocí obecných cílů: 

1) rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 

2) osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

3) získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí 

Kdykoliv v průběhu dne si můžeme položit následující otázky a operativně 

korigovat své působení směrem k požadované kvalitě: Co se právě teď dítě učí? 

Jaký získává vztah k učení? S jakou hodnotou se právě teď dítě setkává? Jaký má 

právě teď dítě prostor pro samostatnost a možnost ovlivnit situaci, ve které se 

nachází? 
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7.2 Prostředky autoevaluace 

Metody, techniky a nástroje evaluace 

• analýza dokumentů MŠ, třídy — zkoumáme kompletnost, legálnost, vlastnosti, struktury, 

obsah, věcnou i formální stránku, návaznost,  

• analýza produktů (co udělaly děti. dětské práce, portfolia) odborné posouzení produktu ve 

vztahu k předpokladů a schopnostem dítěte, jeho dřívějším výkonům, k normě 

• analýza - SWOT = pojmenovává vnitřní i vnější podmínky MŠ, její přednosti i nedostatky, 

možná ohrožení. Smyslem je ujasnit si možnosti dalšího rozvoje a odhalit ohrožující rizika. 

• Anketa - krátké šetření Gen málo otázek), které zkoumá mínění dotázaných o nějakých jevech. 

Účastnící se do něj zapojují na základě vlastního rozhodnutí, zájmu a aktivity. Forma ankety 

může být písemná i ústní. 

• audio — video trénink = cílené pořizování videozáznamu o dění ve třídě. Slouží zásadně k 

rozboru situace ve třídě, sledovaných jevů (např. jednání dítěte) a pedagogické práce učitelky. 

Zásadou je souhlas učitelky s pořizováním záznamu a znalost doby nahrávání, dále osobní 

rozhodnutí učitelky o nezveřejnění nebo vymazání a zachování mlčenlivosti o vysledovaných 

nedostatcích. Tato zjištění slouží výhradně k rozboru práce učitelky. 

• diskuze = Používá se k výměně názorů a nápadů, k vyjasnění stanovisek, k hledání kompromisů 

při řešení problémů. Je dobré, když se diskuse na dané téma účastní co nejširší plejáda 

odborníků. Při vedení diskuze je potřeba zabezpečit uvolněné ovzduší, uvést hlavní účel a téma 

diskuse, vymezit hranice diskuse, povzbuzovat účast všech členů, přidržovat je u tématu, 

případně používat audiovizuální pomůcky. Je potřeba průběžně shrnovat prodiskutované a na 

závěr zopakovat to nejdůležitější z diskuse, dosažené závěry, objasnit co diskuse splnila. 

• dokumentace o dětech — rodinné postavení a zázemí, informace od rodičů, lékařů, specialistů, 

informace o předchozím pobytu v MŠ,... + osobní portfolio dítěte (výkresy, výroky, práce, foto 

a videodokumentace, .) 

• dokumentace o učitelích — vzdělání, praxe, odbornost, stáže, funkce,.. + osobní portfolia 

(výrobky, projekty, pracovní dokumenty, odborná analýza dětských prací, deník, kronika, foto 

a videodokumentace, osvědčení o sebevzdělávání pg., odborné články a stati..) 

• dotazník — soustava předem připravených otázek, které jsou promyšleně seřazeny a na které 

respondent odpovídá písemně. Dotazníky připravené neodborně mají malou výpovědní 

hodnotu, proto je vhodné pro konstrukci dotazníku (formulace otázek, jejich řazení, škálování 

odpovědí) využít služeb odborníka. Při vyhodnocování je zapotřebí vyvarovat se subjektivních 

soudů. 

• hodnocení práce učitelek ředitelkou (cyklické hodnocení) = shrnutí zjištěných kvalit a hodnot 

práce za určité období, zpravidla doplněno hodnotícím pohovorem s dotčenou učitelkou  

•  hospitace, i vzájemné hospitace = návštěva ve třídě s cílem poznání stavu a úrovně výchovné 

a vzdělávací práce. Ředitelka ji vykonává za účelem kontrolním, učitelé a studující za účelem 

studijním a poznávacím. 
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• informace ze třídy na pedagogických radách („sebechvála”) = krátký popis osobního 

úspěchu, pocitu uspokojení z takové situace, která je jinak nezachytitelná (jde o sociální vztahy, 

atmosféru, nový postup, zájem dítěte,. , .) 

• kontrola třídní dokumentace (zápisy v třídní knize, kompletní agenda, záznamy o dčtech, 

TVP a plány apod.) 

• monitoring = krátké návštěvy, neohlášené vstupy do tříd, drobná pozorování, opakovaná 

pozorování, prohlídka prostředí, krátký náhled do činnosti ve třídě i v jiném prostředí 

• osobní portfolio - má komplexní a systematický charakter 

• osobní portfolio dítěte (výkresy, výroky, práce, foto a videodokumentace, .) 

• portfolio učitelky (vzdělání, praxe, odbornost, stáže, funkce, projekty, pracovní dokumenty, 

odborná analýza dětských prací, deník, kronika, foto a videodokumentace, osvědčení o 

sebevzdělávání pg., odborné články, apod...) 

• portfolio školy = účelný a komplexní soubor dokumentů, který vypovídá o MŠ a o jejím 

systematickém a kontinuálním úsilí ve prospěch dětí. Slouží k prezentaci a rozvoji MŠ.  

•  pozorování (observace) = cílevědomé, plánovité a soustavné vnímání jevů a procesů, kdy se 

snažíme odhalit podstatné souvislosti a vztahy sledované skutečnosti. Standardizované 

pozorování (podle předem daného „itineráře”) = snažíme se o co nejvyšší možnou objektivitu, 

to znamená že se chceme vyvarovat haló efektu, logických chyb, předsudků, stereotypům a 

analogiím, tradic, chceme minimalizovat dopad aktuálního psychického stavu pozorovatele, 

tendenci k průměru, kontrast, shovívavost pozorovatele, atd. V pedagogické praxi se 

pozorování týká výchovných jevů, nejvíce se využívá pozorování při hospitaci. 

• práce s rámcovými cíli (co se dítě učí? S jakou hodnotou se setkává? Jaký má prostor pro 

samostatnost) 

• rozhovor = verbální komunikace sloužící ke shromažďování informací o pedagogické či jiné 

realitě. Rozhovor může být: řízený (interview) a neřízený (volný); standardizovaný (tazatel 

postupuje podle přesně připraveného textu — formuláře i pořadí otázek) a nestandardizovaný 

(nestrukturovaný); individuální i skupinový. Pro vedení rozhovoru jako metody, potřebujeme 

znát základní pravidla vedení rozhovoru a způsob jeho přesného záznamu. 

• studium, samostudium, semináře 

• zápisy s dětmi do TK 

• záznamy a zprávy o kontrolách a hodnoceních 

• záznamy z pedagogických porad 

• zpětná vazba od kolegy = někdo pozoruje druhého a podá mu ZV = sdělí své postřehy k jeho 

práci (a to pozitivní i negativní), nejsou stanovovány žádné závěry, metoda slouží výhradně 

jako „zrcadlo”, Je nutné necítit se ZV ohrožen (pozorovatel je z příbuzného oboru, je to 

kamarád, dobrý kolega,..) zpětná vazba od dětí, rodičů apod. a její vyhodnocování. 
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7.3 Plán evaluace školy: 

 

Termín Evaluace Odpovědnost 

Září  Dotazník o dítěti   učitelka 

Říjen  Charakteristika třídy   učitelka 

Listopad  Pedagogická rada 

Kontrola třídní knih  TVP dokumentace tříd 

 ředitelka 

Leden  Hodnocení pololetí 

Hodnocení dětí 

depistáž 

předškolních dětí 

Kontrola třídní knih TVP dokumentace tříd 

 učitelka 

učitelka ppp 

ředitelka 

Únor  Pedagogická rada  ředitelka 

Březen  Kontrola třídní knihy, TVP, dokumentace třídy  ředitelka 

Duben  Hospitace učitelky  ředitelka 

Květen  Pedagogická rada  ředitelka 

Červen  Dotazník pro rodiče 

Sebereflexe zaměstnanců- autoevaluační 

dotazník 

Hodnocení zájmových aktivit 

Hodnocení akcí školy 

Hodnocení třídy- školní rok 

Hodnocení dětí 

Kontrola třídní knihy, TVP, dokumentace třídy 

Hodnocení škol 

 ředitelka 

učitelka  

 

vedoucíaktivity 

ředitelka 

učitelka 

ředitelka 

ředitelka 

Červenec, 

Srpen 

 Kronika 

Evaluace ŠVP 

Pedagogická rada 

 učitelka 

ředitelka 

ředitelka 

Každý měsíc  Evaluace tématu TVP  učitelka 

Průběžně  Rozhovory se zřizovatelem, zaměstnanci, rodiči, 

dětmi 

Analýzapedagogické činnosti 

Akce školy 

Spolupráce s rodiči 

Životospráva 

Věcné podmínky 

Psychosociální podmínky 

Organizace 

Řízení MŠ 

Analýza písemných dokumentů 

 ředitelka 

učitelka  

ředitelka 

ředitelka 



36 

 

7.Závěr 

 

Chtěli bychom, aby děti na naši mateřskou školu 

vzpomínaly s láskou, úsměvem. Proto budeme nadále 

vytvářet co nejvíce 

příjemnou atmosféru, láskyplné prostředí, kde se budou 

děti, rodiče i zaměstnanci cítit pohodově a bezpečně. 

 
8.Zdroje a literatura 

• Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (NUV, kolektiv autorů) 

• Respektovat a být respektován (Kopřiva, Nováčková, Nevolová, Kopřivová) 

• Jak úspěšně řídit mateřskou školu (Syslová) 

• Mateřská škola komunikuje s rodiči (Lažová) 

• Vzdělávání v mateřské škole (Svobodová) 

• Sociální dovednosti učitelky MŠ (Svobodová) 

• Obsah a formy předškolního vzdělávání (Svobodová) 

• Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ (Kropáčková) 
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PŘEDŠKOLÁČEK 
Aktivity prohlubující znalosti potřebné pro nástup do základní školy 

Oblast řečových, jazykových a komunikačních dovedností: 

• schopnost mluvit ve větách 

• vyprávět jednoduchý příběh 

• popsat obrázek či situaci 

• mluvit gramaticky správně 

• rozšiřovat slovní zásobu 

Oblast jemné motoriky a koordinace oka a ruky: 

• správný úchop tužky 

• plynulá stopa tužky bez častého zadrhávání 

• manipulace s drobnými předměty 

Oblast pravolevé orientace: Předškoláček začíná, 

• rozlišování pravé a levé strany, ruky 
jako školní hodina. 

• prvky řadí zleva doprava Všechny děti postaví se 

• je jasná dominance pravé či levé ruky a srdečně pozdraví se. 

Oblast zrakových vjemů: Pak si zase sedneme 

• porovnání barvy, tvaru, velikosti, materiálů 

• pojmenovat stejné a odlišné znaky 

• schopnost složit obrázek z několika tvarů 

a společně začneme. 

Oblast sluchových vjemů: 

• rozpozná rozdíly mezi hláskami 

• slovo rozdělí na slabiky 

• rozezná jednoduché zvuky, pozná výšku a hloubku 

Oblast jednoduchých logických a myšlenkových operací: 

• vyjmenování číselné řady minimálně do deseti 

• rozezná základní geometrické tvary 

• zvládá jednoduché problémy, hádanky nebo bludiště 

Oblast pozornosti a paměti: 

• dokáže soustředit pozornost alespoň na 15 minut  neodbíhá od práce k jiným 

činnostem  je schopné zapamatovat si jednoduchou báseň, obrázek či kombinaci  

Hlavním cílem je, aby se děti na základní školu těšily.
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