
1 

1 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

MATEŘSKÉ ŠKOLY VELTRUSY, okres Mělník 

Název programu 

OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS 

Zpracovatel:   

Na tvorbě se spolupodílel: 

Leona Kyselá

kolektiv pedagogických pracovnic mateřské školy  

Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 30. 8. 2007 

Úpravy a aktualizace údajů k datu: 1. 1. 2021

Osoba zodpovědná za ŠVP: Kateřina Jeníková - ředitelka 

Č.j.: 164/2007 
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1. Identifikační údaje

Název školy: 

Adresa:  

Právní forma: 

IČO: 

Ředitel školy: 

Telefon:  

Číslo účtu: 

E-mail:

Webové stránky:

Zřizovatel:

Mateřská škola Veltrusy, okres Mělník 

U Školy 567, 277 46 Veltrusy 

Příspěvková organizace 

709 90 981 

Kateřina Jeníková
315 781 140, 602 753 992
182047378/0300 

reditelka@skolkaveltrusy.cz
www.skolkaveltrusy.cz 

Město Veltrusy 

2. Charakteristika školy

Typ a velikost školy: nemovitost a pozemek ve vlastnictví města Veltrusy 

s mateřskou školou uzavřena smlouva o výpůjčce 

zastavěná plocha: 683 m² 

velikost pozemku: 4236 m² 

počet tříd: 4 

typ tříd: věkově homogenní 

lokalita: městská zástavba   

v nejbližším okolí se nachází ZŠ 

Charakter budovy: pavilonový typ  

MŠ se skládá  ze 3 pavilonů 

1. pavilon:

přízemní, kde se nachází 1 třída (děti 3 - 4leté) +

příslušenství, ředitelna a zázemí pro pedagogické

pracovnice

2. pavilon:

jednopatrový, nachází se v něm 2 třídy

(přízemí děti 4 - 5leté, 1. patro děti 6 - 7leté)

+ příslušenství

a zázemí pro pedagogické pracovnice

3. pavilon:

přízemní s 1 třídou pro 5 - 6leté děti + příslušenství,

hospodářské zázemí (výdejna, sklad, prádelna, sušárna,

sborovna, zázemí pro provozní a pedagogické pracovnice –

šatna + příslušenství)

vše je propojeno spojovací chodbou

mailto:skolkaveltrusy@seznam.cz
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Okolí využívané MŠ: 

Spolupráce MŠ: 

rozlehlá zahrada mateřské školy 

park „OBORA“  

zámek Veltrusy 

dětské hřiště Havránek  

dětské hřiště u fotbalového stadionu 

ulice v okolí MŠ, zahrádky  

vycházky do okolí MŠ 

s výborem SRPŠ – pravidelné schůzky s ředitelkou školy – 

společné plánování akcí, připomínky k provozu   

s rodiči – v rámci naplňování koncepce MŠ  

se ZŠ – vytvoření plánu spolupráce mezi MŠ a ZŠ   

(aktualizace 1x ročně), pravidelné schůzky ředitelky MŠ a ZŠ, 

akce v rámci předškolní přípravy, projekt MŮJ PATRON  

se zřizovatelem – MŠ se podílí a zúčastňuje různých oslav a 

tradic v rámci města, zřizovatel zajišťuje nejrůznější dotace, 

ředitelka i učitelky přispívají do místního tisku, účastní se 

zasedání zastupitelstva    

se sponzory – MŠ se daří úspěšně oslovovat nejrůznější 

sponzory nejen z řad rodičů  

s odborníky (PPP, logopedem, odbornými lékaři) - MŠ 

spolupracuje s příslušnými odborníky ve věcech, ke kterým 

není předškolní pedagog dostatečně kompetentní    

s nadacemi  

s místní knihovnou 

se zaměstnanci zámku Veltrusy 

s místními dobrovolnými hasiči 

s ostatními mateřskými školami 
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3. Charakteristika vzdělávacího programu:

Typ programu: vlastní 

Motto: „Vše, co potřebuji vědět k životu, jsem se naučil v mateřské škole.“ 

Školní vzdělávací program Mateřské školy Veltrusy, okres Mělník má název „OBJEVUJEME 

SVĚT KOLEM NÁS“. Jeho vzdělávací obsah je uspořádán do tematických integrovaných bloků 

(projektů). Skládá se z 9 základních střednědobých povinných projektů, které souvisí s určitým 

časovým obdobím, jsou odvozené z přirozeného cyklu ročních období a vzájemně na sebe navazují, 

dále 25 zúžených krátkodobých nepovinných projektů, které se realizují na základě zájmu dětí, dle 

plánovaných aktivit a nejrůznějších událostí v průběhu roku či specifikace třídy. Jsou v něm 

obsaženy informace o metodách, postupech a formách práce, cíle jednotlivých projektů, očekávané 

výstupy, věková skupina a vzdělávací nabídka. Obsah jednotlivých projektů je formulován rámcově 

tak, aby měl každý pedagog dostatek prostoru přizpůsobovat obsah konkrétní třídě, kde si vytváří 

svůj vlastní třídní plán, který je pro děti srozumitelný. Časový rozsah je dostatečný, každá učitelka 

dobu trvání přizpůsobí potřebám své třídy. ŠVP je každoročně aktualizován dle změn podmínek 

vzdělávání a provozu MŠ. Na jeho tvorbě se podílel kolektiv pedagogických pracovnic mateřské 

školy, které mají možnost jej kdykoli doplnit či připomínkovat. Na konci školního roku ŠVP 

pravidelně hodnotí, eventuelně doplňují. Je zpřístupněn rodičům a zřizovateli školy, je zveřejněn na 

webu MŠ. 

Hlavní cíle Školního vzdělávacího programu a koncepce Mateřské školy Veltrusy: 

Dostatečně laskavým, vstřícným, přátelským a podnětným prostředím probouzet v dítěti aktivní 

zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i s odvahou ukázat, co vše umí, 

zvládne a dokáže. Rozvíjet pozitivní citové vztahy k sobě i druhým, vytvářet ovzduší vzájemné 

důvěry. Všestranně a nenásilně rozvíjet osobnost dítěte, poskytnout mu určitou volnost a soukromí. 

Nenutit děti do činnosti. Cílem by mělo být šťastné dítě, které se do MŠ těší. Usilovat o tzv. 

„OTEVŘENOU MATEŘSKOU ŠKOLU“ – přístupnou a důvěryhodnou. Aktivně spolupracovat 

s rodiči, společnými akcemi pěstovat vzájemné vztahy, umožnit rodiči přístup do tříd a účastnit se 

vzdělávacího programu, mít možnost do něj zasahovat a spolupodílet se na jeho tvorbě, pomáhat při 

zlepšování prostředí MŠ, společně s učitelkami plánovat akce. Nabízet rodičům možnost být 

s dítětem v průběhu adaptačního období. Respektovat rodinnou výchovu a přiblížit se metodami 

rodinnému prostředí. Klást důraz na prožitkové učení a úzkou spolupráci s rodinou. 
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Způsob a prostředky naplnění těchto cílů: 

společné akce s dětmi a rodiči 

zlepšování prostředí MŠ 

dny otevřených dveří 

předadaptační a adaptační období 

Vánoční týden, Oslavy Dne matek, Dětský den, besídky 

informovanost rodičů:  

třídní schůzky, schůzky SRPŠ s ředitelkou MŠ 

webové stránky školy, nástěnky, informační tabule 

nabídka návštěvy MŠ před nástupem dítěte 

nabídka poradenského servisu a osvětových aktivit, přednášek 

společné zajišťování sponzorů 

akce pro veřejnost 

spolupodílení se na tvorbě vzdělávacího programu   

společné plánování akcí 

přístupnost, důvěryhodnost a ochota zaměstnanců MŠ 

4. Podmínky a organizace vzdělávání:

Stravování  

Dovoz stravy ze ŠJ ZŠ. 

S vhodnou skladbou jídelníčku, zdravá, vyvážená a plnohodnotná strava s dostatkem ovoce a 

zeleniny, zajištění dostatečného pitného režimu během celého dne (včetně pobytu venku) formou 

sebeobslužných nápojových termosů a venkovních pítek, průběžně jsou děti k pití pobízeny. Mají 

přístup i k jiným nápojům (mléko, kakao, čaj – dle jídelníčku), ovoci, zelenině a pečivu v průběhu 

celého dne. 

Vedeme děti k tomu, aby stolovaly samostatně, kulturně, čistě, v klidu a pohodě.  

Mateřská škola vychází vstříc speciálním požadavkům rodičů: děti s potravinovými alergiemi, 

cukrovkou atd. Tyto děti mají upravený jídelníček, v případě potřeby a na základě písemné dohody 

mohou mít stravu vlastní, donesenou z domova. 

V MŠ je nepřípustné násilně děti nutit do jídla.  

Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly (max. 3 hodiny). 

Věcné vybavení 

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují hygienické a bezpečnostní normy 

dle platných předpisů. 

Mateřská škola má dostatečně velké prostory a uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším 

skupinovým i individuálním činnostem dětí, umožňují dostatek pohybových činností, veškeré 

vybavení odpovídá počtu dětí, je zdravotně nezávadné a bezpečné, je přizpůsobeno 

antropometrickým požadavkům. 
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Ve všech třídách je sociální zařízení odpovídající hygienickým normám, včetně přípraven jídla a 

zázemí pedagogických i provozních zaměstnanců, na třech třídách jsou oddělené toalety a zajišťují 

tak dostatek soukromí a vyhovují potřebám dětí. 

 

 

Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem, včetně příslušenství, nábytek je nezávadný, 

bezpečný a odpovídá věku dětí ve třídách.  

Zahrada – odstraněno nevyhovující kovové vybavení a nahrazeno dřevěnými herními prvky,       

včetně obložení a krytů pískovišť,  kreslící tabule, trampolín, v letním období bazén - brouzdaliště. 

Zahrada umožňuje dětem rozmanité pohybové aktivity, prostory i vybavení školní zahrady jsou 

bezpečné. Na konci roku 2010 byla zahrada doplněna o další dřevěné herní prvky a byly 

instalovány doskokové plochy. V roce 2012 a 2013 byly provedeny nové obklady všech pískovišť 

z tvrzeného plastu, z tohoto materiálu je postupně zajišťováno další dovybavení hřiště MŠ. 

Samozřejmostí jsou kryty na pískovištích.  

V létě 2007 proběhla rekonstrukce spojovacího krčku – zateplení, plastová okna, plastové vchodové 

dveře v obou pavilonech a spojovací chodbě. 

Z důvodů navýšení kapacity k 1. 9. 2008 ze 75 dětí na 84 dětí bylo instalováno další hygienické 

zařízení na každé třídě a probouráním pedagogických kabinetů došlo k potřebnému zvětšení herních 

prostor.   

Jelikož kapacita MŠ byla stále nedostačující, k 1. 4. 2010 došlo k provedení rekonstrukce 

hospodářského pavilonu a bývalého služebního bytu v zadním traktu MŠ. Došlo tak k vytvoření 

nové (čtvrté) třídy s kapacitou 24 míst. K 1. 4. 2010 byla rozhodnutím KÚ SK a KHS SK navýšena 

kapacita mateřské škole z 84 dětí na 108 dětí.  

V červenci 2013 došlo k rekonstrukci celého vodovodního potrubí v budově MŠ z důvodu zjištění 

velkého úniku pitné vody v lednu 2012 – havarijní stav (v dubnu 2012 provedena 1. etapa 

rekonstrukce na zahradě MŠ). 

V prosinci 2015 došlo k celkové výměně všech radiátorů v budově MŠ. 

V létě roku 2016 proběhla rozsáhlá rekonstrukce MŠ. Byla vyměněna všechna stará okna za nová 

plastová, vč. vnitřních i venkovních parapetů, budova i se střechou byla zateplena, došlo též 

k instalaci nových hromosvodů. Zrekonstruovány byly rozvody topení v celém areálu MŠ až           

k  přívodu ze ZŠ. Na zahradě MŠ jsou nové chodníky, budova dostala novou barevnou fasádu dle 

barev jednotlivých tříd s motivy jejich názvů na příslušných pavilonech. Byla zřízena studna a 

v srpnu 2017 nové rozvody ve 3 místech zahrady MŠ, které významně usnadní závlahu v areálu. 

V atriu se instalovala nová vrata, pro snadnější vjezd k pískovištím a odvozu trávy. Postupně 

dochází k opravám a nátěru plotu kolem areálu. Ze sponzorských darů byly zakoupeny další herní 

prvky na zahradu MŠ. V roce 2018 byly dovybaveny všechny třídy uzamykatelnými skříněmi pro 

uchovávání osobních údajů v souladu s GDPR a instalováno zastínění pískoviště. 

 

Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, tělocvičným nářadím, materiály ve všech třídách 

odpovídá počtu a věku dětí, je zdravotně nezávadné a bezpečné, je uzpůsobeno pro jejich volný 

přístup a průběžně doplňováno. Pro používání hraček a pomůcek jsou stanoveny pravidla. Prostředí 

školy a tříd je vkusně upraveno a vyzdobeno. 

 

Děti se samy podílejí na výzdobě tříd i celé mateřské školy, jejich práce jsou veřejně přístupné pro 

rodiče. Každý den se zajišťuje dostatečně přirozené větrání, každá třída je vybavena čističkou 

vzduchu s pravidelným čištěním filtrů. Osvětlení tříd vyhovuje platným předpisům, vytápění je 

vedeno ze ZŠ s možností vlastní regulace. Denně se provádí úklid všech prostor školy. 

 

Zřizovatel se snaží v rámci svých možností zajišťovat nejrůznější dotace pro zlepšování prostředí a 

podmínek v MŠ, přispívá na kulturní akce, mateřská škola se podílí na zajišťování sponzorů nejen 

z řad rodičů. 
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Výborná je i spolupráce se  SRPŠ, které se významně finančně podílí při pořizování 

nadstandardního vybavení a pomůcek pro MŠ.  

 

 

Psychosociální podmínky 

 

MŠ má zaveden předadaptační a adaptační režim školy, který odpovídá individuálním potřebám 

dítěte – rodiče mají možnost navštěvovat s dítětem MŠ před i při nástupu do mateřské školy (děti se 

postupně a nenásilně učí adaptovat na nové prostředí i situaci). Děti nejsou neúměrně zatěžovány 

spěchem, nejsou neurotizovány, zesměšňovány, podceňovány a žádné není v MŠ protěžované nebo 

znevýhodněné. Snažíme se podporovat u dětí prosociální vztahy, pochvalou motivovat, předcházet 

agresivnímu chování. V pravidelných komunitních kruzích se zdokonaluje u dětí souvislé 

vyjadřování, postupně se zbavují ostychu, vytváří se citové vazby a navozuje pohoda prostředí.             

Učí se hodnotit sebe i ostatní. Je nepřípustné manipulovat s dítětem a podporovat nezdravou 

soutěživost dětí. Snažíme se děti zbytečně neorganizovat a s dítětem nenásilně komunikovat, 

podporovat jeho samostatné rozhodování a vyhýbat se negativním slovním komentářům. Všem 

dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů, byla vytvořena pravidla chování dětí v MŠ, se 

kterými jsou děti postupně seznamovány a snaží se je dodržovat a na kterých se i samy podílí.  

 

Vztah dospělý a dítě je založen na vzájemné důvěře, vztahy mezi dětmi by měly být ohleduplné,  

zdvořilé se vzájemnou pomocí. Pedagog se programově věnuje vztahu mezi dětmi a nenásilně je 

ovlivňuje prosociálním směrem (prevence šikany a sociálně patologických jevů).  

 

 

Každou činnost má dítě možnost dokončit. Vytváříme dětem pohodové prostředí, ve kterém se cítí 

spokojeně a bezpečně, snažíme se, aby atmosféra v MŠ byla vlídná a vstřícná. Každé dítě přijímáme 

jako individualitu a respektujeme jeho potřeby a možnosti, nespěcháme na ně. Děti 

neznevýhodňujeme, ani jim neposkytujeme výhody, dáváme jim jasné a srozumitelné pokyny, 

přiměřeně je oceňujeme. Komunikujeme otevřeně a vstřícně, nasloucháme, poskytujeme dítěti 

možnost se vyjádřit. Podporujeme samostatnost dětí, nabízíme pestrou nabídku činností v různé 

úrovni náročnosti, ze které si děti mají možnost volit, spolurozhodovat a navrhovat další aktivity o 

které mají zájem, vedeme je k prožitku a radosti z něho, k vzájemné toleranci, ohleduplnosti, 

podporujeme prosociální chování s prevencí patologických jevů (agresivita, šikana).  
 

Podmínky v MŠ k zajištění vzdělávacích a výchovných cílů pro děti mladší 3let: 

  

Zajištění bezpečnostních, hygienických, prostorových i materiálních podmínek, přizpůsobení 

vzdělávání a režimu dne potřebám dětí, každodenní slovní kontakt s rodiči, využití konzultačních 

hodin i mimo určené časy, vhodné hračky, didaktické pomůcky, potřeby, náčiní, nářadí pro děti 

mladší 3 let, odpovídající zahradní vybavení, uzavíratelné skříňky, ochranné kryty na nábytek, 

ergonometricky odpovídající nábytek, prostor pro odpočinek a relaxaci během dne, bezbariérový 

přístup, vymezení prostoru pro předměty, ke kterým má dítě citovou vazbu, dostatečný prostor pro 

volný pohyb a hru, dostatek času pro všechny aktivity vč. stolování, převlékání, hygienické návyky, 

přizpůsobení množství stravy dle potřeby, prodloužení adaptačního období s rodiči, stálý a 

pravidelný denní režim, dostatečné překrývání učitelek na třídě pro zajištění dostatečného dozoru a 

bezpečnosti dětí, žádost o školního asistenta, vymezení prostoru v areálu MŠ pro kočárky 
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Uspořádání školy a jednotlivých tříd: 

 

kapacita školy:     108 dětí 

4 věkově homogenní třídy 

 

Děti jsou přijímány do MŠ podle kritérií (dle vnitřní směrnice školy) 

  

 

Do tříd jsou děti zařazovány podle věku: 

 

1. třída  BERUŠKY – děti 2,5 – 4leté (max. 28)  2 učitelky 

         

2. třída  ŽABIČKY – děti 4 – 5leté (max. 28)  2 učitelky  

       

3. třída  MOTÝLCI - děti  5 – 6leté (max. 24) 2 učitelky 

 

4. třída  KUŘÁTKA – děti 6 – 7leté (max. 28)  3 učitelky (1 uč. překrývání)  

 

Pracovní doba učitelek se na všech třídách překrývá v rozmezí od 3 hodin do 4,15 hodin 

Překrývání se realizuje v těchto činnostech:  

řízená činnost 

pobyt venku 

hygiena, stolování (oběd) 

odpočinek 

 

 

Jednotlivé třídy nejsou specificky zaměřené, uplatňované metody a formy práce jsou obsaženy ve 

vzdělávacím obsahu ŠVP mateřské školy a v rámci týdenního třídního plánu vytvořeného 

pedagogem pro každou třídu zvlášť.  S tímto plánem jsou rodiče pravidelně seznamováni na 

nástěnkách, stejně tak i s aktuálními básněmi a písněmi, které se děti na jednotlivých třídách učí. 

 

 

Organizační chod  
 

Režim dne v MŠ je postaven pouze na časech jídel, ale zároveň je zajištěn určitý pravidelný rytmus 

a řád. 

Pružný denní řád umožňuje reagovat na individuelní potřeby dětí, plánování činností vychází ze 

zájmů a potřeb dětí, dle aktuálních situací.  

Činnosti v průběhu dne jsou přizpůsobovány aktuální situaci, v MŠ je zaveden předadaptační a 

adaptační režim. 

 

 

Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený s dostatkem prostoru pro spontánní hru. 

Pravidelně (každodenně) zařazujeme řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, děti mají ve 

třídě dostatek volného pohybu a možnost soukromí. 

Nenutíme děti do jídla, stejně tak ke spánku na lůžku – nabízíme klidné aktivity a hry, naopak při 

větší potřebě spánku mají možnost zůstat na lůžku delší dobu než je obvyklé. 

Pitný režim je zajišťován průběžně během celého dne, včetně pobytu venku, děti mají volný přístup 

k nápoji, na zahradě byla instalována v roce 2011 venkovní pítka. 
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Dostatečný pobyt venku (zpravidla 2 hodiny denně) přizpůsobený kvalitě ovzduší s dostatkem 

volného pohybu, využití zahrady (i v rámci cvičení), místního parku a dalšího okolí MŠ, časté 

vycházky, používání bezpečnostních reflexních vest a terčíků. Nabízíme dostatek pohybových 

aktivit, děti mají venku dostatek volného pohybu s prostorem pro spontánní hru, ale i organizované 

pohybové aktivity. 

 

Děti jsou dostatečně motivovány a po každé činnosti společně s učitelkou hodnotí její průběh a 

výsledek. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby podněcovaly k vlastní aktivitě a děti se 

zapojovaly do organizace činností. Je dbáno na osobní soukromí dětí, pokud nemají zájem, nemusí 

se účastnit společných činností, mají možnost soukromí při osobní hygieně. Jsou vytvářeny vhodné 

materiální podmínky při realizaci plánovaných činností. Nejsou překračovány stanovené počty dětí 

ve třídě, spojování tříd se snažíme maximálně omezovat. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich 

vzdělávání, děti nacházejí v MŠ potřebné zázemí a bezpečí. 

 

 

Organizace vzdělávacího procesu – děti mohou dokončit nebo přerušit hru a vrátit se k ní, 

organizace činností děti povzbuzuje a podněcuje k vlastní aktivitě, činnosti jsou organizovány jako 

individuální, skupinové a frontální, jsou nabízeny v různé úrovni, střídají se činnosti klidové a 

aktivní, mají dostatek prostoru pro hru 

 

 

Vnitřní režim školy:   
 

Orientační časy: 

 

    6,00 – 8,00 scházení dětí, spontánní hra 

    8,00 – 8,30 řízené činnosti učitelkou, spontánní hra 

    8,30 – 8,45 ranní cvičení 

    8,45 – 9,00 svačina 

    9,00 – 9,30 řízené činnosti učitelkou 

  9,30 – 11,30 pobyt venku 

11,30 – 12,30 oběd, hygiena 

12,30 – 14,00 odpočinek, klidové činnosti 

14,00 – 14,15 svačina 

14,15 – 17,00 spontánní hra, pobyt venku, rozcházení dětí 

 

 

 

Nabídka akcí plánovaných ve školním roce: viz Plán akcí 

 

 

 



10 

 

10 

 

 

 

Nabídka aktivit v souladu se ŠVP MŠ Veltrusy: 

      

předplavecký výcvik – zpravidla od 2. pololetí (dopoledne) 

    za bezpečnost dětí při výcviku zodpovídají cvičitelé 

    doprovod 2 pedagogických pracovnic  

    (eventuelně 1 provozní pracovnice) 

škola v přírodě – 1 x ročně (cca 7 dní) 

zdravotní péče – zajišťuje kvalifikovaná zdravotní sestra 

každý  den dopoledne, návštěva pediatra v MŠ 1 x týdně 

(viz příloha Zdravotní péče v MŠ) 

výuka hry na flétnu  
zajišťují třídní učitelky v odpoledních hodinách                                 

 v rámci své pracovní doby 

 

 

Řízení mateřské školy 

 

Pedagogický sbor funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Každý 

pracovník má jasně stanovenou pracovní náplň, pravomoci a povinnosti. 

Ředitelka podporuje profesionalizaci týmu, vytváří podmínky pro systematické vzdělávání 

pedagogů. Pravidelné pedagogické porady (1x měsíčně) slouží k vyhodnocování vzdělávacího 

programu mateřské školy, plánování akcí a aktivit, hodnocení dalšího vzdělávání a hospitační 

činnosti, předkládají se tematické náměty pro další práci pedagogů a vzdělávací činnost atd. Vedení 

školy zapojuje zaměstnance do řízení školy, pozitivně je motivuje a podporuje vzájemnou 

spolupráci. Respektuje názor podřízených, nechává je vyjádřit vlastní návrhy a náměty. Škola má 

vytvořen informační systém, který zabezpečuje všem dostatek informací o škole a jejich aktivitách a 

dále autoevaluační plán zahrnující všechny stránky chodu školy. Výsledky kontrolní a 

sebehodnotící činnosti je využíváno ke zkvalitňování další práce. Ředitelka podporuje spolupráci 

s rodiči, odborníky ve věcech výchovy a vzdělávání dětí. Aktivní je i ve spolupráci se základní 

školou, zřizovatelem a orgány státní správy a samosprávy. 

 

Personální zajištění 

  

celkem 12 pracovníků mateřské školy: 

9 učitelek včetně ředitelky  

školnice, uklizečka, pracovnice provozu výdejny, údržbář MŠ, údržbář zahrada 

počet pedagogických i provozních zaměstnanců je dostatečný  

Pro školní rok 2018/2019 byla zajištěna dotace EU a MŠMT na školního asistenta (celý úvazek) 

 

Požadavky na pedagogické pracovníky: odborná kvalifikace, eventuelně její doplnění, 

sebevzdělávání a další vzdělávání. V mateřské škole momentálně nesplňují všechny učitelky 

pedagogickou kvalifikaci (doplňují). Pedagogové se chovají podle zásad zdravého životního stylu a 

poskytují tak dětem přirozený vzor, jednají a pracují profesionálním způsobem, zachovávají 

společenská a etická pravidla. Pracují týmově, navzájem si pomáhají, radí a respektují, aktivně se 

vzdělávají. Ředitelka podporuje jejich profesní růst. V rámci DVPP organizuje společné školení na 

základě zájmu pedagogických pracovnic. Všechny PP mají vytvořen Plán osobního rozvoje pro 

další období, kterému se ředitelka snaží přizpůsobovat další vzdělávání. V srpnu 2015 absolvovaly 

všechny PP kurz logopedického asistenta, v srpnu 2016 školení diagnostiky poruch a podpůrných 

opatření v návaznosti na vyhlášku č. 27/2016 Sb. 
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Služby pedagogů jsou zajišťovány tak, aby při všech činnostech byla zajištěna dětem optimální 

pedagogická péče. 

 

Provozní zaměstnanci jednají ohleduplně, taktně, zachovávají společenská a etická pravidla. 

Pomáhají vytvářet klidné a pohodové prostředí pro děti. Při pravidelných provozních poradách          

(3 – 4x ročně) se vyjadřují k provozu MŠ, předkládají vlastní návrhy pro zlepšení podmínek v MŠ. 

 

 

Spoluúčast rodičů 

 

Usilujeme o to, aby mezi pedagogy a rodiči panovala oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, 

respekt a ochota vzájemně spolupracovat na základě partnerství. Rodiče mají možnost účastnit se 

vzdělávacího programu v mateřské škole, společně plánovat akce a nejrůznější aktivity, podílet se 

na tvorbě vzdělávacího programu. Pedagogové informují rodiče o pokrocích a prospívání jejich 

dítěte, chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost. Jednají s rodiči ohleduplně a taktně. Rady 

a doporučení poskytujeme pouze, pokud o ně rodič projeví zájem. Mateřská škola nabízí rodičům 

poradenský servis a různé osvětové aktivity.  Ředitelka aktivně spolupracuje s výborem SRPŠ, při 

pravidelných schůzkách členové výboru předkládají požadavky, připomínky a názory ostatních 

rodičů, společně plánují a realizují akce, zajišťují sponzory. V anonymních dotaznících na konci 

školního roku rodiče zhodnotí práci učitelek a ředitelky, mají možnost se vyjádřit k provozu MŠ, 

vzdělávacímu programu, aktivitám, mohou předložit své připomínky, nápady a náměty. Tyto 

dotazníky jsou na pedagogických poradách vyhodnoceny a slouží jako zpětná vazba pro další práci 

pedagogických i provozních zaměstnanců. Případné dotazy a připomínky jsou zodpovězeny a 

vysvětleny na třídních schůzkách. Několikrát jsme pro veřejnost připravili besedy s odborníky, 

nebyl však dostatečný zájem ze strany rodičů. V naší mateřské škole funguje rozsáhlý informační 

systém pro rodiče i veřejnost (každodenně aktualizované webové stránky školy, nástěnky, vývěsní 

tabule před vchodem, každodenní slovní kontakt učitelka x rodič, třídní schůzky, schůzky výboru 

SRPŠ s ředitelkou školy, dny otevřených dveří, konzultační hodiny atd.) 

Pro školní rok 2017/2018 a 2018/2019 byla zajištěna dotace na společná odborně zaměřená 

setkávání s rodiči (přednášky). 

 

 

Vzdělávací obsah Školního vzdělávacího programu Mateřské školy Veltrusy, okres Mělník 

 – integrované bloky (projekty): 

 

 

Skládá se z 9 základních střednědobých povinných projektů, které souvisí s určitým časovým 

obdobím, jsou odvozené z přirozeného cyklu ročních období a vzájemně na sebe navazují, dále             

z 25 zúžených krátkodobých nepovinných projektů, které se realizují na základě zájmu dětí, dle 

plánovaných aktivit a nejrůznějších událostí v průběhu roku či specifikace třídy. 

 

 

strana  12 –  29 Základní povinné projekty 

strana  30 –  54 Zúžené nepovinné projekty 

strana           55 Seznam příloh ŠVP 

strana              56 - 58 Zdravotní péče v MŠ Veltrusy 

strana                     59 Evaluační činnost školy 

    Ostatní přílohy 
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Název projektu 

MÁM NOVÉHO KAMARÁDA 

 

 
       

Charakteristika a cíle projektu:  

 

Usnadnění vstupu dítěte do MŠ, vytvoření optimálních podmínek, seznamování s prostředím, 

vytváření prosociálních postojů, vytváření zdravých životních návyků, osvojení si věku 

přiměřených praktických dovedností, posilování přirozených poznávacích citů, rozvoj schopnosti 

vytvářet citové vztahy, podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, 

seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému, rozvoj komunikativních dovedností, 

získávání relativní citové samostatnosti, poznávání pravidel společenského soužití a jejich 

spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí 

 

Očekávané výstupy:   -     odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých 

- navazovat kontakty s dospělými 

- bez zábran komunikovat s druhým dítětem 

- orientovat se v novém prostředí 

- uplatňovat základní hygienické návyky 

- zvládat jednoduchou sebeobsluhu 

- zvládnout základní pohybové dovednosti 

- vnímat, že je zajímavé dovídat se nové věci 

- uvědomovat si příjemné a nepříjemné prožitky 

- uplatňovat návyky společenského chování 

- zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, 

pomůckami 

- prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

- uvědomovat si práva druhých 

- pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

- domluvit se slovy i gesty 

- spolupracovat s ostatními 
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Časový rozsah:   -   2 - 4  týdny 

 

 

Věková skupina:   -   3 – 7leté děti 

 

 

Vzdělávací nabídka:              -     spontánní hra 

- činnosti zajišťující spokojenost a radost 

- pozitivní příklady prosociálního chování 

- činnosti zaměřené na poznávání prostředí 

- sociální a interaktivní hry 

- sebeobslužné činnosti 

- přirozená cvičení, lokomoční pohybové činnosti 

- činnosti relaxační a odpočinkové zajišťující zdravou atmosféru a 

pohodu 

- aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ 

- manipulační a jednoduché úkony s předměty 

- činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich 

praktickým používáním 

- námětové hry a činnosti 

- aktivity podporující sbližování dětí 

- hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

- kooperativní činnosti ve dvojicích, skupinách 

- individuální a skupinové konverzace 

- sledování pohádek a příběhů obohacující citový život dítěte 

- aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi 

- hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému, ochotě 

rozdělit se, půjčit hračku, střídat se 

- činnosti směřující k ochraně zdraví a vytváření zdravých 

životních návyků 

- poslech čtených a vyprávěných pohádek 

- hry na téma přátelství 
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Název projektu 

ZNÁM CESTU DO ŠKOLKY 

 

 

        
         

 

 

Charakteristika a cíle projektu:  

 

Seznamování s místem a prostředím ve kterém dítě žije, osvojování si pojmů a poznatků o dopravě, 

rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, rozvoj fyzické i psychické 

zdatnosti, osvojení si poznatků k podpoře zdraví a bezpečí, rozvoj jazykových schopností 

receptivních, osvojení si věku přiměřených dovedností, aktivně se přizpůsobovat prostředí a zvládat 

jeho změny, vytváření základů pro práci s informacemi, posilování přirozených poznávacích citů, 

vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, porozumění základním 

projevům neverbální komunikace v sociokulturním prostředí 

 

 

Očekávané výstupy:   -     orientovat se ve známém prostředí a okolí MŠ 

- zvládnout základní pohybové dovednosti a běžné způsoby pohybu 

v různém prostředí 

- uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat 

- vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru 

- zvládnout prostorovou orientaci 

- dodržovat herní pravidla 

- domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

- chápat prostorové pojmy 

- chovat se přiměřeně a bezpečně na veřejnosti 

- všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

- jednat s dětmi i dospělými ve svém okolí 

- zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjádřit své představy 

pomocí různých výtvarných technik 

- popsat skutečnou situaci i podle obrázku 
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- rozlišovat některé obrazné symboly (orientační a dopravní 

značky) 

- respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla 

 

 

Časový rozsah:   -   2 – 4 týdny  

 

Věková skupina:   -   3 – 7leté děti 

 

 

 

 

 

Vzdělávací nabídka:    -     přirozené pozorování blízkého prostředí 

- aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci 

- pohybové činnosti 

- smyslové a psychomotorické hry 

- hry a aktivity na téma dopravy 

- cvičení chování v dopravních situacích 

- vycházky do okolí 

- hry procvičující orientaci v prostoru i v rovině 

- hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků a 

signálů 

- činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně 

znakových systémů 

- příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů 

(při pohyb. činnostech a dopravních situacích) 

- konstruktivní a grafické činnosti 

- společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

- práce s obrazovým materiálem, encyklopediemi 

- grafické napodobování tvarů, symbolů, písmen, čísel 

- vyřizování vzkazů a zpráv 

- poučení o možných nebezpečných situacích 

- nabídka setkání s pozitivními vzory vztahů a chování 

- manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty 

- hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

- komentování zážitků a aktivit   
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Název projektu 

BAREVNÝ PODZIM 
 

                  
 

Charakteristika a cíle projektu:  
 

Vytváření elementárního povědomí o přírodním prostředí a přizpůsobovat se jeho změnám, rozvoj a 

užívání všech smyslů, vytváření zdravých životních návyků, rozvoj pohybových schopností a 

zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, rozvíjení komunikativních dovedností, 

rozvoj tvořivosti a estetického cítění, rozvíjení kooperativních dovedností, kulturních postojů, 

společenského a estetického vkusu, vytvoření si povědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou 

přírodou, osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči 

o okolí, posilování přirozených poznávacích citů 

 

Očekávané výstupy:  -     mít povědomí o významu životního prostředí a  

          pečovat o něj 

- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů a vědomě   

jich využívat 

    -     porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé 

- mít povědomí o významu péče o čistotu, aktivního pohybu a 

zdravé výživy 

- ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku 

- pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno, vést rozhovor, 

porozumět slyšenému 

- využívat svou fantazii a představivost v tvořivých činnostech 

- zachytit a vyjádřit své prožitky, být citlivé ve vztahu k přírodě 

- spolupracovat s ostatními a dodržovat dohodnutá pravidla 

- vnímat kulturní podněty a hodnotit své zážitky 

- vnímat, že svět má svůj řád, jeho pestrost a různorodost 

- zacházet s výtvarnými pomůckami a materiály 

- naučit se zpaměti krátké texty  

- rozhodovat se o svých činnostech 

- sladit pohyb s rytmem a hudbou 

- sluchově rozlišovat začáteční hlásky (slabiky) ve slovech 
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Časový rozsah:  -   8 – 10 týdnů 

 

Věková skupina:  -   3 - 7leté děti 

 

 

Vzdělávací nabídka:  -     přirozené pozorování okolní přírody 

- přímé pozorování přírodních jevů 

- ekohry 

- vycházky do přírody 

- smyslové a psychomotorické hry 

- jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti 

- konstruktivní a grafické činnosti 

- zdravotně zaměřené činnosti 

- artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní 

hádanky, vokální činnosti 

- estetické a tvůrčí aktivity 

- hry a činnosti podporující tvořivost a fantazii 

- společné zábavy (kulturní aktivity) a další společné činnosti 

nejrůznějšího zaměření 

- komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv 

- hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

- přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

- činnosti zaměřené k chápání pojmů a osvojování si poznatků 

(vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, 

obrazovým materiálem, médii apod.) 

- příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání 

- využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek 

v životě a okolí dítěte 

- lokomoční a jiné činnosti 

- společné diskuse, rozhovory 

- pozorování předmětů, pojmenování jejich vlastností, 

charakteristických znaků 

- komentování zážitků a aktivit 

- konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, 

odhad) 

- spontánní hra 

- příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání 

- tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, 

hudebně pohybové podněcující tvořivost a nápaditost dítěte 
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Název projektu 

DÁRKY DĚLAJÍ RADOST 

 

      
 

Charakteristika a cíle projektu:  
 

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře bezpečí, osobní pohody a pohody 

prostředí, rozvoj komunikativních a interaktivních dovedností, rozvoj tvořivosti, kultivace 

estetického vnímání a vkusu, rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, 

získané dojmy a prožitky vyjádřit, vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách, rozvoj 

sebeovládání a kultivovaného projevu, posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním, 

poznávání pravidel společenského soužití, rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a 

city plně prožívat, vytváření elementárního povědomí o širším kulturním prostředí, poznávání 

jiných kultur 

 

Očekávané výstupy:  -    chovat se tak, aby v různých situacích dítě   

                                                     neohrožovalo pohodu svou ani druhých 

- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci 

- naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si je zapamatovat a 

vybavit 

- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 

- ovládat své city a přizpůsobovat jim své chování 

- prožívat a projevovat co dítě cítí a těšit se z hezkých a příjemných 

zážitků 

- respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se a vycházet mu vstříc 

- zacházet šetrně s hračkami 

- porozumět projevům citových prožitků a nálad druhých 

- projevovat zájem o knížky 

- soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film 

- zachycovat skutečnosti ze svého okolí, vyjadřovat výtvarně své 

představy, využívat různé techniky  

- vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru 

- ovládat koordinaci ruky a oka 

- spolupracovat s ostatními      
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Časový rozsah:                     -   3 - 4 týdny 

 

 

Věková skupina:                  -   3 - 7leté děti 

 

 

Vzdělávací nabídka:            -     příležitosti a činnosti směřující k vytvoření pohody v MŠ 

- činnosti relaxační a odpočinkové zajišťující zdravou atmosféru a 

pohodu v MŠ 

- přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

- spontánní hra 

- hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost a fantazii 

(výtvarné, hudební, taneční aktivity) 

- činnosti zajišťující spokojenost a radost vyvolávající veselí a 

pohodu 

- estetické tvůrčí aktivity 

- sociální a interaktivní hry 

- hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému, k ochotě 

rozdělit se, půjčit hračku, pomoci 

- skupinové aktivity 

- účast na akcích, které jsou pro děti zajímavé 

- přípravy a realizace společných zábav a slavností 

- poslech čtených a vyprávěných pohádek a příběhů 

- sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů 

- manipulační činnosti 

- experimenty s materiály 

- artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní 

hádanky, vokální činnosti 

- hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

- lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti 

- prohlížení a „čtení“ knížek a časopisů 

- společenské hry a společenské aktivity nejrůznějšího zaměření 
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Název projektu 

POSTAVÍM SI SNĚHULÁKA 

 

 

      
 

Charakteristika a cíle projektu:  
 

Rozvoj pohybových schopností v oblasti hrubé i jemné motoriky, rozvoj fyzické a psychické 

zdatnosti, osvojení si dovedností, které předcházejí čtení a psaní, osvojení si elementárních 

poznatků o znakových systémech a jejich funkci, získávání schopností záměrně řídit své chování a 

ovlivňovat vlastní situaci, seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému, vytvoření základů 

aktivních postojů ke světu, vytváření elementárního povědomí o přírodním prostředí a jeho 

neustálých proměnách, rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho 

změnám, osvojení si věku přiměřených praktických dovedností, rozvoj tvořivého myšlení a 

sebevyjádření, rozvoj schopnosti sebeovládání, rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí 

 

 

Očekávané výstupy:  -     zvládat jemnou i hrubou motoriku a běžné způsoby 

          pohybu v různém prostředí 

- poznat některá písmena, číslice, popř. slova 

- sluchově rozlišit začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 

- popsat situaci, vyprávět příběh 

- využívat vědomě všech smyslů 

- přemýšlet, vést jednoduché úvahy, vyjádřit se 

- postupovat a učit se podle pokynů 

- uvědomovat si své možnosti a limity 

- rozhodovat o svých činnostech 

- porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

- dodržovat pravidla her a jiných činností 

- mít povědomí o přírodním prostředí, vnímat, že svět má svůj řád a 

změny jsou přirozené a samozřejmé 

- pomáhat pečovat o okolní životní prostředí 

- ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

- ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku 

- zvládnout sebeobsluhu 

- učit se nová slova a aktivně je používat 

- sledovat a vyprávět příběh, pohádku, projevovat zájem o knihy 
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- soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, 

užívat telefon 

- přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat        

se  s ním 

- prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

- dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla 

- spolupracovat s ostatními 

- vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru 

- pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

 

 

 

Časový rozsah:  -   5 – 8 týdnů 

 

 

Věková skupina:  -   3 – 7leté děti 

 

 

 

Vzdělávací nabídka:  -     sezónní činnosti 

- manipulační činnosti s materiálem, který děti obklopuje 

- činnosti směřující k prevenci úrazů 

- grafické napodobování 

- samostatný slovní projev na určité téma 

- experimenty a konkrétní operace s materiálem 

- smyslové hry 

- příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání 

- aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi dětmi 

- různorodé společné hry a skupinové aktivity 

- přirozené pozorování přírodního prostředí 

- praktické činnosti, při kterých se dítě seznamuje s různými 

přírodními látkami, s živou i neživou přírodou 

- pozorování životních podmínek, stavu přírodního prostředí a péče 

o něj 

- poslech čtených a vyprávěných příběhů a pohádek 

- sledování divadelního představení 

- konstruktivní a grafické činnosti 

- hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

- společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace 

- spontánní hra, volné hry a experimenty 

- hry a činnosti zaměřující se na cvičení různých forem paměti 

- sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte 

- činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a 

chování 

- pohybové a zdravotně zaměřené činnosti 

- výlety do okolí 

- námětové hry a činnosti 

- kognitivní činnosti (otázky a odpovědi) 
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Název projektu 

CHCI BÝT ZDRAVÝ 

 

     
Charakteristika a cíle projektu:  
 

Uvědomění si vlastního těla, osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví a podpoře, o pohybových 

činnostech a jejich kvalitě, rozvoj zájmu o další formy sdělení verbálního i neverbálního, rozvoj 

kultivace smyslového vnímání, paměti a pozornosti, podpora zájmu o učení, poznávání sebe sama, 

rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě, osvojení si poznatků důležitých pro navazování a rozvíjení 

vztahů k druhým lidem, vytvoření základu aktivních postojů k životu, ke světu a rozvoj dovedností 

umožňujících tyto vyjadřovat a projevovat, rozvoj užívání všech smyslů, rozvoj zdravých životních 

návyků a postojů jako základu zdravého životního stylu, vytváření základů pro práci s informacemi, 

získávání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci, spoluvytváření 

zdravého a bezpečného prostředí a osvojení si poznatků a dovedností k ochraně dítěte před 

nebezpečnými vlivy 

 

Očekávané výstupy:  -    zachovávat správné držení těla 

- koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla 

- zvládnout sebeobsluhu a jednoduché pracovní úkony 

- pojmenovat části těla a znát jejich funkci a pojmy užívané ve 

spojení se zdravím 

- mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, co mu prospívá a 

škodí 

- vyjadřovat samostatně myšlenky formulované ve větách, vést 

rozhovor 

- rozlišovat obrazné symboly 

- soustředit se na činnost, udržet pozornost 

- využívat zkušeností k učení 

- uvědomovat si svou samostatnost 

- zaujímat vlastní názory a vyjadřovat je, vyjádřit souhlas či 

nesouhlas 

- uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, respektovat práva 

druhých 

- odmítnout nepříjemnou komunikaci 

- spolupracovat s ostatními 

- bránit se projevům násilí jiného dítěte 

- chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi, uvědomovat si 

nebezpečí, požádat druhého o pomoc 

- respektovat rozdílné vlastnosti, domluvit se na společném řešení 
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- chovat se zdvořile, odmítat nežádoucí chování 

- chápat elementární časové pojmy a orientovat se v čase 

- uvědomit si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat a 

mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit a kde v případě 

potřeby hledat pomoc 

- chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy 

- orientovat se v prostoru, rovině, částečně i na čáře 

- zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené 

- rozlišovat aktivity, které mohou zdraví podporovat a které je 

mohou poškozovat  

 

Časový rozsah:  -  3 – 4 týdny 

 

Věková skupina:  -  3 – 7leté děti 

 

Vzdělávací nabídka:  -    činnosti zaměřené na poznávání lidského těla a  

          jeho částí 

- pracovní a sebeobslužné činnosti 

- příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů, nemoci, 

nezdravých návyků a závislostí 

- společné diskuse, komentování zážitků 

- řečové, sluchové, dechové a rytmické hry, grafické napodobování 

- manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností 

- činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti 

- činnosti vedoucí k poznávání sebe sama a různých lidských 

vlastností 

- práce s obrazovým materiálem, encyklopedie 

- verbální i neverbální komunikační aktivity 

- kooperativní činnosti ve skupinkách 

- situace, kdy se dítě učí chránit soukromí a spoluvytvářet pravidla 

soužití ve třídě 

- činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících 

s denním řádem 

- lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti 

- konstruktivní a grafické činnosti 

- činnosti relaxační a odpočinkové 

- smyslové a psychomotorické hry, cvičení postřehu, koncentrace 

pozornosti, zrakové a sluchové paměti 

- samostatný slovní projev na určité téma 

- námětové hry a činnosti 

- činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte s viditelným cílem 

a výsledkem 

- činnosti zasvěcujících dítě do časových pojmů a vztahů 

souvisejících s denním řádem 

- poučení o možných nebezpečných situacích 

- využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím 

- hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru a v rovině 

- zdravotní péče v MŠ 

- předplavecký výcvik  

- škola v přírodě 
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Název projektu 

HODY, HODY, DOPROVODY 

 

              
    
Charakteristika a cíle projektu:  
 

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností, rozvoj řečových schopností, rozvoj 

tvořivosti, získání relativní citové samostatnosti, ochrana bezpečí ve vztazích, vytváření povědomí 

o existenci ostatních kultur, rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a 

jeho změnám, vytvoření povědomí o širším přírodním prostředí a o vlastní sounáležitosti s živou a 

neživou přírodou, osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci, 

rozvoj estetického vkusu, osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání 

jednoduchých činností v péči o okolí, rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

 

Očekávané výstupy:  -     sladit pohyb s hudbou, rytmem a zpěvem 

- formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat 

- vyjadřovat svou fantazii a představivost v tvořivých činnostech 

- uvědomovat si svou samostatnost 

- chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu 

- vyjadřovat své představy pomocí různých technik a činností 

- mít povědomí o přírodním prostředí, vnímat, že svět má svůj řád, 

jeho pestrost a rozmanitost 

- všímat si změn v okolí 

- chápat prostorové pojmy, orientovat se v prostoru a v rovině 

- chápat základní číselné a matematické pojmy 

- spolupracovat s ostatními 

- osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí 

- pomáhat pečovat o životní prostředí 

- zvládat jemnou motoriku 

- projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu 

- zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 

- popsat situaci (skutečnou i podle obrázku) 

- řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat 

nápady 

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

- bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování 

- dodržovat pravidla her, jednat spravedlivě 
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Časový rozsah:  -  5 – 7 týdnů 

 

 

Věková skupina:  -  3 – 7leté děti 

 

Vzdělávací nabídka:  -     hudební a hudebně pohybové činnosti 

- hry se slovy, slovní hádanky 

- vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo shlédlo 

- hry a činnosti nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost a 

fantazii 

- činnosti vyžadující samostatné vystupování 

- přirozené situace, při nichž se dítě učí respektovat druhého 

- tvůrčí činnosti slovesné, literární, výtvarné, hudební, které 

podporují tvořivost a estetické vnímání 

- přirozené pozorování blízkého prostředí a okolní přírody, 

vycházky do okolí 

- sledování rozmanitostí a změn v okolní přírodě 

- práce s obrazovým materiálem, encyklopedie 

- činnosti zaměřené k chápání pojmů a osvojování poznatků 

- hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru a v rovině 

- činnosti zaměřené k seznamování s elementárními číselnými a 

matematickými pojmy a jejich symbolikou 

- pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí 

- četba, vyprávění a poslech příběhů s etickým obsahem a poučením 

- lokomoční pohybové činnosti 

- přípravy a realizace společných zábav a slavností 

- společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání 

druhému 

- společné diskuse, rozhovory 

- samostatný slovní projev na určité téma 

- setkávání se s různými druhy umění mimo MŠ 

- činnosti přispívající k péči o životní prostředí, pracovní činnosti 

pěstitelské a chovatelské, péče o školní zahradu a blízké okolí 
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Název projektu 

JÁ A MOJE RODINA 

 

 
         

Charakteristika a cíle projektu:  
 

Osvojení si poznatků důležitých k podpoře bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, rozvoj 

kultivovaného projevu, vytvoření základů pro práci s informacemi, rozvoj schopnosti citové vztahy 

vytvářet, rozvíjet a prožívat, posilování prosociálního chování, rozvoj schopnosti žít ve společenství 

ostatních lidí, rozvoj  úcty k životu ve všech jeho formách, rozvoj interaktivních a komunikativních 

dovedností, ochrana osobního soukromí a bezpečí, osvojení si věku přiměřených praktických 

dovedností, poznávat hodnotu lidské práce, osvojování si jednoduchých poznatků o světě, rozvoj 

komunikativních dovedností, rozvoj tvořivosti, estetického cítění, vkusu 

 

Očekávané výstupy: -    chovat se tak, aby v různých situacích dítě 

       neohrožovalo pohodu svou ani druhých 

- naučit se z paměti krátké texty 

- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči 

- nalézat nová řešení, myslet kreativně, předkládat nápady 

- přijímat pozitivní ocenění i případný neúspěch 

- uvědomovat si příjemné i nepříjemné prožitky 

- dodržovat dohodnutá pravidla, přirozeně komunikovat, uplatňovat 

svá přání s ohledem na druhého 

- pochopit, že každý má ve společenství svou roli 

- přistupovat k druhým lidem s úctou, vážit si jejich práce a úsilí 

- mít povědomí o širším společenském prostředí 

- zacházet s drobnými nástroji 

- dodržovat pravidla vzájemného soužití a chování doma, v MŠ i na 

veřejnosti 

- zachovávat správné držení těla 

- vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru 

- mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu 

aktivního pohybu a zdravé výživy 

- prožívat radost z poznaného a zvládnutého 

- vyjádřit souhlas i nesouhlas 

- spolupracovat s ostatními 

- koordinovat lokomoci a další pohyby a polohy těla 
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- pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

- zacházet šetrně s vlastními i cizími věcmi, pomůckami 

- záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

- učit se nová slova a aktivně je používat 

- poznat některá písmena, číslice, popř. je umět napsat 

- poznat napsané své jméno 

- uvědomit si své možnosti a limity 

- odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemní 

- rozhodovat o svých činnostech 

 

Časový rozsah:  -  4 – 6 týdnů 

 

Věková skupina:  -  3 – 7leté děti                       

 

Vzdělávací nabídka:  -     činnosti relaxační a odpočinkové zajišťující zdravou  

          atmosféru a pohodu 

- přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

- smyslové hry zaměřené na koncentraci pozornosti 

- řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých 

možností a variant 

- pohádky a příběhy obohacující citový život dítěte 

- hry na téma rodiny, námětové hry 

- cvičení projevování citů, sebekontroly a sebeovládání 

- sociální, interaktivní a společenské hry 

- činnosti ve skupinkách, které vedou k ohleduplnosti k druhému 

- četba, vyprávění a poslech příběhů s etickým poučením 

- různorodé společné hry a skupinové aktivity s rozlišováním 

různých společenských rolí 

- hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich 

občanského života a práce 

- práce s obrazovým materiálem, encyklopedie 

- konkrétní experimenty s materiálem 

- činnosti zaměřené na poznávání sociálního chování, v němž dítě 

žije (rodina) 

- hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i 

druhých 

- manipulační činnosti a jednoduché úkony s nástroji a nářadím 

- zdravotně zaměřené činnosti 

- hudební a hudebně pohybové činnosti 

- vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo shlédlo 

- výlety do okolí 

- aktivita přibližující dítěti pravidla vzájemného styku 

- hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských 

rolí 

- konstruktivní a grafické činnosti 

- společné diskuse, rozhovory, konverzace 

- grafické napodobování tvarů, písmen, čísel, symbolů 

- činnosti seznamující děti se sdělovacími prostředky, médii 

- činnosti zaměřené na poznávání lidských vlastností, uvědomování 

si vztahů mezi lidmi 
 



28 

 

28 

 

 

Název projektu 

RADOSTNÝ SVÁTEK DĚTÍ 

 

 
 

 
Charakteristika a cíle projektu:  
 

Rozvoj psychické a fyzické zdatnosti, rozvoj komunikativních dovedností, posilování přirozených 

poznávacích citů, rozvoj schopnosti sebeovládání, posilování prosociálního chování, poznávání 

pravidel společenského soužití, rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i 

jeho změnám, zdokonalování v oblasti hrubé a jemné motoriky, rozvoj kulturních postojů, úcty 

k životu ve všech jeho formách, vytváření elementárního povědomí o širším přírodním a kulturním 

prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách, ochrana osobního soukromí a 

bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 

 

 

 

Očekávané výstupy:  -     koordinovat pohyby těla 

- zvládnout sebeobsluhu 

- vést rozhovor, vyjadřovat se samostatně a smysluplně 

- přemýšlet, vést jednoduché úvahy a umět je vyjádřit 

- ovládat své city a přizpůsobovat jim své chování 

- zorganizovat hru 

- těšit se z přírodních a kulturních krás 

- uplatňovat své individuelní potřeby s ohledem na druhého, 

respektovat potřeby jiného dítěte 

- vnímat umělecké kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky 

- zvládat přírodní terén 

- zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, 

běžné způsoby pohybu v různých prostředích 

- porozumět slyšenému, sledovat děj a zopakovat 

- utvořit jednoduchý rým, chápat slovní vtip a humor 

- vyjadřovat svou představivost a fantazii ve tvořivých činnostech i 

slovních výpovědích k nim 

- těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních 

krás a setkávání se s uměním 
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Časový rozsah:  -   3 – 4 týdny 

 

Věková skupina:  -   3 – 7leté děti 

 

 

Vzdělávací nabídka:  -     zdravotně zaměřené činnosti 

- společné diskuse, rozhovory a konverzace 

- řešení myšlenkových a praktických problémů 

- cvičení sebekontroly a sebeovládání 

- činnosti ve skupinkách 

- činnosti, které vedou k ohleduplnosti 

- přípravy a realizace společných zábav a slavností 

- kulturní a umělecké akce konané mimo MŠ, poznávání 

rozmanitosti kultur 

- sledování rozmanitostí a změn v přírodě 

- konstruktivní a grafické činnosti 

- činnosti relaxační a odpočinkové 

- samostatný slovní projev na určité téma 

- motivovaná manipulace s předměty 

- hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru a rovině 

- cvičení organizačních dovedností 

- společenské hry 

- společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

- výlety 

- hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a 

fantazii 

- sledování a poslech pohádek a příběhů obohacujících citový život 

dítěte 

- kooperativní činnosti ve dvojicích, skupinkách 

- rýmování 
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Název zúženého projektu                                                                                                                    

JSME MALÍ, ALE ŠIKOVNÍ 
 

 
 

 

Cíl projektu:  Vytvoření optimálních podmínek pro usnadnění vstupu dítěte do MŠ,  

   zvládnutí odloučení od rodiny, získání relativní citové samostatnosti,  

   usnadnění vstupu do MŠ, zvládnutí sebeobsluhy a hygienických   

   návyků, navazování kontaktů s ostatními dětmi i dospělými a vytváření  

   citových vztahů, rozvoj komunikativních verbálních i nonverbálních  

   dovedností, rozvoj fyzické i psychické zdatnosti, správná reakce na  

   pokyny učitelky, dodržování pravidel chování, orientace v novém  

   prostředí 

 

Vzdělávací nabídka:  

   
Prodloužené adaptační období s rodiči, stálý a pravidelný denní režim, zajištění pocitu bezpečí a 

podnětného prostředí, důraz na individuální péči a úzký kontakt s učitelkou (citová vazba), 

jednoduché sebeobslužné činnosti, činnosti relaxační a odpočinkové, spontánní hra, námětové hry, 

smyslové hry, interaktivní hry, aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v MŠ, praktické 

činnosti s hračkami a předměty, přirozené pozorování, pohybové činnosti, poslech, jednoduché 

úkony s předměty, sociální hry, aktivity podporující sbližování dětí, využívání praktických ukázek, 

učení nápodobou,  průběžný odpočinek během celého dne, hudební a hudebně pohybové činnosti, 

artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, využití zahrady a vycházek do blízkého okolí MŠ, 

poznávací činnosti 

 

Podmínky v MŠ k zajištění těchto cílů: 

  

Zajištění bezpečnostních, hygienických, prostorových i materiálních podmínek, přizpůsobení 

vzdělávání a režimu dne, vhodné hračky, didaktické pomůcky, náčiní, nářadí pro děti mladší 3 let, 

odpovídající zahradní vybavení, uzavíratelné skříňky, ochranné kryty na nábytek, ergonometricky 

odpovídající nábytek, prostor pro odpočinek a relaxaci během dne, bezbariérový přístup, vymezení 

prostoru pro předmět, ke kterému má dítě citovou vazbu, dostatečný prostor pro volný pohyb a hru,  

dostatek času pro všechny aktivity vč. stolování, převlékání, hygienické návyky, přizpůsobení 

množství stravy dle potřeby, dostatek prostoru pro náhradní oblečení, vhodné hygienické pomůcky, 

vymezení prostoru pro kočárky dle potřeby, každodenní ústní kontakt s učitelkou, využití 

konzultačních hodin i mimo stanovenou dobu 

 

Časový rozsah: od 2 do 3 let věku dítěte (event. dle potřeby)   

 

Věková skupina: 2 – 3leté děti 

 

 



31 

 

31 

 

Název zúženého projektu 

CESTA KOLEM SVĚTA 

 

 
 

 

 Cíl projektu:  Seznámit děti s jinými zeměmi, národy, podnebím a kulturami, 

    umožnění prožitku dětí z nově poznaného 

 

 

 Vzdělávací nabídka:  

    práce s mapou, globusem, encyklopediemi 

    vlajky, znaky 

    jazyk a hudba jiných národů 

    DVD k tématu 

    četba příběhů k tématu 

    hudební a hudebně pohybové činnosti 

    tvořivé činnosti s využitím různých materiálů a nástrojů 

    seznámení s různými možnostmi cestování 

    adopce na dálku 

    skládání obrázků z částí – puzzle 

    rozhovory a společné diskuse 

 

 

 

 

 Časový rozsah: 1 – 3 týdny 

 

 

 Věková skupina: 3 – 7leté děti 
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Název zúženého projektu 

ESKYMÁCI 
 

 

 
 

 

 Cíl projektu:  Seznámit děti s cizí zemí, podnebím, obyvateli, zvířaty, zvyky, 

    využití sněhu jako materiálu 

 

 

 Vzdělávací nabídka:  

    práce s mapou, globusem, encyklopediemi 

    rozhovory nad obrázky, prohlížení časopisů 

    hry na sněhu, stavba iglú, experimenty – všestranné využití sněhu 

    poslech příběhu k tématu 

    tvořivé činnosti s využitím různých materiálů (vata, krupička, písek, 

    kůže, kožešina, textilie, cukr) 

    modelování ze sněhu, otisky 

    DVD  k tématu 

    bobování, sáňkování 

    orientace na sněhu dle stop  

 

  

 

  

 

 

 Časový rozsah: 1 – 2 týdny 

 

  

 Věková skupina: 3 – 7leté děti 
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Název zúženého projektu 

INDIÁNI 
 

 

 
  

 Cíl projektu:  Seznámit děti s kulturou cizího národu 

 

 

  

 Vzdělávací nabídka:  

    tvořivé činnosti (výroba: čelenky, masky, totemy, oděvy, teepee) 

    práce s prstovými a obličejovými barvami 

    omalovánky, vystřihovánky 

    práce s mapou, globusem, encyklopediemi 

    rozdělávání ohně, druhy ohňů, táborák, opékání vuřtů 

    karneval v maskách indiánů 

    video, DVD k tématu 

    tematická hudba, poslech, využití hudebních nástrojů 

     

 

 

 

 

 

 Časový rozsah: 1 - 2 týdny 

  

 

 Věková skupina: 3 – 7leté děti 
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Název zúženého projektu 

NA NÁVŠTĚVĚ U PROTINOŽCŮ 
 

 

 
 

 

 Cíl projektu:  Seznámit děti se vzdáleným kontinentem, obyvateli, zvířaty,  

    podnebím, kulturou 

 

 

  

 Vzdělávací nabídka: 

     práce s encyklopediemi, globusem, mapou 

    seznámení s typickou faunou a flórou 

    geografie – oceán, moře, přístavy, lodě 

    DVD, příběhy k tématu 

    tvořivé a hudební činnosti 

    rozhovory nad obrázky, vyhledávání rozdílů 

 

 

 

  

  

 

 Časový rozsah: 1 - 2 týdny 

 

 

  

 Věková skupina: 3 – 7leté děti 
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Název zúženého projektu 

Z POHÁDKY DO POHÁDKY 
 

 
 

  

 Cíl projektu:  Seznámit děti s širokou škálou pohádek, uvědomit si morální  

    hodnoty příběhu, proč dobro vítězí nad zlem, projevovat zájem o  

    knihy,  časopisy, divadlo, film a jiná média, učit se kulturnímu a  

    společenskému chování, rozvoj slovní zásoby 

 

 

 Vzdělávací nabídka:  

    divadla v MŠ 

    výjezdy do divadel mimo MŠ, kouzelník 

    dramatizace – využití všech dostupných druhů loutek, maňásků 

    četba pohádek, poslech 

    prohlížení a „čtení“ knih, časopisů 

    vyprávění učitelky i dětí 

    CD, DVD,  televize 

    karneval v MŠ 

    tvořivé, hudebně pohybové a hudební činnosti 

    vyprávění pohádky dle obrázků 

    pantomima, improvizace, přiřazování dvojic 

    výroba loutek 

    slet čarodějnic v MŠ 

    hádanky a slovní hříčky 

 

 

 

 Časový rozsah: 1 – 3 týdny 

 

 

 Věková skupina: 3 – 7leté děti 
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Název zúženého projektu 

TĚŠÍM SE DO ŠKOLY 
 

 

 
 

 Cíl projektu:  Zaměřit se na přípravu dětí k zápisu a vstupu  

    do základní školy, osvojení si některých poznatků a dovedností, které 

    předcházejí čtení a psaní, vytváření pozitivního vztahu   

    k intelektuálním činnostem a k učení 

 

 Vzdělávací nabídka:  

    návštěva 1. třídy základní školy, předškolní přípravka v ZŠ 

    hry a činnosti zaměřené na poznávání, rozlišování a pojmenování  

    barev a odstínů, geometrických tvarů 

    kresby, malba postavy s detaily 

    rozhovory s dětmi – jméno, bydliště, rodiče a jejich zaměstnání,  

    sourozenci 

    cvičení grafomotoriky – opis jména, zrcadlový opis prvků 

    počet do 20, více, méně, stejně 

    přednes básně, sólový zpěv 

    počáteční hláska, slabika, počet slabik 

    poznávání písmen, číslic 

    artikulační cvičení a cvičení výslovnosti 

    stolní a didaktické hry 

   encyklopedie, obrazový materiál 

   vyprávění příběhu podle obrázku 

   četba – převyprávění děje 

   uvolňovací cviky ruky a prstů s říkadly 

   pohybové a hudebně-pohybové hry 

   spolupráce s logopedem 

   setkávání s patrony 

 

 Časový rozsah: průběžně po celý školní rok, min. 2 týdny před zápisem 

 

 Věková skupina: 5 – 7leté děti 
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Název zúženého projektu 

PODVODNÍ SVĚT 
 

 

 
  

 Cíl projektu:  Seznámit děti s životem pod vodní hladinou 

 

 

  

 Vzdělávací nabídka:   

    návštěva Mořského světa 

    využití encyklopedií a naučných knih 

    rozhovory s dětmi (rybaření, vodní živočichové, rostliny) 

    rozdíly u nás a v moři, či oceánech 

    četba příběhu k tématu, poslech CD, zvuky 

    DVD k tématu 

    potápěči 

    tvořivé činnosti s využitím různých materiálů, experimenty 

    hádanky 

    koloběh vody 

    předplavecký výcvik 

 

  

 

 

  

 Časový rozsah: 1 – 2 týdny 

 

 

 Věková skupina: 3 – 7leté děti 
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Název zúženého projektu 

JEDEME DO ZOO 
 

 
 

  

 Cíl projektu:  Seznámení s exotickými zvířaty 

 

 

  

 Vzdělávací nabídka:  

    výjezd do ZOO, chovatelských stanic 

    encyklopedie, naučné knihy, časopisy 

    DVD  –  přírodopisné filmy 

    CD – hlasy, zvuky zvířat, rozlišování  

    sluchové hry 

    četba příběhů k tématu,  

    rozhovory a společné diskuse 

    PH a HPH k tématu 

    tvořivé činnosti, modelování 

    dramatizace 

    orientace v prostoru – hra „Autobusem do ZOO“ 

    hádanky a slovní hříčky 

    skládání obrázků z částí, puzzle 

    živá zvířata v MŠ 

 

 

 

 

 Časový rozsah: 1 - 2 týdny 

 

 

 Věková skupina: 3 – 7leté děti 
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Název zúženého projektu 

RAKETOU DO VESMÍRU 
 

 

 
 

 

 Cíl projektu:  Vytvářet poznatky o planetě Zemi a vesmíru  

 

 

  

 Vzdělávací nabídka:  

    práce s globusem, mapou, encyklopediemi 

    naučné knihy, časopisy 

    návštěva planetária, hvězdárny 

    rozhovory - planety, hvězdy, slunce, měsíc, souhvězdí, den a noc  

    roční období atd. 

    tvořivé a estetické činnosti 

    využití DVD, videa, CD 

    četba, poslech k tématu 

    relaxační hudba 

 

 

 

 

 

 Časový rozsah: 1 - 2 týdny 

 

 

 Věková skupina: 3 – 7leté děti 
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Název zúženého projektu 

SPORT A JÁ 
 

 
  

 Cíl projektu:  Seznámit děti s různými druhy sportu, zlepšit fyzickou zdatnost a  

    psychickou odolnost, pěstovat smysl pro fair play, dodržovat pravidla 

    her, učit se prohrávat a přát vítězství i ostatním dětem, rozvoj hrubé 

    motoriky, aktivně se zúčastnit plnění zadaných úkolů 

 

 

 Vzdělávací nabídka:  

    olympiáda v MŠ 

    sportovní dopoledne v MŠ 

    Dětský den v MŠ 

    překážkové dráhy 

    využití zahrady při cvičení, trampolína 

    cvičení na nářadí, s náčiním, na stanovištích 

    míčové hry 

    využití encyklopedií, časopisů, DVD, videa 

    předplavecký výcvik, škola v přírodě 

    tvořivé činnosti, modelování postavy v pohybu 

    pochodové cvičení, chůze na delší vzdálenosti 

    hry se zaměřením na orientaci v prostoru, na zahradě, v přírodě 

    překonávání překážek v přírodním prostředí 

    soutěživé hry a činnosti, cvičení v družstvech 

    hledání pokladu 

     

 

 

 Časový rozsah: 1 – 2 týdny 

 

 Věková skupina: 3 – 7leté děti 
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Název zúženého projektu 

JÁ JSEM MUZIKANT 
 

 
 

 Cíl projektu:  Seznámit děti s různými hudebními nástroji, hudebníky, různými  

    druhy hudby, překonat ostych před ostatními, podporovat zdravou 

    soutěživost, zaujmout ostatní svým hudebním projevem 

 

 

 Vzdělávací nabídka:  

    pěvecká soutěž „Zlatý slavík“ 

    využití dostupných hudebních nástrojů, zesilovače, mikrofonů 

    seznámení s různými druhy hudebních nástrojů 

    Orffovy nástroje 

    zpěv skupinový i sólový, rytmizace  

    HPH, tanečky 

     DVD, poslech CD 

    rozlišování dle zvuků, sluchové hry 

    hudební pořady v MŠ i mimo ni, koncerty 

    využití encyklopedií, obrázků 

    rozhovory 

    praktické činnosti- orchestr, kapela, zpěváci 

    seznámení s jednoduchými hudebními pojmy 

    improvizace na hudbu, tanec, diskotéka 

    kresba, omalovánky, modelování 

    výuka hra na flétnu 

 

 

 Časový rozsah: 1 - 2 týdny 

 

 

 Věková skupina: 3 – 7leté děti 
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Název zúženého projektu 

KDYŽ MŮŽEME, POMŮŽEME 
 

 

 

 Cíl projektu:  Seznámit děti s faktem, že existují i děti nemocné, handicapované, 

     sociálně slabé, děti se SVP, které potřebují naši pomoc a podporu, 

    pěstovat v dětech ohleduplnost a solidaritu, navazovat a rozvíjet  

    vztahy dítěte k druhým lidem 

 

 Vzdělávací nabídka:  
    účast na akcích pro jednotlivé nadace s vystoupením dětí (Paleček, 

    Kapka  naděje, Sdružení diabetických dětí, děti s nemocí motýlích 

    křídel atd.) 

    podpora projektů a nadací (prodej dárkových předmětů, příspěvky, 

    - SIDUS, sběr víček, Fond ohrožených dětí) 

    výtěžky z prodejních akcí MŠ (velikonoční výstava, vánoční jarmark) 

    rozhovory s dětmi, využití obrázků, knih, časopisů 

    DVD 

    praktické příklady, ukázky 

    vyprávění, vysvětlování 

    četba příběhu s dětským hrdinou 

    adopce na dálku 

    smyslové hry 

    tvořivé činnosti 

    námětové hry na téma rodina 

    společné diskuse 

     

    pro děti se SVP v MŠ: asistent pedagoga, individuální   

    výchovně vzdělávací plán, nabídka alternativních (zvládnutelných) 

    aktivit, spolupráce se SPC, rodinou, logopedem, lékařem a ostatními 

    odborníky, vytvoření vhodných odpovídajících podmínek v MŠ,   

    zabezpečení pedagogických metod, metodických postupů a dostatek 

    kompenzačních pomůcek v rámci potřeb či postižení dítěte, podpůrná 

    opatření, plán podpůrných opatření 

 

 Časový rozsah: 1 - 2 týdny  

    dítě se SVP - po celou dobu docházky do MŠ 

 

 

 Věková skupina: 3 – 7leté děti 
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Název zúženého projektu 

MÁME RÁDI PŘÍRODU 
 

 

  

 Cíl projektu:  Seznamovat děti se způsoby ochrany přírody, ekologií, vytváření  

    zdravých životních návyků 

 

 

 Vzdělávací nabídka:  

    škola v přírodě, výlety do okolí 

    vycházky do okolí MŠ, pozorování přírody 

    úklid zahrady, okolí MŠ, třídění odpadů 

    sběr papíru, plastových víček 

    rozhovory a diskuse 

    využití encyklopedií, obrázků, DVD 

    ekologické hry 

    tematická četba, poslech 

    stavby z přírodnin, tvořivé činnosti 

    pozorování života v přírodě - praktické ukázky 

    poznávání a pojmenování rostlin a živočichů, kteří nás obklopují, 

    potrava, užitek 

 

 

 

 

 Časový rozsah: 1 – 2 týdny 

 

  

 Věková skupina: 3 – 7leté děti 
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Název zúženého projektu 

JAK JSEM POTKAL DINOSAURY 

 
 

 
 

  

 Cíl projektu:  Seznámit děti s prehistorií Země, počátky vývoje člověka 

 

  

 Vzdělávací nabídka:  

    využití encyklopedií, naučných knih, časopisů 

    sledování DVD k tématu 

    společné rozhovory a diskuse 

    využití loutek, dramatizace 

    rozvoj fantazie v tvořivých činnostech 

    modelování podle vzoru, využití sádry - kostra 

    výroba masek, omalovánky, vystřihovánky 

    návštěva Dinoparku, výstav, kino 

 

 

 

 

 

  

 

 Časový rozsah: 1 - 2 týdny 

 

 

 Věková skupina: 3 – 7leté děti 
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Název zúženého projektu 

OD CIZÍHO SI NIC NEVEZMU 
 

 
 

 

 Cíl projektu:  Seznámit děti s nebezpečím, které je obklopuje v rámci návykových a 

    škodlivých látek, protidrogová prevence 

 

  

 Vzdělávací nabídka:  

    společné diskuse, rozhovory 

    praktické ukázky 

    DVD k tématu 

    dramatizace 

    vyprávění podle obrázků, vysvětlování 

    publikace k tématu 

    „Když Alenka stůně“ 

    omalovánky 

    využití v projektu „Chci být zdravý“ 

 

 

 

  

 Časový rozsah: 1 – 2 týdny 

 

 

 Věková skupina: 3 – 7leté děti 
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Název zúženého projektu 

KOMÁŘI SE ŽENILI 
 

 
  

 

 Cíl projektu:  Seznámit děti se světem hmyzu 

 

 

 Vzdělávací nabídka:  

    encyklopedie, obrázky, naučné knihy 

    praktické ukázky v přírodě – vycházky 

    četba, poslech, rozhovory 

    DVD k tématu 

    tvořivé činnosti s využitím různých technik 

    grafomotorika 

    hudební a hudebně pohybové činnosti 

    smyslové hry 

    pozorování – lupa, mikroskop 

 

 

 

 

 

 

 Časový rozsah: 1 – 2 týdny  

 

 

 

 Věková skupina: 3 – 7leté děti 
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Název zúženého projektu 

MŮJ DOMÁCÍ MAZLÍČEK 
 

 
  

 Cíl projektu:  Pěstovat v dětech lásku ke zvířatům, vědomí, že jim musí věnovat 

    péči a starostlivost, seznámení s různými domácími mazlíčky dětí 

 

 

 Vzdělávací nabídka:  

    Den po mou hračku, pro mého mazlíčka 

    praktická ukázka domácích mazlíčků, foto 

    rozhovory a společné diskuse – potrava, péče 

    encyklopedie, obrázky, časopisy 

    omalovánky, vystřihovánky, modelování 

    tvořivé činnosti s využitím různých materiálů 

    pohádky a příběhy k tématu, poslech, DVD 

    ukázka, přinesení fotografií 

    PH, HPH a hudební činnosti 

    sluchové hry – rozeznávání zvuků 

    vycházky – pozorování domácích zvířat 

    živá zvířata v MŠ 

 

 

 

 

 Časový rozsah: 1 - 2 týdny 

 

 

 Věková skupina: 3 – 7leté děti  
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Název zúženého projektu 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 
 

 
 

 

 Cíl projektu:  Seznámit se s novým prostředím a orientovat se v něm, seznámení             

    s novými lidmi a okolím, pěstovat u dětí vztah k přírodě, podporovat 

    ekologické cítění, zvládnout odloučení od rodičů a blízkých, rozvoj 

    samostatnosti 

 

 

 Vzdělávací nabídka:  

    orientace v novém prostředí, budově, okolí, seznámení s novými lidmi 

    sebeobslužné činnosti a činnosti vedoucí k rozvoji samostatnosti 

    četba příběhů a pohádek 

    vycházky do okolí, rozvoj vytrvalosti, chůze na delší vzdálenost 

    překonávání překážek v terénu 

    tvoření v písku 

    hledání pokladu, šipkovaná 

    výlety 

    míčové hry 

    pohybové a hudebně pohybové hry 

    opékání vuřtů, táborák 

    návštěva kulturních památek a objektů v okolí 

    stavby z přírodnin 

    karneval 

    sledování pohádek – televize, DVD 

    pozorování přírody, rozlišování a pojmenování zvířat a rostlin 

    kresba, omalovánky, tvořivé činnosti 

    konstruktivní činnosti 

    otužování, koupání 

    společenské hry 

    hry a činnosti vedoucí k rozvoji hrubé i jemné motoriky 

 

 Časový rozsah: 1 – 2 týdny 

 

 Věková skupina: 4 – 7leté děti 
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Název zúženého projektu 

UŽ DOVEDU POČÍTAT 

 
 

 
 

Cíl projektu:                          Chápat základní a číselné pojmy, elementární matematické   

                                                souvislosti, podle potřeby je využívat, umět přemýšlet, uvažovat 

                       a své myšlenky i úvahy vyjádřit, nacházet společné a rozdílné znaky, 

                                                umět je porovnat, seznámit se s číselnou řadou, rozvíjet logické  

    myšlení, podporovat u dětí předmatematické dovednosti               

 

 

Vzdělávací nabídka: 

   učebnice s matematickými představami, didaktické pomůcky, 

   společenské a stolní hry, počítadla 

   LOGICO 

   hlavolamy 

   rébusy, skládačky, hádanky, puzzle, pexesa, domina 

   předškolní příprava v ZŠ 

   využití v projektu „Těšíme se do školy“ 

   pracovní listy - opisy, přiřazování, správný počet 

   geometrické tvary 

   papírové peníze 

   námětové hry „Na obchod“ 

   karty s body, čísly, hrací kostky, obrázky (počet, spojování čísel) 

 

 

 

 

                                               

Časový rozsah:                     průběžně  po celý školní rok  

    předškolní děti 2 - 4 týdny před zápisem 

 

Věková skupina:                    3 – 7leté děti
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Název zúženého projektu 

MALÝ ČTENÁŘ 
 

 
 

  

Cíl projektu: Učit děti projevovat zájem o knihy, encyklopedie, časopisy 

 soustředěně poslouchat četbu, sledovat a vyprávět příběh, pohádku, 

 rozvoj pozornosti, podpora logického myšlení a sluchové analýzy  

 rozvoj slovní zásoby, pěstovat u dětí předčtenářské dovednosti 

 

 

 

 

Vzdělávací nabídka: 

 pravidelná četba, četba patronů 

 seznamování s českými autory, ilustrátory 

  rozhovory 

 křeslo pro hosta („nejen babička vypráví pohádky“) 

 spolupráce s místní knihovnou 

 poslech a sledování pohádek (CD, DVD) 

 využití v projektu „Z pohádky do pohádky“ 

 vlastní krátká pohádka 

 vyprávění pohádek podle obrázků 

 využití encyklopedií, „čtení knih a časopisů“ 

 nejoblíbenější kniha 

 Den pro mou knížku  

 besedy s knihovnicí, pamětníky, dětskými autory 

 

 

 

Časový rozsah: 1 - 2 týdny 

 

 

Věková skupina: 3 - 7leté děti 
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Název zúženého projektu 

JEŠTĚ BUDU VE ŠKOLCE 

 

 
 

 
Cíl projektu:  Zaměřit se na individuální přípravu dětí k zápisu a vstup do základní 

   školy s dětmi s odkladem školní docházky na základě doporučení z 

   PPP, vytváření pozitivního vztahu k učení 

 

 

Vzdělávací nabídka:  

   předškolní přípravka v základní škole 

   návštěva 1. třídy v základní škole 

   příprava k zápisu  

   barvy, odstíny, geometrické tvary 

   kresba, malba postavy s detaily 

   artikulační cvičení a cvičení výslovnosti 

   hrubá a jemná motorika (obratnost prstů – nácvik tkaničky, správné 

   stříhání a držení tužky, uvolňování ramene, zápěstí) 

   uvolňovací cviky ruky a prstů s říkadly 

   spolupráce s logopedem 

   spolupráce s PPP a jinými odbornými lékaři 

   grafomotorická cvičení 

   další individuální příprava dle zprávy z PPP 

   spolupráce s rodiči – doporučení domácí přípravy 

   námětové a sociální hry 

 

 

 

Časový rozsah:   průběžně po celý školní rok 

 

Věková skupina:  6 – 7leté děti 
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Název zúženého projektu 

JEZDÍM BEZPEČNĚ 

 
 

Cíl projektu:   Osvojovat si pojmy a poznatky o dopravě a významu některých  

   obrazných symbolů, seznámit se základními pravidly silničního  

   provozu, vytvářet základy pro práci s informacemi, dodržování  

   bezpečnosti a dohodnutých pravidel 

 

 

Vzdělávací nabídka: 

   básně a písně s dopravní tématikou 

   stolní a didaktické hry 

   tvořivé činnosti 

   pohybové a hudebně pohybové hry s dopravní tématikou 

   hry a činnosti zaměřené na poznávání a rozlišování zvuků, signálů, 

   barev, geometrických tvarů 

   encyklopedie, obrazový materiál 

   činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových 

   systémů 

   hry procvičující orientaci v rovině i v prostoru 

   návštěva dopravního hřiště 

   beseda s dopravní policií v MŠ 

   vycházky do okolí (vesty, terčík) 

   cvičení chování v dopravních situacích + prevence úrazů 

   Výjezdy autobusem (divadlo, kino, výlety, škola v přírodě) 

   POUČENÍ DĚTÍ 

   četba s dopravní tématikou 

   smyslové a psychomotorické hry, konstruktivní a grafické činnosti 

   pracovní listy, dopravní sešity 

   komentování zážitků a aktivit 

   motorky, odrážedla, koloběžky na zahradě + prevence úrazů 

 

Časový rozsah: průběžně, 1 – 2 týdny  

 

Věková skupina: 3 – 7leté děti 
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Název zúženého projektu 

VÍM, CO JE ZDRAVÉ 

 
 

Cíl projektu:   Vytvářet u dětí zdravé životní návyky a postoje jako základy zdravého 

   životního stylu, učit děti pečovat o své zdraví, předcházet nemocem a 

   úrazům 

 

Vzdělávací nabídka: 

 

   společné diskuse a rozhovory (význam pohybu, zdravé stravy, pitného 

   režimu, prevence před nemocemi atd.) 

   praktické ukázky 

   DVD k tématu, publikace a knihy k tématu 

   dramatizace, námětové hry 

   četba příběhů s danou tématikou 

   pohybové hry, relaxační cvičení, zdravotní cviky  

   pobyt venku – vycházky, průlezky, trampolína, otužování, cvičení na 

   zahradě 

   zdravotní péče v MŠ, čističky vzduchu 

   ukázka, ochutnávka zdravé stravy (bio potraviny, bezmasá strava) 

   ochutnávka ovoce a zeleniny, netradičních potravin 

   beseda, povídání se zdravotní sestrou, s lékařem 

   společné vaření (např. příprava svačiny) 

   poučení o možných nebezpečných situacích, nebezpečném, nezdravém 

   chování a jednání   

   dodržování denního režimu, pitného režimu 

   pracovní listy a omalovánky k tématu 

   setkání s někým, kdo má určitý zdravotní problém (děti neohrožující) 

   činnosti zasvěcující děti do časových pojmů a vztahů souvisejících 

   s denním řádem  

   činnosti směřující k prevenci úrazů, nemocí, nezdravých návyků a 

   závislostí 

 

Časový rozsah: průběžně, 1 – 2 týdny  

 

Věková skupina: 3 – 7leté děti 
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Název zúženého projektu 

ČÍM BUDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

Cíl projektu:  Seznámení dětí s různými druhy povolání, připomenutí starých  

   řemesel, osvojení si věku přiměřených praktických dovedností  

   vytváření úcty dětí k práci ostatních lidí, podpora poznávání  

   nových věcí, rozvíjení schopnosti vytvářet citové vztahy k lidem i 

   věcem, seznamování s pravidly společenského soužití, zlepšování 

   komunikativních dovedností 

 

 

Vzdělávací nabídka:  

   námětové hry – na obchod, na doktora, na kuchaře, na policisty 

   spontánní, sociální a interaktivní hry 

   rozhovory a společné diskuse – zaměstnání rodičů a prarodičů,    

   představy dětí o budoucím povolání 

   knihy, časopisy, obrázky k tématu 

   omalovánky, kresba povolání, vystřihovánky 

   tvořivé činnosti s využitím různých materiálů a nástrojů – modelování, 

   práce s těstem a zdobení, vyšívání, tkaní, výroba mýdla, malování 

   peněz, práce se dřevem 

   zapojení rodičů a prarodičů, návštěva pracoviště některého z nich 

   pohádky a příběhy k tématu, poslech a převyprávění, DVD 

   pohybové hry, HPH a hudební činnosti s tématem řemesel  

   a lidské práce 

   pantomima – poznávání předváděného povolání  

   vycházky a exkurze – pozorování dospělých při práci  

   zapomenutá řemesla 
 

 

Časový rozsah: 1 - 3 týdny 

 

 

Věková skupina: 3 – 7leté děti 
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Přílohy školního vzdělávacího programu: 
 

 

 

 

1. Zdravotní péče v MŠ 

2. Evaluační činnost a evaluační vzory   

3. Seznam zaměstnanců školy    

4. Školní řád       

5. Provozní řád školy      

6. Provozní řád školní jídelny – výdejny   

7. Plán aktivit       

8. Vzory třídních plánů       
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ZDRAVOTNÍ PÉČE V MATEŘSKÉ ŠKOLE VELTRUSY 

Od 1. 9. 2008 začala v naší MŠ fungovat zdravotní péče pod odborným dohledem           

MUDr. Ingeborg Vokálové. 

Paní doktorka navštěvuje mateřskou školu jedenkrát týdně, kdy prohlédne všechny děti, 

eventuelně upozorní na nález, vystaví recept pro rodiče nebo doporučí návštěvu odborného 

lékaře. Do MŠ dochází denně od 8,00 hodin do 11,00 hodin kvalifikovaná zdravotní sestra 

paní Jana Klímová, jejíž náplň práce spočívá: 

1. provedení ranního filtru po příchodu dítěte do MŠ 

2. informuje se v jednotlivých třídách, zda – li rodiče nenahlásili nějaký zdravotní 

problém svého dítěte 

3. prohlídka všech dětí (krk, kašel, rýma, vyrážka, zarudlé oči, kontrola stavu ekzému) 

4. zapsání dětí s potřebou zdravotní péče, podávání léků, inhalace těchto dětí 1x denně i 

preventivně, odsávání rýmy odsávačkou, promazávání kůže dětí s atopickým 

ekzémem 

5. podává i léky, které mají děti dle rozhodnutí lékaře z domova 

6. zajišťuje první pomoc v případě úrazů v MŠ, vč. nenadálých zdravotních komplikací 

7. informuje rodiče o nálezu, podaných lécích a dávkování (každodenní tabulka na 

nástěnkách) 

8. zajišťuje zdravotní péči na škole v přírodě - funkce zdravotníka 

9. zajišťuje péči dětem s vážnějším zdravotním problémem (cukrovka, epilepsie atd.) 

10. konzultuje s lékařkou zdravotní stav dětí, předává jí zprávy od rodičů o zdravotních 

problémech dětí 

 

Děti inhalují Vincentku 3ml + dle potřeby a rozhodnutí lékařky Mucosolvan                

roztok 1ml. Pokud lékařka rozhodne, podává se Ventolin roztok 1ml. 

Děti  inhalují  denně i v rámci prevence (pouze Vincentka). 

Podávané léky na kašel: na suchý, dráždivý kašel: SINECOD 2,5ml 2x denně, Stoptussin, 

Robitussin 

na vlhký kašel: MUCOSOLVAN sirup 2,5ml 2x denně 

Podávané léky na rýmu: 

na hnisavou rýmu: PAMYCON 2x denně i vícekrát 

+ další potřebné léky dle rozhodnutí lékařky 

Je potřeba, aby rodiče pokračovali v léčbě i doma - tj. 1 dávka léku večer. 

O druhu léku, dávkování a změně léků rozhoduje MUDr. I. Vokálová. 
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Zdravotní péče je  nepovinná, o účasti svého dítěte rozhodují rodiče. 

Z důvodů zachování dobrého zdravotního stavu dětí v naší mateřské škole byla stanovena tato 

pravidla zdravotní péče a docházky dětí do MŠ: 

1. po každodenním raním filtru je zdrav. sestra (ev. učitelka) oprávněna odeslat dítě 

s větším zdravotním či infekčním nálezem (i bez teploty) s rodiči k lékaři 

2. děti s kašlem či rýmou, event. dalším menším zdravotním nálezem bez teploty budou 

při zdravotní péči v MŠ ošetřovány max. 2 dny, pokud nebude tato úspěšná, budou 

odeslány s rodiči ke svému pediatrovi  

3. jestliže dítě po nemoci  nastoupí  nedoléčené do MŠ, je sestra či uč. oprávněna odeslat 

jej s rodiči ihned k lékaři a dítě bude přijato pouze na základě potvrzení  od lékaře, že 

může do kolektivu a není infekční  

4. po každém vážnějším infekčním nebo déletrvajícím onemocnění (spála, spálová 

angína, streptokok, mononukleóza, neštovice atd.) taktéž vyžadujeme potvrzení,  že 

dítě může do MŠ 

Zdravotní péče v naší mateřské škole je nadstandardní činnost z části hrazená rodiči, která 

nezasahuje do vzdělávacího programu MŠ. 

Slouží hlavně jako prevence, či přídavná léčba při drobných zdravotních problémech či 

alergiích, není zřízena pro léčbu infekčních onemocnění. 

 

Po vzájemné dohodě se zřizovatelem, Alergie, o.p.s a MŠ zůstane v naší mateřské škole 

zdravotní péče zachována dle zájmu nových rodičů na základě průzkumů. 
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Evaluační činnost školy: 

 

 

Na úrovni školy:    časové rozvržení:  hodnotí:  
pedagogické porady    1 x měsíčně   ředitelka + uč. 

provozní porady    4x ročně   ředitelka + zaměst. 

dotazník pro rodiče (s obměnami)  1x ročně (květen)  rodiče* 

hodnocení školy 

a uplynulého školního roku   1x ročně (srpen)  učitelky +ředitelka * 

                  (závěry v zápisu z pp) 

 

Na úrovni tříd: 
evaluace třídními učitelkami   denně    učitelky* 

(zaměření v TVP) 

hodnotící postřehy    denně    učitelky*  

(poznámky v třídní knize) 

evaluace projektů     po ukončení projektu  učitelky* 

(hodnocení vzdělávacího procesu 

 dle dílčích cílů)     

hodnocení úrovně jednotlivých tříd  1x ročně (červen)  učitelky* 

hospitační činnost    1x měsíčně   ředitelka* 

 

 

Hodnocení jednotlivých dětí: 
sebehodnocení,  

hodnocení ostatními dětmi   denně po činnostech  děti  

slovní hodnocení    denně    učitelky 

diagnostické portfolio    průběžně po celý šk. rok učitelky* 

(komplexní diagnostika dítěte)      

diagnostika předškoláka (výstupy)  červen    uč. předšk. dětí* 

plán podpůrného opatření   2x ročně   učitelky* 

 

 

Autoevaluace: 

hodnocení ŠVP  

(náplň ŠVP, aktualizace, změny)   1x ročně (srpen)  učitelky+ředitelka 

 

hodnocení průběhu a vedení 

vzdělávacího procesu    na pedag.  poradách   učitelky                

 

sebehodnocení     při rozboru   učitelky 

      hospitační činnosti 

hodnocení vlastní práce   na pedagogických poradách učitelky + ředitelka 

 

plán profesního (osobního) rozvoje  1x ročně   učitelky* 

 

 

 

*písemně        aktualizace k 1. 9. 2018 


