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Personální zajištění 

Řízení mateřské školy zajišťuje ředitel školy, vymezuje povinnosti, pravomoci a úkoly 

pracovníků. Podporuje profesionalizaci pracovního kolektivu a vytváří podmínky pro další 

systematické vzdělávání. Vedoucí učitelka zajišťuje plánování pedagogické práce a chodu 

mateřské školy, vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními kolegyněmi 

a společně s nimi zajišťuje výchovně vzdělávací práci a dohled u dětí. Pět kvalifikovaných 

pracovnice se střídají na ranní a odpolední směně. O úklid, pořádek a čistotu se starají paní 

školnice. 

Personální obsazení 

FUNKCE JMÉNO ÚVAZEK 

ředitel Mgr. Petr Konečný - 

vedoucí učitelka Mgr. Jana Václavíková 1 

učitelka Petra Chlandová 1 

učitelka Klára Pospíšilová 1 

učitelka Soňa Polcrová 1 

učitelka Alena Muchová 1 

školnice Naděžda Tylichová 1 

školnice Hana Sýkorová 1 

Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

RVP PV vychází ve své základní koncepci z respektování individuálních potřeb a možností 

dítěte, z tohoto důvodu se stává i základním východiskem pro přípravu vzdělávacích 

programů také pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

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

možností potřebuje poskytnutí podpůrných opatření (viz. § 16 odst. 1 školský zákon).  

Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 

školského zákona. Podpůrná opatření realizuje mateřská škola. 

 

Všechna podpůrná opatření se člení do pěti stupňů, které vymezují vzestupně rozsah možné 

podpory dětí s tím, že vždy vycházejí z jejich vzdělávacích potřeb. Zatímco podpůrná opatření 

prvního stupně kompenzují mírné obtíže ve vzdělávání dítěte (např. specifické potřeby dítěte 

krátkodobé povahy), podpůrná opatření pátého stupně jsou určena dětem s nejtěžšími stupni 

zdravotního postižení.  



 

Ředitel ve spolupráci s vedoucí učitelkou zodpovídá za realizaci podpůrných opatření  

I. stupně, využití plánu pedagogické podpory (PLPP), vyhodnocení účinnosti podpory  

a v případě potřeby doporučení služeb školských poradenských zařízení, konkrétně se tedy 

jedná o podporu dítěte v okamžiku kdy z pozorování při hře i při práci vyplývá, že má drobné 

problémy (např. s motorickou obratností, s rozvojem vnímání, s úchopem pomůcek, 

s koncentrací pozornosti, s reprodukováním a pamatování si instrukcí i zadání práce, 

s rozvojem řeči a verbální obratnosti…).  

V takovém případě pedagog zpracuje PLPP, (viz. příloha č. 6), má písemnou podobu, který 

nastaví pro tyto děti: 

 pravidla častějšího vyhodnocování pokroku,  

 poskytování zpětné vazby s ohledem na věk dítěte, individuální potřeby a zájmy, 

diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu, 

 tempo vývoje, 

 postavení dítěte ve skupině, 

 osvojení dovedností zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a hygienické návyky 

v takovém rozsahu a na takové úrovni, která odpovídá věku a stupni postižení, 

 potřebu střídání činností či naopak jejich fixace. 

 

 

 

 

Při zajišťování podpůrných opatření II. – V. stupně postupují ředitel školy a vedoucí učitelka 

v souladu s §16 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Pokud podpora dítěte prostřednictvím PLPP nebyla 

dostačující, dohodne se pedagog se zákonnými zástupci na návštěvě ŠPZ, které může 

následně doporučit podpůrná opatření vyšších stupňů, na základě těchto doporučení 

zpracovává pedagog individuální vzdělávací plán (IVP – viz. příloha č.7), který má také 

písemnou podobu, uvádí se délka jeho platnosti a předpokládané kontroly. Dále IVP 

předkládá úpravy obsahu vzdělávání, úpravy očekávaných výstupů, způsob ověřování 

vědomostí a dovedností, hodnocení dítěte, potřebné kompenzační pomůcky, personální 

zajištění (asistent pedagoga, další pedagogický pracovník či speciální pedagog), další subjekty 

(PPP, SPC), spolupráci se zákonnými zástupci. 

 

Jako podpůrná opatření pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole 

využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory 

například: 

 respektování individuálních zvláštností dětí, 

 metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné  



vazby dítěti, diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu, 

 důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu, 

 respektování pracovního tempa dítěte a poskytování dostatečného času k zvládnutí 

úkolů, osvojení dovedností zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a hygienické 

návyky v takovém rozsahu a na takové úrovni, která odpovídá věku a stupni postižení 

 využívání skupinové výuky, 

 zohlednění postavení dítěte ve skupině, 

 snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy, 

 s ohledem na specifické potřeby se činnosti a formy páce buď střídají anebo naopak 

fixují, 

 spolupráce se zákonnými zástupci, školským poradenským centrem, případně s jinými 

odborníky. 

Dále může být poskytnuta podpora nad rámec podpůrných opatření spočívající zejména 

v personální podpoře. 

Personální podpora školním asistentem: 

 nepedagogický pracovník (může vykonávat i PP), 

 podpora při spolupráci s rodiči, 

 komunikace s rodinou a školou, 

 pomoc při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit, 

 nepedagogická podpora dětí v MŠ, 

 administrativní a organizační podpora ve výchovně vzdělávacím procesu i mimo něj. 

 

Vzdělávání dětí nadaných 
 

Při vzdělávání dětí v naší mateřské škole vytváříme v rámci integrovaných bloků podmínky, 

které stimulují vzdělávací potenciál všech dětí v různých oblastech. S ohledem na individuální 

možnosti dětí jsou jim v rámci pestré nabídky aktivit předkládány činnosti, které umožňují tento 

potenciál projevit a v co největší míře využít. Dětem, které projevují známky nadání, věnujeme 

zvýšenou pozornost zaměřenou na to, aby se projevy nadání dětí v rozmanitých oblastech 

činnosti smysluplně uplatnily a s ohledem na individuální možnosti dětí dále rozvíjely. V 

případě, že se jedná o velmi výrazné projevy nadání, zejména v situacích vyžadujících značnou 

spolupráci a koordinaci s rodiči dětí, zpracováváme PLPP. 

 

Pokud se u dítěte projeví mimořádné nadání v jedné nebo více oblastech, doporučíme rodičům 

dítěte vyšetření ve školském poradenském zařízení. Do doby než vyšetření proběhne a škole je 

školským poradenským zařízením doručeno doporučení ke vzdělávání dítěte, postupujeme při 

vzdělávání takového dítěte zpravidla podle PLPP. Pokud školské poradenské zařízení 

identifikuje mimořádné nadání dítěte a doporučí vypracování individuálního vzdělávacího 

plánu IVP, postupujeme při jeho zpracování, realizaci a vyhodnocování v úzké spolupráci s 

rodiči dítěte a školským poradenským zařízením. 

 



Vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Mateřská škola může organizovat vzdělávání pro děti od dvou let věku. Cíle obsažené 

v našem ŠVP, jsou vhodné i pro vzdělávání dětí od dvou do tří let. Je však nutné, uvědomovat 

si specifika ve všech oblastech vývoje dítěte, pedagog se nesnaží  období raného dětství 

akcelerovat, akceptuje vývojová specifika a respektuje individuální potřeby, možnosti a zájmy 

dítěte.  

Vzdělávací obsah vychází z běžného denního života, respektuje celistvost osobnosti dítěte  

a jeho postupné osamostatňování a začleňování do životního i sociálního prostředí. Učitelka 

tvůrčím způsobem konkretizuje vzdělávací obsah tak, aby nabídka činností byla pestrá  

a odpovídala konkrétním potřebám a možnostem dvouletých dětí. Při práci s dětmi raného 

věku je využíváno spíše krátkodobých bloků, činnosti musí být konkrétnější, jednoduché pro 

děti proveditelné. Často je zařazována metoda nápodoby, situačního učení, je kladen důraz  

na vlastní prožitek  a zásadním nástrojem pro učení je hra. 

 

 

 

 

 

Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let mají taktéž svá specifika: 

 zajištění vybavení nábytkem a ostatním zařízením v souladu s antropometrickými 

požadavky, je použito více zavřených a dostatečně zabezpečených skříněk k ukládání 

hraček a pomůcek, 

 uspořádání prostředí podněcující volný pohyb a hru dětí, prostor je nejen bezpečný, 

ale současně podporuje tělesný rozvoj, zdraví, osobní spokojenost a pohodu dítěte 

(tzn. ponechat volný prostor v herně pro spontánní pohybové aktivity, vymezit 

bezpečný prostor na zahradě…), 

 podnětné a bezpečné hračky vhodné pro dvouleté děti- jednoduché stavebnice vhodné 

ke skládání, vkládání a rozkládání, podporují přirozený rozvoj manipulačních 

schopností, stavebnice z větších prvků, odrážedla, větší auta, kočárky, leporela 

panenky, kuchyňka…, s ohledem na naplňování psychické potřeby přiměřeného 

množství i bezpečnosti dětí není žádoucí ponechávat velké množství hraček a 

pomůcek v dosahu, 

 v průběhu volné hry je zajištěný stálý dohled dospělých, 

 koutek pro možnost průběžného odpočinku, 

 možnost vlastní plyšové hračky do postýlky,  

 dostatečně velké šatní skříně pro ukládání náhradního oblečení a hygienických potřeb, 

 odpadkové koše s nášlapným víkem, 

 sprchový kout, 



 přizpůsobení režimu dne, důraz je kladen na pravidelnost, dostatek času na realizaci 

činností, stravování, odpočinku, 

 vybízení dětí k dostatečnému dodržování pitného režimu, 

 upozorňování dětí i na potřebu vyměšování, 

 k pobytu venku je využíváno převážně školní zahrady, 

 adaptační proces probíhá citlivě a šetrně s ohledem na individuální potřeby, postupné 

prodlužování, zaměření pozornosti dítěte na momentálně prožívanou přítomnost  

(přečteme si pohádku…), 

 podpora pocitu jistoty a bezpečí pomocí hračky či jiných specifických pomůcek, 

 pedagog dítěti pomůže vyhledat hru, ukazuje mu možnosti, podněcuje jeho aktivitu, 

 činnosti jsou realizovány v menších skupinách, či individuálně, 

 maximální omezení spojování tříd, 

 převažuje klidný a laskavý přístup ze strany učitelky, dítě je pozitivně přijímáno, 

 úzká spolupráce s rodinou. 

Personální podpora zajišťovaná chůvou: 

Jedná se o podporu nad rámec podpůrných opatření je tady možno ji využít, není nutností. 

 nepedagogický pracovník (může vykonávat i PP), 

 pomoc se začleněním 2letých dětí do MŠ, 

 základní péče o děti – oblékání, hygiena, prevence úrazů, bezpečnost 

 výchova formou her, malování, čtení, řečových her, 

 výchova k sociálním dovednostem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REŽIM DNE (I. třída) 

 

6,30   Otevření třídy. 

   Spontánní a řízené činnosti, individuální programy. 

   Pitný režim. 

Individuální, skupinové a společné činnosti (rozvíjení podnětů, aktivity 

dětí). 

 

8,30   Ranní cvičení, pohybová aktivita. 

 

8,45   Svačina. 

 

9,00–9,30 Hlavní činnost (hudební, pohybová, tvořivá, společenskovědní, centra 

aktivit…). 

9,45–11,15  Hygiena, pobyt venku. 

 

11,15-11,30  Příprava na oběd, hygiena. 

 

11,30-12,15  Oběd, hygiena, příprava na odpočinek. 

 

12,15-14,30 Odpočinek dětí, pro děti s menší potřebou spánku nebo odpočinku MŠ 

nabízí klidové činnosti. 

 

14,30-15,00  Pohybová chvilka. 

Odpolední svačinka. 

 

15,00-16,00 Odpolední zájmová činnost, rozcházení dětí. Uzavření MŠ. 

 

 

 

 



REŽIM DNE (II. a III. třída) 

 

6,30   Otevření školy, provoz v dané třídě. 

   Spontánní a řízené činnosti, individuální programy. 

   Pitný režim. 

Individuální, skupinové a společné činnosti (rozvíjení podnětů, aktivity 

dětí). 

 

7,30   Dělení tříd. 

   Spontánní a řízené činnosti, individuální programy. 

   Pitný režim. 

Individuální, skupinové a společné činnosti (rozvíjení podnětů, aktivity 

dětí). 

 

8,30   Ranní cvičení, pohybová aktivita. 

 

9,00   Svačina. 

 

9,15–10,00 Hlavní činnost (hudební, pohybová, tvořivá, společenskovědní, centra 

aktivit…). 

10,00–11,30  Pobyt venku. 

 

11,30-11,45  Příprava na oběd, hygiena. 

 

11,45-12,30  Oběd, hygiena, příprava na odpočinek. 

 

12,30-14,00 Odpočinek dětí, pro děti s menší potřebou spánku nebo odpočinku MŠ 

nabízí klidové činnosti. 

 

14,15-14,30  Pohybová chvilka. 

Odpolední svačinka. 

 

14,30-16,00 Odpolední zájmová činnost, rozcházení dětí. Uzavření MŠ. 



II. CHARAKTERISTIKA  ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

Obecné záměry předškolního vzdělávání  
Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické  

i sociální a vést je tak, aby na konci předškolního období bylo jedinečnou a relativně 

samostatnou osobností, schopnou a  způsobilou zvládat pokud možno aktivně a s osobním 

uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny – zejména v prostředí rodiny 

a školy a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají. 

Rámcové cíle předškolního vzdělávání 

Paní učitelky pracují s dětmi v souladu s cíli předškolního vzdělávání: 

 Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání. 

 Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. 

 Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná 

osobnost působící na své okolí. 

 

Filozofie naší mateřské školy 

 

"Kdo má děti hodně rád, ten si s nimi bude hrát.  

A ten kdo to neumí, málo lásce rozumí. " 

 

Chceme, aby naše mateřská škola byla místem šťastného dětství, kam se děti a potažmo  

i jejich rodiče rádi vrací. Kde je prostor pro uplatnění každého jednotlivce, kde se všichni cítí 

dobře a bezpečně. 

Chceme, aby se děti naučily žít ve skupině svých vrstevníků, aby poznaly sílu kamarádství  

a pocit, že patří tam, kde ho mají všichni rádi.  

 

 

 

Hlavní cíl našeho předškolního vzdělávání  
Cílem naší snahy je spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí samostatně 

rozhodovat, je tvořivé a umí vyjádřit své názory a pocity. Vytváříme podnětné vzdělávací 



prostředí, zajímavé a obsahově bohaté tak, aby se u nás dítě cítilo bezpečně, radostně a 

spokojeně. Každodenní pestrou nabídkou činností v dětech probouzíme aktivní zájem o 

poznání a objevování světa kolem sebe. Vytváříme základy kompetencí, důležitých pro celý 

další vývoj. 

 

Záměry našeho předškolního vzdělávání 

 Rozvoj dítěte po stránce psychické, fyzické i sociální, položení základů  

ke schopnosti učit se a poznávat (kompetence k učení, k řešení problémů, 

komunikativní). 

 Osvojení základních hodnot, na nichž je položen náš hodnotový systém  

a celá naše společnost (kompetence činnostní a občanské). 

 Získat osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako samostatná 

sebevědomá osobnost (kompetence sociální a personální). 

 

 

Vzdělávací cíle  

 

 Rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost s ohledem na věk a možnosti dítěte, 

podporovat u dětí sportovní aktivity v duchu fair play a odbourávat 

nezdravé soutěžení. 

 Podporovat u dětí zájem, zvídavost a radost z objevování, vytvářet základy 

k učení a získávání informací. 

 Podporovat u dětí vytváření citových vazeb, empatie, sebevědomí  

a sebedůvěry, ale zároveň umět chránit svoje soukromí a bezpečí  

ve vztahu k okolí a komunikace s tímto okolím. 

 Rozvíjet komunikativní dovednosti, řečový projev a intelekt. 

 Vytvářet u dítěte kvalitní základy společenských postojů, pravidel, návyků 

a hodnot. 

 Vytvářet základy estetických hodnot a dovedností. 

 Podporovat fantazii a tvořivost dítěte. 

 Rozvíjet kladný vztah dítěte k přírodě, k místu, kde žijeme a k životnímu 

prostředí. 

 Zlepšovat tělesnou i pohybovou zdatnost a zdravotní kulturu. 

 

 

 

 

 



Klíčové kompetence 

 Kompetence k učení. 

 Kompetence k řešení problémů. 

 Komunikativní kompetence. 

 Sociální a personální kompetence. 

 Činnostní a občanské kompetence. 

 

VZDĚLÁVÁCÍ OBSAH  NAŠEHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU :   
 

DUHOVÉ KRÁLOVSTVÍ tento název jsme zvolili pro náš školní vzdělávací 

program, protože každá barva duhy představuje jeden integrovaný blok, postupným 

naplňováním jednotlivých bloků a procházením jednotlivými barvami se dohromady poskládá 

celé duhové království, které je světem takovým, jak jej vnímají a chápou děti. Tento vzdělávací 

obsah slouží pedagogům naší mateřské školy jako východisko vlastní vzdělávací nabídky 

jednotlivých tříd. Záměrně nejsou připraveny na každý týden, aby časové rozvržení 

nesvazovalo učitelky při tvorbě jednotlivých třídních vzdělávacích programů. Při jejich tvorbě 

jsme vycházeli z předchozích zkušeností a celky obsahují pestrou nabídku témat. Celky jsou 

zpracovány velmi pečlivě a podrobně a vždy obsahují dílčí vzdělávací cíle, okruhy činností  

a očekávané výstupy.  Vzdělávací obsah je tvořen mnohostranně pestrou nabídkou činností. 

Každá třída si v rámci svého Třídního vzdělávacího programu vybere z této vzdělávací nabídky 

(obsahu) a dále doplní o další témata, podle profilace jednotlivých tříd a věku dětí. Třídní 

programy jsou otevřené dokumenty, které se mohou v průběhu roku doplnit  

nebo upravit. Ze vzdělávací nabídky těchto programů učitelky rozpracují tematické celky, 

zpravidla na týden či čtrnáct dní. Ty představují konkrétní program pro děti a rodiče se s ním 

seznamují na nástěnkách.  

V naší každodenní činnosti a aktivitě s dětmi využíváme skupinové i individuální formy práce, 

nezastupitelnou roli pak má dětská hra. Využíváme a uplatňujeme širokou škálu metod práce, 

ať už se jedná o prožitkové či situační učení, dále pak exkurze, výlety, vycházky, pokusy, 

pozorování, experiment, demonstrace obrázků, komunitní kruh, centra aktivit, prvky tvořivé 

dramatiky, práce s lidovou pohádkou nebo a to zejména spontánní učení a učení nápodobou. 

 

 

 

 

Integrovaný blok: Kamarád, je ten,  kdo si umí hrát 
 



Hlavní cíl 

  

Rozvoj schopnosti žít ve společnosti  ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), pocit 

sounáležitosti k určité skupině (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat  

a přijímat základní hodnoty této skupiny. 

Časové zařazení   

Celoročně  

Dílčí cíle  

 Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému. 

 Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých  

pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem. 

 Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské 

škole, apod.). 

 Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, 

přizpůsobivosti apod.). 

 Rozvoj kooperativních dovedností. 

 Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými. 

 Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních. 

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

i pohody prostředí. 

 Rozvoj schopnosti sebeovládání. 

 Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat. 

 

Okruhy činností  

 Hry a činnosti zajišťující spokojenost a radost. 

 Běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování. 

 Aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy. 

 Spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě. 

 Přípravy a realizace společenských zábav a slavností. 

 Aktivity přibližující pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, 

spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost…) v jednání 

lidí. 

 

 

 

 

 

 Společenské hry a aktivity nejrůznějšího zaměření. 

 Kooperativní činnosti ve dvojici, skupinách, spolupráce s ostatními. 



 Činnosti zaměřené na poznání sociálního prostředí, v němž dítě žije. Rodina (funkce 

rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat), 

mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi). 

 Hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné aktivity. 

 Četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením. 

 

 

 

Očekávané výstupy  

 Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad. 

 Přirozeně komunikovat a udržovat dětská přátelství, odmítnout nepříjemnou 

komunikaci. 

 Uvědomovat si svá práva a respektovat práva druhých. 

 Odloučit se na určitou dobu od rodičů, být aktivní i bez jejich podpory. 

 Uvědomovat si svou samostatnost, mít vlastní názory a postoje a umět je vyjádřit. 

 Rozhodovat o svých činnostech, vyjádřit souhlas i nesouhlas, umět říci „ ne.” 

 Uplatňovat návyky v základních formách (zdravit, poděkovat, poprosit, rozloučit se, 

neskákat do řeči, uposlechnout pokyn). 

 Adaptovat se na život v mateřské škole, přizpůsobit se společnému programu. 

 Dodržovat pravidla her a činností, hrát „ fair play.“ 

 Zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi, knížkami atd. 

 Přijmout a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou. 

 Dodržovat pravidla vzájemného soužití. 

 Chovat se obezřetně při setkání s cizími lidmi. 

 Požádat druhého o pomoc v případě potřeby. 

 Respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit 

si úkol s jiným dítětem apod. 

 Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě  

a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, 

nabídnout mu pomoc apod.). 

 Bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod. 

 Chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, 

v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě). 

 

 

 

 

 

 

 



Integrovaný blok: Chráníme přírodu 

 

Hlavní cíl 

Rozvoj schopnosti chránit, milovat, poznávat, pozorovat a starat se o přírodu a to svým 

chováním a jednáním v každodením běžném životě. 

Časové zařazení  

Celoročně. 

Dílčí cíle 

 Vytváření prosociálních postojů (citlivost, tolerance, respekt, přizpůsobivost….). 

 Zpřesňování a kultivace smyslového vnímání. 

 Rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky. 

 Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu 

k němu. 

 Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu. 

 Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém 

prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách Vytváření povědomí  

o koloběhu života v přírodě. 

 Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, 

ale také poškozovat a ničit. 

 Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách. 

 Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám. 

 Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování 

apod.). 

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

i pohody prostředí. 

Okruhy činností 

 Vycházky a výlety - poznávání, sběr přírodnin.  

 Didaktické hry se zaměřením na přírodu. 

 Vyprávění a četba pohádek a příběhů z přírodního prostředí. 

 Dramatizace. 

 Co do přírody nepatří - úklid okolí MŠ. 

 Krmení ptáků a zvěře v zimě - co je a co není vhodné a proč. 

 Využití přírody člověkem, výrobky z přírodnin. 

 Recyklace, třídění odpadu, výrobky z odpadních materiálů. 

 Hry a pobyt v přírodě. 



 Eko hry.  

 Praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se 

kterými se dítě běžně setkává. 

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

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

školní zahradu a blízké okolí. 

 

 

Očekávané výstupy 

 Koordinace pohybů orientace v rozmanitém přírodním terénu. 

 Bezpečný pohyb a pobyt v přírodě. 

 Zdokonalení koordinace ruky a oka při práci s přírodninami. 

 Rozvoj a rozšíření slovní zásoby o pojmy související s přírodou. 

 Schopnost srovnat základní části svého těla s těly živočichů a rostlin. 

 Schopnost vést dialog s vrstevníky i dospělými na téma ochrana přírody. 

 Dovednost vyprávět zážitek, příběh, popsat zkušenost. 

 Vlastním vnímáním postřehnout detaily i změny v přírodě. 

 Schopnost využít svou představivost a fantazii. 

 Schopnost zachytit kresbou podstatné znaky lidské postavy, zvířecí, určitého prostředí, 

příp. situace. 

 Orientace v ročních obdobích. 

 Citlivost k živým bytostem, k přírodě vůbec, projevování radosti, soucitu, náklonnosti, 

ohleduplnosti. 

 Získání povědomí o různém nebezpečí, základní znalost, jak mu předcházet a jak  

se chovat v nebezpečných situacích v přírodě. 

 Získání povědomí o vývoji a změnách, o významu životního prostředí a jeho ochraně. 

 Zacházet šetrně s vodou.  

 Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu…). 

 

 

 

 

 

 

 



Integrovaný blok: Podzim čaruje 
 

Hlavní cíl 

Pocit sounáležitosti k určité skupině. Vytváření zdravého životního stylu  

a osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, bezpečí a osobní pohody. Vnímat  

a uvědomovat si změny v přírodě v podzimním období.  

Časové zařazení  

Září- čas nových začátků 

Ve školce je potřeba přizpůsobit vše tak, aby se každé dítě mohlo cítit být přijímáno, 

bezpečně a že je o něj dobře postaráno. Nově tvoříme vztahy a pravidla. Z posledních 

slunečních paprsků, čerpáme energii do zásoby. Na zahrádkách a polích vrcholí sklizeň úrody. 

Říjen-těšíme se z darů přírody  

Přichází podzim v plné síle. Vrcholí sklizeň plodin a zvířata si shánějí zásoby a úkryt na zimu, 

příroda se chystá k odpočinku. Větrná oblaka zdobí pestrobarevní draci, zatímco zem pod 

nohama oplývá barevností padajícího listí. Na podzimních procházkách sbíráme přírodniny 

(kaštany, šišky, ořechy, žaludy…), ze kterých později vyrábíme spoustu krásných dekorací. 

Ubývá světla a připívá tmy, ve které nás svými světýlky, jako symbolem ochrany, provází 

Podzimníčci (podzimní skřítci), kteří znají tajná zákoutí a skrýše přírody. 

Listopad-ve zdravém těle zdravý duch 

Venku začíná být nevlídno a sychravo. Je potřeba posílit svůj organismus spoustou vitamínů, 

aby lehce nepodléhal nemocem. Pečujeme o své tělo zdraví i ducha. A s očekáváním 

vyhlížíme z okna, zda sv. Martin přijede na bílém koni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dílčí cíle   

Září- čas nových začátků  

 Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti. 

 Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. 

 Uvědomění si vlastního těla. 

 Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, 

naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního 

projevu, vyjadřování). 

 Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování 

apod.). 

 Vytváření základů pro práci s informacemi. 

 Získání relativní citové samostatnosti. 

 Získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci. 

 Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 

sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace 

obvyklým v tomto prostředí. 

 Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), 

přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a 

přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané. 

 Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj 

schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se 

přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny. 

 

 

Říjen-těšíme se z darů přírody  

 Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné 

motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), 

ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí. 

 Rozvoj a užívání všech smyslů. 

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

i pohody prostředí. 

 Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného 

projevu. 

 Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného 

myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti  

a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj  

a kultivace představivosti a fantazie. 

 Získání relativní citové samostatnosti. 

 Vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a 

umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat. 



 Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v 

péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před 

jeho nebezpečnými vlivy. 

 

Listopad-ve zdravém těle zdravý duch  

 Uvědomění si vlastního těla. 

 Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě 

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

i pohody prostředí. 

  Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, 

lidmi, společností, planetou Zemí. 

 Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu. 

  Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní 

identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti). 

 

Okruhy činností  

 Praktické činnosti s přírodním materiálem. 

 Hry s říkadly, písněmi, rytmicko-melodické hry. 

 Přímé pozorování přírodního prostředí, jevů, proměnlivosti počasí sledování 

rozmanitosti a změn v přírodě, klimatických změn, poškozování přírody. 

 Společné vycházky a výlety do přírody. 

 Rozhovory o zážitcích, diskuze, vyprávění dětí, poslech pohádek a příběhů. 

 Práce s knihami a obrazovým materiálem.   

 Výtvarné aktivity a techniky – konstruování, prostorové vytváření, tvoření z papíru, 

přírodnin. 

 Práce na zahradě, sklizeň ovoce, pouštění draků. 

 Aktivity směřující k prevenci nemocí. 

 Zdravotně zaměřené činnosti. 

 Činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí. 

 Artikulační, řečové a slovní hry. 

 Samostatný slovní projev na určité téma. 

 Činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti. 

 

 

Očekávané výstupy  

 Zvládnout jemnou motoriku – zacházet s nástroji, výtvarným a přírodním materiálem. 

 Vyjadřovat samostatně myšlenky, nápady, pocity, formulovat otázky, slovně reagovat. 

 Být citlivý k přírodě, chránit ji. 

 Využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si, hovořit o prožitcích. 

 Zachycovat skutečnost ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých 

výtvarných dovedností a technik, ale i pohybem, rýmem, slovem atd. 

 Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které je dítěti blízké. 



 Spolupracovat s ostatními, rozdělit si úkol s jiným dítětem. 

 Pojmenovávat části těla a některé vnitřní orgány. 

 Rozlišit co prospívá zdraví a co mu škodí. 

 Projevovat zájem o knihy, zachytit hlavní myšlenku příběhu. 

 Bezpečná orientace v prostoru. 

 Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově 

mateřské školy, v blízkém okolí). 

 Zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace, které 

se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na 

veřejnosti  

(na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.). 

 Osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně 

smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a 

životní praxi. 

 Všímat si změn a dění v nejbližším okolí. 

 Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, 

uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují 

vlastní zdraví i životní prostředí. 

 Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným 

způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu  

v okolí, živé tvory apod.). 

 Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými  

i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, 

až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn 

apod.). 

 Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i 

jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich 

a řídit  

se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, 

spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody. 

 Vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení  

(v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí). 

 Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, 

co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle 

této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti). 

 Chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, 

s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí. 

 

 

 

 

 



Integrovaný blok: Paní zima 
 

Hlavní cíl  

Vnímat změny zimní přírody. Rozvoj komunikativních dovedností verbálních  

i neverbálních a kultivovaného projevu. Přijímat základní hodnoty. Rozvoj pohybových 

dovedností a manipulace s náčiním. 

Časové zařazení:   

Prosinec-čas zázraků 

S adventem přichází čas zahalený tajemstvím. Dny jsou krátké, příroda spí a lidé, pokud tiše  

a pozorně bdí, mohou být svědky nového zrození a vánočních zázraků. Advent je doba čekání 

a příprav, kterou symbolizuje i adventní věnec, každá zažehnutá svíce připodobňuje ne jen 

adventní neděli, ale také jedno čtvrtletí předchozího roku a my máme šanci se za končícím 

rokem ohlédnout a rekapitulovat. 

Leden-za vločkou vločka…  

Tři králové nás provází dobou nejtemnějších dní v roce. Po čase adventních a vánočních 

událostí je třeba pomyslet i na bezbranné tvory, kteří potřebují naši pomoc a pocit bezpečí. 

Můžeme začít vyhlížet nové obzory a poznávat jiné kultury. Užíváme zimních radovánek  

a pečujeme o své zdraví.  

Únor-karnevalová veselice  

Do února nás uvádí svátek Hromnice, oslava končící zimy a naděje v návrat slunce a tepla.  

Je čas oslavit, že jsme zimu přežili – masopustem a karnevalem. Ještě ale není vyhráno. Zima 

se ještě nechce vzdát své vlády, a tak se střídavě z nebe snáší vločky a na zemi se mění  

ve všudypřítomnou vodu. 

Dílčí cíle  

Prosinec-čas zázraků 

 Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. 

 Rozvoj receptivních i produktivních jazykových dovedností. 

 Osvojení si poznatků a dovedností předcházejících čtení i psaní, rozvoj zájmu  

o psanou podobu jazyka. 

 Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání. 

 Schopnost získané dojmy a prožitky vyjádřit. 

 Rozvoj kooperativních dovedností. 



 Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), 

přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a 

přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané. 

 Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách. 

 Seznamování se světem lidí, kultury a umění. 

Leden-za vločkou vločka…  

 Rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé motoriky. 

 Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě. 

 Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti a pozornosti. 

 Rozvoj povědomosti o existenci jiných kultur. 

 Seznamování se světem lidí, kultury a umění. 

 Poznávání jiných kultur. 

Únor-karnevalová veselice  

 Uvědomování si vlastního těla. 

 Rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé motoriky. 

 Osvojení si poznatků a dovedností předcházejících čtení i psaní, rozvoj zájmu  

o psanou podobu jazyka. 

 Rozvoj časoprostorových představ. 

 Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí o jejich rozmanitosti, 

vývoji a proměnách.  

 Vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a 

umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 

Okruhy činností  

 Sezónní činnosti – hry se sněhem, bobování, klouzání, házení koulí, stavby ze sněhu. 

 Příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů, nemocí, nezdravých návyků  

a závislostí. 

 Hudební a hudebně pohybové hry a činnosti. 

 Poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, vyprávění toho, co dítě vidělo nebo 

shlédlo. 

 Práce s knihou, návštěva pohádkového představení. 

 Činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, 

objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, obrazovým materiálem, médii…). 

 Estetické a tvůrčí aktivity. 

 Dramatizace a mimické vyjadřování nálad. 

 Sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové 

hry, výtvarné hry a etudy. 

 Pokusy a objevování. 

 Příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví. 

 Společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinová konverzace. 

 Přednes, recitace zpěv. 

 Hra a praktické činnosti procvičující orientaci v prostoru. 

 Přípravy a realizace společných zábav a slavností. 



 Sledování událostí v obci a účast na obecních akcích. 

 Smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí. 

 

 

 

Očekávané výstupy 

 Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví. 

 Rozlišit, co prospívá zdraví a co mu škodí. 

 Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů. 

 Zacházet s náčiním (sáně, boby). 

 Učit se nová slova a aktivně je používat. 

 Projevovat zájem o knihy, soustředěně poslouchat četbu, zachytit hlavní myšlenku 

příběhu, sledovat děj. 

 Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity… 

 Učit se zpaměti krátké texty. 

 Poznat napsané své jméno. 

 Vědomě využívat všechny smysly. 

 Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, 

večer, jaro, léto, zima, rok..)  

 Bezpečná orientace v prostoru. 

 Prožívat radost ze společných oslav. 

 Nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným. 

 Být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i věcem. 

 Zachycovat a vyjadřovat své prožitky. 

 Spolupracovat s ostatními. 

 Vážit si tradic. 

 Vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem. 

 Zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace. 

 Mít povědomí o širším společenském, přírodním i kulturním prostředí. 

 Vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý a pozoruhodný. 

 Mít povědomí o existenci jiných kultur a národů. 

 Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které mohou 

škodit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Integrovaný blok: Jaro už se zelená 
 

Hlavní cíl 

 Vnímat změny jarní přírody, poznávání a pozorování probouzející se přírody  

a nového zrození. Rozvíjet pocit sounáležitosti k určité skupině, zejména k rodině. Rozvoj 

pohybových dovedností a manipulace s náčiním a pracovními nástroji. 

Časové zařazení 

Březen-otvírání studánek  

Březnem nás většinou provází doba příprav na Velikonoce- půst, který končí velikonoční 

oslavou. Očekáváme vítězství života nad smrtí, která s tajícím sněhem, chladem a ubývající 

tmou odchází zpět do hlubin země. Tuhá zima je poražena a život se vrací. Čas odpočinku 

končí, a nastává čas činů. Vlaštovky se brzy vrátí zpět z teplých krajů a po ránu nás potěší 

skřivánčí zpívání. První jarní den ve školce přivítáme ve žlutozelené kombinaci oblečení. Jaro 

už se připravuje v každém pupenu. 

Duben-volá tě tvá zahrádka  

První apríl přivítáme balónkovým dnem, na pestrobarevné nafukovací balónky budeme 

malovat legrační obličeje. Začíná čas práce na zahradě a na poli a kdo chce sklízet, musí 

pracovat. S péčí o přírodu souvisí také Den Země, který se každoročně koná 22. dubna a my 

díky němu poznáváme dopady ničení životního prostředí (péče o okolní přírodu, zdroje 

energie, třídění odpadů).  S dubnem vrcholí přípravy k zápisu do první třídy. 

Květen-vše kolem bzučí a láska všude pučí  

Slunce nabírá na síle a prohřívá zemi. Květen je v plném květu, příroda kolem nás krásně 

bzučí, voní a bere na sebe podobu teplých dlouhých dní. S láskou si o druhé květnové neděli 

připomínáme svátek všech maminek a babiček a s tím související význam a silné pouto 

rodiny. S radostí se účastníme sportovního dne, který prověří naši fyzickou zdatnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dílčí cíle  

 

Březen-otvírání studánek  

 Uvědomování si vlastního těla. 

 Vytváření zdravých životních návyků a postojů, jako základů zdravého životního 

stylu. 

 Osvojení si poznatků a dovedností předcházejících čtení i psaní, rozvoj zájmu  

o psanou podobu jazyka. 

 Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného 

myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti  

a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj  

a kultivace představivosti a fantazie (vůně květin a kvetoucích stromů, krása barevnosti 

a svěžesti přírody, zpěv ptáků atd.). 

 Rozvoj společenského i estetického vkusu. 

 Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností  

v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte 

před jeho nebezpečnými vlivy. 

 Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, 

lidmi, společností, planetou Zemí. 

 

Duben-volá tě tvá zahrádka  

 Rozvoj a užívání všech smyslů (vůně květin a kvetoucích stromů, krása barevnosti  

a svěžesti přírody, zpěv ptáků atd.). 

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

a pohody prostředí. 

 Rozvoj komunikativních dovedností. 

 Rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů. 

 Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj 

zájmu o učení. 

 Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, 

čísla). 

 Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání. 

 Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách. 

 Pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, 

ale také poškozovat a ničit. 

 Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, 

lidmi, společností, planetou Zemí. 

 

 



Květen-vše kolem bzučí a láska všude pučí  

 Rozvoj pohybových dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky (výlety, vycházky do 

přírody, zdolávání terénu atd.). 

 Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti. 

 Rozvoj receptivních i produktivních jazykových dovedností. 

 Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, 

čísla). 

 Získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci. 

 Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými 

(bezpečnost při hrách venku, ohleduplnost, obezřetnost vůči neznámým lidem). 

 Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, 

spolupodílet se, přináležet k tomuto společenství a řídit se jeho pravidly. 

 

Okruhy činností  

 Lokomoční pohybové činnosti - výlety, vycházky, pohybové hry, dovednosti s míčem, 

překážkové dráhy, jízda na koloběžkách, štafetové hry, cvičení s náčiním  

a na nářadí, skákání gumy, podbíhání lana, skákání přes švihadlo, kroket, kuličky, 

kuželky a jiné pohybové aktivity. 

 Estetické a tvůrčí aktivity - grafomotorické pracovní listy, modelování, stříhání, 

malování, kresba, navlékání, skládání  papíru, mačkání, trhání, obkreslování, 

vybarvování, zapouštění barev, míchání barev, lepení, sestavování, práce s přírodním  

i odpadovým materiálem. 

 Rytmizace a melodizace říkadel, instrumentální doprovod k písním, hra na tělo, 

uplatňování tanečních prvků, pohybové vyjádření hudby, poslech, skupinový i sólový 

zpěv, dechová cvičení, hudební hádanky, dynamika, výška a hloubka tónů atd. 

 Záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenování jejich 

vlastností, charakteristických znaků a funkcí.  

 Příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání. 

 Hry a praktické činnosti, uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce. 

 Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy - artikulační cvičení, 

vyprávění, popis, dramatizace, práce s obrázky, pantomima, rozhovory, práce s knihami 

a encyklopediemi, prohlížení, antonyma, homonyma, synonyma, rýmování slov, tvoření 

vět. 

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

 Jednoduché pracovní činnosti (zametání, zalévání, sázení, otírání listů, okopávání), 

pokusy a pozorování (skupenství vody, sázení semínek...). 

 Poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních 

pohádek a příběhů. 

 Vyřizování vzkazů a zpráv. 

 Vyprávění toho co dítě slyšelo nebo zhlédlo. 

 Motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností. 

 Konkrétní operace s materiálem (třídění, odhad, porovnávání…). 

 Činnosti zaměřené na pozorování jednoduchých obrazně znakových systémů. 

 Hry na téma rodiny, přátelství… 

 Přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitosti  

a změn v přírodě, poznávání ekosystémů a životního prostředí. 



Očekávané výstupy  

 Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby 

pohybu v různém prostředí. 

 Zvládat jemnou motoriku.  

 Ovládat běžné pohybové dovednosti (skákání panáka, poskoky, dřepy, skákání 

gumy...). 

 Zvládat jednoduché pracovní úkony. 

 Sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech. 

 Utvořit jednoduchý rým.  

 Učit se zpaměti krátké texty. 

 Popsat situaci. 

 Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu i jejich komunikativní 

funkci. 

 Poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma. 

 Porozumět slyšenému. 

 Vědomě využívat všechny smysly. 

 Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost. 

 Přemýšlet vést jednoduché úvahy. 

 Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení. 

 Postupovat podle instrukcí. 

 5ešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně. 

 Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité, hledat vzájemné souvislosti. 

 Prožívat radost z poznaného a zvládnutého. 

 Uvědomovat si své možnosti i limity. 

 Vyvíjet volní úsilí, soustředit se na její dokončení. 

 Porozumět, že změny jsou samozřejmé a přirozené. 

 Dokázat pojmenovat členy rodiny a základní vztahy mezi nimi. 

 Ovládat základní znalosti nezbytné k bezpečnému pohybu po chodníku a silnici. 

 Zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami… 

 Osvojit si poznatky o okolním prostředí, které jsou pro dítě blízké, smysluplné  

a přínosné. 

 Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém 

prostředí. 

 Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Integrovaný blok: Zářivé léto 
 

Hlavní cíl  

Vnímat změny letní přírody. Osvojení si poznatků o bezpečném chování v různých situacích. 

Seznamování s místem, kde děti žijí, vytváření pozitivního vztahu k němu – láska k vlasti. 

Vnímat rozmanitost různých kultur. Práce s knihou. 

Časové zařazení 

Červen-letem světem 

 Červen je předzvěstí času prázdnin a dovolených, proto se i my vydáváme na pomyslnou 

cestu kolem světa, kde nám vždy věrným přítelem bude kniha. Třetí červnovou neděli  

si s láskou připomínáme svátek všech tatínků, čímž chceme podpořit důležitost významu obou 

rodičů v životě dítěte. Radujeme se ze světla a tepla, rok je ve své půli, život je v plné síle  

a v našich podmínkách vrcholí zahradní slavností, která je oslavou dne dětí a pasováním 

předškoláků na školáky. 

 

Dílčí cíle  

Červen-letem světem 

 

 Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování  dovedností v oblasti jemné a hrubé 

motoriky. 

 Rozvoj a užívání všech smyslů. 

 Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti. 

 Rozvoj tvořivosti. 

 Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy  

a prožitky vyjádřit. 

 Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností. 

 Vytvoření základů aktivních postojů ke světu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění. 

 Poznávání jiných kultur. 

 Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, 

lidmi, společností, planetou Zemí. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Okruhy činností  

 Smyslové a psychomotorické hry. 

 Lokomoční a nelokomoční, sezonní  pohybové činnosti.  

 Spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty. 

 Motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností. 

 Výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí…). 

 Společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření. 

 Kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách. 

 Poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se 

chránit. 

 Práce s knihou, návštěva knihovny, výstavy ilustrací. 

 Oslavy svátků. 

 

Očekávané výstupy  

 Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů. 

 Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu. 

 Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno. 

 Vést rozhovor. 

 Domluvit se slovy i gesty. 

 Rozlišit některé obrazové symboly. 

 Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného. 

 Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky. 

 Prožívat a projevovat, co cítí, zachytit a vyjádřit své prožitky. 

 Zachytit a vyjádřit své prožitky. 

 Spolupracovat s ostatními. 

 Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí  

o tom, jak se chránit. 

 Mít povědomí, kde v případě potřeby hledat pomoc. 

 Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat 

základní hudební dovednosti vokální i instrumentální. 

 Zacházet šetrně s knihou. 

 Mít povědomí o rozmanitosti různých kultur. 

 

 

 

 

 

 

 


