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1. Identifikační údaje

ředitel školy
Mgr. Daniel Vysloužil

286 001 078

reditel@tupolevka.cz

zástupkyně ředitele školy
Mgr. Irena Jeřábková

286 001 074

zastupkyne@tupolevka.cz

vedoucí MŠ
Marta Hermannová

286 001 079

hermannova@tupolevka.cz

hospodářka školy
paní Eva Pasiniová

286 920 533

pasiniova@tupolevka.cz

Bankovní spojení
číslo účtu: 7631091/0100

Identifikační číslo organizace (IČ)
IČ: 60445939

Zřizovatel:
Úřad MČ Praha 18 Bechyňská 635, Praha 9- Letňany OŠKT vedoucí Bc. Marcela Horešovská

2. Charakteristika
Mateřská škola se nachází v rozvojové části Letňan. Naše mateřská škola je
součástí základní školy, která má právní subjektivitu. Je trojtřídní, třídy jsou
heterogenní. Věk dětí je od 3 do 7 let. Kapacita tříd je: dvě třídy po 20 dětech
a jedna třída s 25 dětmi. Děti jsou přijímány na základě vyplněné přihlášky a
po rozhodnutí vedení školy. Vše je řádně dokladováno.
5

Materiální a hygienické podmínky jsou vyhovující pro stávající počet dětí.
ŠVP byl vypracován po zhodnocení specifických podmínek školy a analýze
současného stavu na základě nových metodických materiálů.
Charakteristika budov a okolí školy
Mateřská škola se nachází v ulici Dobratická. Z jedné strany stojí panelové
domy, z druhé strany je rozměrné obecní hřiště.
Do budovy MŠ se dá vejít 3 vchody – dva z nich jsou, přímím vstupem do
MŠ. Poslední vchod je vchodem do ZŠ, kterým se dá projít přes chodbu a
následnými dveřmi do MŠ.
Všechny třídy jsou propojené, je tedy možné projít celou školkou. Nalezeme
zde tři třídy – Opičky, Slůňátka, Motýlky.
Budova školy je dobře dosažitelná MHD.
V okolí se nachází řada hřišť, které využíváme. Blízko je i Lesopark Letňany,
který dává dětem možnost volného pohybu, za dodržování předem
stanovených pravidel.
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3.Podmínky vzdělávání
3.1.Materiální
Naše MŠ má dostatečně veliké prostory uzpůsobené pro pobyt dětí. Prostorné
herny slouží ke hraní, odpočinku i jako místo pro cvičení. Ke každé třídě
náleží rekonstruované sociální zařízení odpovídající hygienickým a
bezpečnostním požadavkům a počtu dětí. Zahradu školy je vybavena
prolézačkami, klouzačkami, houpačkami, pískovištěm apod., které jsou
opravovány a rekonstruovány dle potřeby.
Každý rok dokupujeme nové didaktické pomůcky a hračky. Existují základní
psychické potřeby, které musí být uspokojovány, aby se dítě mohlo vyvíjet v
osobnost zdravou, společnosti k užitku a ke svému uspokojení. A právě
hračka pomáhá některé z těchto psychických potřeb naplňovat. Hračka má
smysl podnětný, vývojový. S hračkou se může něco nového naučit, proto by
měla dítěti přinášet radost, neměla by být jednostranná, v neposlední řadě by
měla splňovat nároky na estetičnost – výchova ke vkusu. Uvědomujeme si,
že hračka slouží k tomu, aby pomáhala dítěti rozvíjet jeho fantazii a
evokovala ho k dalším činnostem a to je pro nás prioritou při výběru nových
hraček. Hračka dítěti pomáhá poznat svébytnost díla, seznamuje ho s realitou
tohoto světa.
Široký výběr hraček a kvalitních pomůcek je dětem k dispozici podle jejich
volby. Ty jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samostatně brát a vyznaly
se v jejich uložení. Hračky a pomůcky pedagogové i děti plně využívají.
Děti se svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru, jejich jedinečné
výtvory si můžete prohlédnout na nástěnkách, oknech a zdech školy.
Samozřejmě se velmi snažíme o hezké prostředí jednotlivých tříd,
pořizujeme nový a kvalitní nábytek. V letošním školním roce byly vybaveny
novým nábytkem, podlahami, novými barvami na stěnách třídy opiček a
slůňátek. Třída motýlků je vybavená novým nábytkem z minulého roku.
Veškeré vnitřní prostory splňují bezpečností a hygienické normy a kritéria.
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3.2.Životospráva
Naše mateřská škola nemá svoji kuchyň, ale vaří se ve školní kuchyni ZŠ.
Odtud se dováží jídlo do třídy motýlků, kde ho kuchařka vydává. Ostatní dvě
třídy (Opičky, Slůňátka) dochází na jídlo do školní jídelny ZŠ. Naše kuchyně
spadá pod firmu ,,Zařízení pro školní stravování v Letňanech‘‘.
Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly
(přibližně dvě a půl hodiny).
Do jídla děti nenutíme, ale snažíme se o to, aby děti alespoň ochutnali dané
jídlo a aby snědli co nejvíce ovoce a zeleniny.
Pitný režim je zajištěn podáváním tekutin podle požadavků dětí (pití je
připravené k nalití na stolečku, nebo si děti mohou nosit své vlastní pití
v lahvi, kterou mají v průběhu dne k dispozici.
Denní režim je pravidelný, ale je možné ho přizpůsobit potřebám a aktuálním
situacím. Rodiče mohou své děti do MŠ přivádět až do 8:15 hod.
Vyzvedávání dětí je od 12:15 do 13:00. Vyzvedávání v jiném termínu je
možný po předchozí dohodě s rodiči v průběhu celého dne.
Dbáme na dostatečný dlouhý každodenní pobyt dětí venku. Zde mají
možnost volných aktivit. Program činností venku přizpůsobujeme okamžité
kvalitě počasí a ovzduší.
Volný pohyb mají i děti v interiérech školky při dodržování předem daných
pravidel.
V denním režimu respektujeme potřeby aktivity, odpočinku a spánku
jednotlivých dětí. Děti, které nespí po obědě, mají možnost relaxovat při
hudbě, malovat si u stolečků. Délka spánku a odpočinku je přizpůsobena
věkovému složení dětí v třídách.
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REŽIM DNE:
6:30 – 8:15 – příchod dětí do MŠ
- volné hry, tvoření
8:15 – 8:30 – tělovýchovná chvilka
8:30 – 9:15 – hygiena, svačina
9:15 – 9:45 – řízená činnost
9:45 – 11:45 – pobyt venku
11:45 – 12:15 – hygiena, oběd
12:15 – 12:45 – čtení
12:45 – 13:45 – odpočinek
13:45 – 14:15 – grafomotorické listy (předškoláci)
14:15 – 14:45 – hygiena, svačina
14:45 – 16:30 – volné hry, pobyt venku
KROUŽKY:
Pondělí – Jóga, Logopedie
Úterý – Sportování s MŠ, Keramika (pro plavce), Angličtina
Středa – Tělocvična Slůňata
čtvrtek – Plavání, Keramika (pro neplavce)
pátek – Tělocvična Opičky a Motýlci
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3.3.Psychosociální podmínky

Snažíme se, aby se děti i dospělí cítili v prostředí mateřské školy dobře,
spokojeně a bezpečně. Jedním z našich hlavních cílů je „šťastné dítě“.
Pro příznivý celkový rozvoj dětí si všichni naši zaměstnanci uvědomují, jak
je důležitá adaptace dětí na kolektivní pobyt v MŠ a proto dětem věnujeme
dostatek času podle individuální potřeby dětí. Ve spolupráci s rodiči to
novým dětem usnadňujeme tím, že rodiče mohou být přítomni v MŠ během
adaptace dětí. Snažíme se dle možnosti dobu zvykání postupně prodlužovat a
tak dětem usnadnit vstup do mateřské školy.
V naší mateřské škole dbáme na to, aby se všechny děti cítily rovnocenně a
byly si vědomy, že mají svá osobní práva. Rozvíjíme citlivost pro vzájemnou
toleranci, ohleduplnost, zdvořilost pomoc a podporu. K tomu nám slouží tzv.
třídní pravidla chování, která si spolu s dětmi vždy na začátku školního roku
vytváříme na jednotlivých třídách.
Vyhýbáme se negativním komentářům, povzbuzujeme děti pochvalou a
pozitivním hodnocením. Pomáháme dětem uspokojovat jejich potřeby bez
zbytečného spěchu a stresování.
Celý pracovní kolektiv se snaží být dětem partnerem, nabízí aktivní
spoluúčast a respektuje rozhodování dětí. Organizování dětí se snažíme
omezovat na nezbytně nutnou míru. Pokyny jsou formulovány jasně a
srozumitelně.
Zohledňujeme případné požadavky rodičů na pobyt dítěte v MŠ.
Snažíme se respektovat vývojové a věkové zvláštnosti dětí, pomáhat rozvíjet
dětem jejich přirozené potřeby s ohledem na respektování jejich osobních a
specifických zvláštností, vytvářet podmínky pro optimální rozvoj osobních
předpokladů. Tím umožnit dětem získat věku přiměřenou fyzickou,
psychickou i sociální samostatnost.

10

3.4.Organizace chodu
Základní koncepce
V atmosféře pohody a vzájemné důvěry rozvíjet tvořivost dětí, jejich
schopnost přemýšlet. Vytvářet podmínky pro seberealizaci, rozvíjet sociální
vztahy komunikativní dovednosti, podporovat tělesný rozvoj a zdraví.
Průběžně spolupracovat s rodiči při výchovně – vzdělávacích prací i ve všech
dalších aktivitách. Připravit děti na bezproblémový přechod do ZŠ (zvyšovat
míru spokojenosti dětí i rodičů.
1. Zlepšení pohybové úrovně a výslovnosti
- Simulace rozvoje řeči jazyka v průběhu celého dne, zejména
v zaměřených individuálních a skupinových činnostech
- Diferenciace úkolu
- Rozvíjení vzájemných vztahů a komunikativních dovedností při
společných hrách a výchovně vzdělávacích činnostech dětí (dodržování
stanovených zásad), při společných kulturních, sportovních a jiných akcí,
při zájmových činnostech
- Zabezpečení dostatku pohybové výchovy – pohyb se prolíná ve všech
výchovných složkách
2. Spolupráce s rodiči, logopedy a psycholožkou školy v systematické
přípravě dětí na ZŠ
Rodiče
- Setkání s rodiči – třídní schůzky
- Společenská setkání rodičů s dětmi – př. Velikonoční dílna, drakiáda,
besídky, posezení u ohýnku, rozloučení s předškoláky
- Spolupráce v logopedické péči
- Zapůjčování pedagogické a odborné literatury
- Možnost přístupu rodičů do třídy a jejich účasti na činnosti, hrách
- Průběžný dialog s rodiči situovat více na otázky zdraví a výchovy,
vycházet z kladného hodnocení, podchytit problémy, hledat řešení
- Pravidelná informovanost rodičů o všem dění ve škole (ústně, na
nástěnkách, na webových stránkách školy)
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Psycholog
- Návštěvy psychologa a speciálního pedagoga z Pedagogickopsychologické poradny pro Prahu 9 (navozování kontaktů s dětmi ve
třídách), beseda s učitelkami o dětech, spolupráce v řešení OŠD
(vytipování) – percepční testy
- Beseda s rodiči, spolupráce v řešení OŠD
Základní škola
- Děti poznávají prostředí školy a jejich zaměstnance (při docházce do
školní jídelny, při dělených činnostech)
- Společné působení učitelek při diferenciaci úkolu v heterogenních třídách
- Využívání školní tělocvičny ke sportovním aktivitám – 1x týdně
- Návštěva na prvním stupni – předškoláci
Průběžné úkoly
1.
-

– V otužování
Dostatek aktivního pohybu venku
Vést děti ke správnému držení těla
Dodržování hygienických zásad
Rozvíjet estetické cítění a vkus dětí (kulturní akce, vlastní tvořivá činnost
v HV, PV a LV…)
- Rozvíjet vztah dětí k přírodě
o Přímo – výlety, pobyt na zahradě, škola v přírodě, péče o květiny,
živočichy ve třídě,…
o Zprostředkovaně – knihy, obrázky, rozhovory, hry, VV v přírodě…
2. V interpersonální oblasti
Děti
- Rozvíjení vztahů mezi dětmi jednotlivých tříd (vzájemné návštěvy,
společné činnosti, společné kulturní, sportovní akce)
- Společné chvilky u klavíru a nácviků tanečků na besídky, na soutěž
- Vzájemná pomoc dětí – zejména starších k mladším (při sebeobslužných
činnostech)
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Učitelky
3.
4.
-

Vzájemné diskusní chvilky na dané téma (průběžně)
Individuální studium podle zaměření učitelky
Vzájemná pomoc v organizačních i výchovně vzdělávacích momentech
Společná organizace akcí, výletů, plavání, školy v přírodě
Koordinace v organizačních záležitostech (střetávání v šatně, při
přesunech do jídelny apod.)
Další vzdělávání učitelek
Individuální podle potřeb jednotlivých učitelek (angličtina, hudební
výchova, logopedie, psychologie a další metodická literatura)
Účast dětí v soutěžích
Výtvarné
Hudební
Sportovní

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
- Spolupracujeme s PPP na diagnostice dětí se speciálními potřebami.
Vytváříme přátelské prostředí pro děti s přiznanými podpůrnými
opatřeními, postupně se snažíme vybavit školu pomůckami. Volíme
vhodné podmínky a metody práce.
Vzdělávání dětí nadaných
- Dítě, které vykazuje známky nadání je dále podporováno realizováním
podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních
vzdělávacích potřeb. Našim cílem je zajistit těmto dětem dostatečné
množství výukového materiálu (knihy, encyklopedie, didaktické hry
apod.)
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Organizace vzdělávání
- Provoz ve třídách je přizpůsoben provozní době (6:30 – 16:30) a úvazku
učitelů.
o V opičkách je provoz od 6:30 do 16:30
o Ve Slůňátkách je provoz od 7:00 do 16:30
o V motýlcích je provoz od 7:00 do 16:30
- Podle rozpisu se děti převádí do daných tříd.
- Denní řád je dán rámcově a umožňuje pružně reagovat na individuální
potřeby a možnosti dětí. Pevně stanovené časy jsou pouze časy jídel a
odpoledního odpočinku.
- V současné době máme zapsáno ve 2 třídách 20 dětí a v 1 třídě 25 dětí.
- Nezapomínáme na potřebnou a dostatečnou relaxaci dětí.
- Ranní chvilky cvičení zdravotních cviků a pohybových her jsou oblíbenou
činností dětí. Střídání řízených a spontánních, individuálních a
skupinových činností se snažíme dětem zajistit jejich přirozené potřeby a
rozvoj osobnosti.
- Každodenně, pakliže to počasí dovolí, zařazujeme pobyt venku, v
odpoledním čase využíváme školní zahradu a hřiště.
- Odpolední odpočinek dětí máme přizpůsobený věků a potřebám dětí.
- Minimálně jednou měsíčně máme pro děti připravené divadelní
představení, s kterými k nám jezdí profesionální divadelní společnosti.
Oblíbené jsou také divadelní představení v Divadle Minor.
- Děti mají možnost pracovat v kroužku keramickém, hrou na flétnu,
seznamování s anglickým jazykem a zajišťujeme plavecký výcvik
v Plaveckém bazénu LAGOON LETŇANY.
- Každým rokem umožňujeme dětem účast na škole v přírodě, pořádáme
také každoročně celodenní výlet.
- Vždy v červnu se loučíme s dětmi, které odchází do 1. tříd ZŠ.
- Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako
základu veškerého přirozeného poznávání a věnujeme se též prevenci
vadné výslovnosti.
- Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo
dítě maximálně šťastné a spokojené.
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Organizační řád
Základní ustanovení
Organizační řád je zpracován na základě vyhlášky MŠMT ČR č. 291/1999
Sb,35/1992 Sb., 87/1992 Sb,139/1997 Sb,48/1993 Sb.,108/2001
Sb.,113/2003 Sb., a dále zákona č. 561/2004Sb.,Zákoníku práce ve znění
pozdějších předpisů.

Všeobecná ustanovení
Základní škola s právní subjektivitou byla zřízena ke dni 1.1. 1994 zřizovací
listinou
č.j. 1375/94. Nová zřizovací listina byla vystavena Městskou částí Praha 18
na základě
usnesení Zastupitelstva MČ Praha 18 č. 51/Z4/12 ze dne 28.11.2012.
Škola je zařazena do sítě škol MŠMT ČR pod č.j. 32 728/2002-21, kde
identifikátor
zařízení je 600 040 399, IČO : 60445939 a sdružuje následující části :
Základní škola kapacita 600 žáků
IZO : 049 369 679
Mateřská škola kapacita 65 dětí
IZO : 108 001 407
Školní družina kapacita 230 žáků
IZO : 112 800 084
Předmět činnosti
Hlavním účelem zařízení je poskytovat vzdělání a výchovu dle vyučovacího
vzdělávacího programu Letem světem.
Zajistit výuku a výchovu dětí předškolního zařízení v sedmi třídách.
Zajistit kvalitní výchovnou práci v odděleních školní družiny v šesti
odděleních
v maximální naplněnosti 32 dětí v jednom oddělení.
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Všeobecná část
Všeobecná práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců vyplývají
z Pracovního
řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení č.j. 14 269/2001-26
vydaného MŠMT.
Zaměstnanci jsou povinni:
- seznámit se s organizačním a pracovním řádem školy a MŠMT ČR.
- plnit příkazy ředitele, zástupce ředitele a statutárních zástupců
- dodržovat pracovní kázeň a plně využívat pracovní dobu
- dodržovat předpisy BOZP, účastnit se školení a požární prevence
- chránit majetek školy, řádně zacházet s inventářem školy
- nenechat žáka bez dozoru po celou dobu návštěvy školy
Ředitel školy
- řídí organizaci, rozděluje úkoly mezi podřízené pracovníky
- jmenuje a odvolává pracovníky do jmenovaných funkcí, přijímá a
propouští
pracovníky
- usměrňuje koncepci výuky, sestavuje rozvrh
- rozhoduje o všem, zejména o věcech mzdové politiky, hospodaření s
fondy,
sestavuje rozpočet, kontroluje plnění atd.
- předsedá a řídí pedagogické a výchovné rady
- odpovídá za všechno, zejména za vedení předepsané dokumentace školy
Zástupce ředitele
- zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu vystupuje
jako statutární zástupce
- kontroluje pedagogické ukazatele, rozvrhy, úvazky, suplování, třídní
knihy
- vypisuje učitele na zástup za nepřítomné učitele
- objednává nové učebnice a pracovní sešity
- provádí pokyny vydané ředitelem organizace
Vedoucí mateřské školy
- řídí mateřskou školu
- schvaluje přidělení uvádějících učitelů k začínajícím,
- schvaluje přeřazení žáků mezi skupinami školky
- schvaluje organizaci školních soutěží v MŠ
Podrobné pravomoce, povinnosti rozepsány v náplních práce
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Dokumentace školy
Dokumentace školy je vedena dle § 28 Zákona č. 561/2004 Sb.
a dodatků uvedených ve Věstníku MŠMT ČR
Zastupitelnost pracovníků
Vzájemná zastupitelnost hospodářky a ředitele školy pro věci ekonomické,
pro věci školní se zástupkyní školy.
- zastupitelnost uklízeček podle pokynů pana školníka a rozdělení úseků
úklidu.
- zastupitelnost učitelů I. st. a II. st. dle pokynů zástupce ředitele.
Předávání a přejímání pracovních funkcí
- při odchodu pracovníka nebo dlouhodobé nepřítomnosti pověří ředitel
školy
jiného pracovníka převzetím agendy / třídnictví, kabinet, metodika / ústně
- převzetí majetku / hotovost, majetek / vždy písemně.

Mimoškolní akce školy
- organizačně zajišťuje zástupce ředitele nebo ředitel školy ve spolupráci
s jednotlivými
učiteli. Vedoucí akce pak dává podklady pro finanční vyrovnání k podpisu
řediteli a ten následně hospodářce školy

Vedení dokumentace školy
- je zpracovávána ředitelem a zástupcem školy. Zástupce ředitele udílí a
kontroluje pokyny k vyplňování třídních knih, výkazů, katalogových listů,
individuálních listů a zbylé agendy. Dokumentace je k nahlédnutí v kanceláři
školy.
Archivování písemností
- za archiv třídních knih, výkazů a pedagogické dokumentace odpovídá
zástupce ředitele
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- za archiv ekonomické agendy odpovídá hospodářka školy. Přejímá, ukládá
a vede podle skartačního řádu. Zapůjčování písemností jen se souhlasem
ředitele školy.
Ekonomické záležitosti školy
Účetní evidence je prováděna firmou OLMESOFT.
Hlavní rozsah činnosti spočívá ve zpracování podkladů k daňovému přiznání
a náležitostí s tím spojených. Vedení mzdové agendy všech pracovníků
školy, včetně vyplňování požadovaných výkazů a tabulek.
Zpracování účetnictví v programu GORDIC a STEP s požadovaným
výstupem minimálně jednou za měsíc pro místní úřad a magistrát.
Zpracování a časové rozlišení nákladů a výnosů a jednání dle vnitřních
směrnic školy v oblasti ekonomické agendy.
Evidence majetku se provádí jednou ročně dle písemného pokynu ředitele
školy.
Evidence majetku se týká všech zaměstnanců pověřených písemně spravovat
svěřený
majetek. Dávají návrh na vyřazení majetku, zapisují přírůstky, navrhují
opravy.
Zpracovávají roční plán nákupu pomůcek či věcí. Ztráta či poškození se
ihned ohlásí vedení školy. Účetní zpracování evidence majetku provádí
ekonom školy ve spolupráci s hospodářkou školy.

Další platná ustanovení školy.
-

termíny a organizace školního roku
Zásady provozního řádu ZŠ a MŠ Tupolevova
školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
provozní řád šaten
provozní řád tělocvičen
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- provoz školy a povinnosti pedagogických pracovníků
- plán zaměření kontrolní a hospitační činnosti
- vnitropodnikové ekonomické směrnice
řád školního hřiště
3.5.Řízení Mateřské školy

3.6.Personální zajištění
V celé školce pracuje k 1. Září 2016 šest pedagogických pracovníků a dva
provozní zaměstnanci. Zaměstnanci splňují předepsané pedagogické
vzdělání, pokud ne studují (doplňují si ho).
Všichni učitelé se průběžně vzdělávají, navštěvují semináře a odborná
školení v oblasti předškolní výchovy, speciální pedagogiky apod.
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Sebevzdělávání učitelů je povinné a jsou v něm podporováni i vedením
školy. Využíváme nabídek subjektů jako např.: PORTÁL, EDUTEAM apod.
Pracovní doba učitelů je tvořena v souladu s denním režimem tak, aby byla
dětem zajištěna optimální pedagogická péče, byl naplněn a využit fond
pracovní doby a zajištěn provoz organizace dle potřeby.
Kromě výše uvedených zaměstnanců pracuje ve všech oddělení uklizečka a
v třídě motýlci paní kuchařka, která zajišťuje výdej jídel a činnosti s tím
spojené.
Školka se dělí na tři oddělení
- MOTÝLCI (25 dětí z toho 10 holčiček a 15 chlapců)
- SLŮŇÁTKA (20 dětí z toho 10 holčiček a 10 chlapců)
- OPIČKY (20 dětí z toho 10 holčiček a 10 chlapců)
3.7.Evaluační systém
Vnější evaluace
- Webové stránky školky
- Výstavky prací na nástěnkách
- Spolupráce s rodiči, prarodiči a dalšími členy rodiny (třídní
schůzky, individuální konzultace, tvořivé dílny, besídky)
Vnitřní evaluace
- Vnitřní evaluace probíhá na úrovni školky i samostatných tříd. K
hodnocení jsou využívány různé metody a techniky, které
provádí ředitel, vedoucí učitelka a celý pedagogický sbor.

Hodnocení z pohledu celé třídy
- Zde se hodnotí aktivita, zájem dětí, odchýlení od plánu a plnění
pedagogického záměru. Také hodnotíme posun v sociálních
vztazích mezi dětmi, naše pedagogické působení i příčiny
nezdaru. Hodnocení provádí pedagogové v jednotlivých třídách.

Hodnocení směrem k dětem
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- Toto hodnocení provádíme průběžně během činností. Zahrnuty
jsou individuální výsledky dětí, jejich pokroky, úspěchy i
nezdary. Některé pokroky/neúspěchy zapisujeme do osobní
diagnostiky, o jiných s dítětem pouze vhodně pohovoříme.
- Hodnocení provádí pedagog.
Osobní diagnostika
- Diagnostiku průběžně vytváří oba pedagogové v každé třídě.
Sem se zaznamenávají pokroky dětí ve všech oblastech – jemné
i hrubé motorice, sociálních vztazích, myšlenkových operacích,
komunikačních dovednostech a jazykovém projevu, poznatcích,
prostorových a početních představách, hudebních i výtvarných
projevech, grafomotorice a projevech chování.
- K zaznamenávání používáme speciální záznamové archy, ve
kterých učitelé hodnotí celkový vývoj dítěte během školního
roku.
Hodnocení směrem ke správním zaměstnancům
- Zde je sledováno převážně dodržování pracovních povinností,
hygienických předpisů, předpisů bezpečnosti práce, spolupráce s
pedagogy a efektivita využívání pracovní doby.
Hodnocení k pedagogům
- Kvalita výchovné vzdělávací práce pedagogů je hodnocena
podle těchto kritérií:
o Znalost pedagogiky
o Organizační schopnosti
o Pracovitost
o Obětavost
o Spolehlivost při plnění úkolů
o Empatie
o Láska k dětem
o Schopnost navázat kontakt s rodiči, vhodně komunikovat
o Laskavost
o Vstřícnost
o Chuť se dále vzdělávat (různá školení)
o Zápisy z porad, hospitace
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Příloha č. 1

Vlastní hodnocení školy – systém v ŠVP PV
Předmět hodnocení
Identifikační údaje o MŠ
Obecná charakteristika školy
Podmínky vzdělávání
Organizace vzdělávání
Charakteristika vz. programu
Vzdělávací obsah
Evaulační systém
Kvalita zpracování ŠVP
Záměr
Originalita
Vhodnost k podmínkám
Vzdělávací obsah
Provázanost
Prostor pro další rozvoj
Vzdělávací podmínky 7 x
Věcné
Životosprávní
Psychosociální
Organizace chodu
Řízení MŠ
Personální zajištění
Spoluúčast rodičů
Vzdělávací proces
Přístup k dětem
Pedagogický styl
Vzdělávací nabídka
Tvorba a naplňování TVP
Profesionální dovednosti

Výsledky vzdělávání
Dítě a jeho tělo
Dítě a psychika
Dítě a ten druhý
Dítě a společnost
Dítě a svět

Nástroje
SWOT analýza,
dotazník

Kdy
Před 1. zprac. ŠVP
z počátku ročně, dále
stačí jednou za tři
roky

Analýza - opatření

Upravený ŠVP

Inventář VÚP, RVP PV
hodnocení IB,
hospitace, porady
hodnocení TVP,

Ředitel s celým
kolektivem
pedagogů

anketa rodičům

Zpočátku ročně, dále
stačí jednou za dva
roky,
Průběžně dle plánu
pololetně, výročně
1x za rok

Analýza - opatření

VHŠ upravený ŠVP

Kolektiv MŠ

Rozhovory
Hospitace, vzájemné
porady
Inventáře VÚP srovná,
Anketa rodičům

Denně, průběžně
Závěr IB
Dle plánu
Pololetně, výročně
1 x za rok

Ředitel s celým
kolektivem
zaměstnanců
Částečně děti,

Analýza a opatření

Kdo
Ředitel s celým
kolektivem
zaměstnanců

Kolektiv MŠ

Rozhovory i záznamy,
videozáznamy,
hospitace, vzájemně
sebehodnocení,
Inventáře VÚP,
Anketa rodičům

Denně, průběžně,
Závěr IB
Dle plánu

Všichni
pedagogové i
děti,

Pololetně, výročně
1 x ročně

Rodiče

Analýza a opatření

VHŠ

Kolektiv MŠ

Rozhovory, portfolia,
záznamy IB , in. plány
Záznamy o vzděláv.
pokrocích dětí =
inventáře VÚP el.,
hospitace, videozázn.,
rozhovory, anketa
rodičům

Denně, průběžně,
Závěr IB
Dle plánu 3 x ročně

Ředitel, všechny
učitelky, děti

Analýza a opatření

22

Dle plánu
Pololetně, výročně
Dle plánu spol. se ZŠ
1 x ročně
VHŠ

Učitelky ZŠ
Kolektiv MŠ

4.Tématický plán
4.1.Září
Konec léta, začíná podzim, škola nás volá
Charakteristika:
- měsíc září znamená nejen konec léta, prázdninových radovánek, ale je to i
začátek podzimu. Začíná nový školní rok, kdy se do naší školky opět vrací
děti, které školku již znají. Přivítáme i nové děti, které se budou
s prostředím seznamovat. Budeme se snažit o hladký průběh jejich
adaptace, při kterém je v naší školce velkým přínosem pomoc kamarádů ze
třídy, kteří školku opustili pouze na prázdniny.

4.1.1.Cíle a záměry
Dítě a jeho tělo
- fyzický rozvoj a pohybová koordinace, osvojovat si správné držení těla,
základní pohybové dovednosti, prostorovou orientaci při pobytu v novém
prostředí, seznámit se se zdravým životním postojem (co je zdravé,
nezdravé, proč), rozvoj hrubé i jemné motoriky, základy sebeobsluhy,
rozvoj vizuomotorické koordinace
Dítě a jeho psychika
- usnadnit novým dětem vstup do MŠ, adaptace na nové prostředí, cvičení
paměti a pozornosti, vnímání prostředí a vztahů, nácvik soustředěnosti po
určitý čas, rozvoj fantazie pomocí návodných situací
Dítě a ten druhý
- rozvoj kamarádských vztahů ve třídě, rozvoj empatických schopností,
posilovat pocit bezpečí a jistotu při každodenním kontaktu mezi dětmi, ale i
dospělými, vést děti ke spolupráci mezi sebou a vzájemné toleranci a
pomoci
Dítě a společnost
- osvojovat si společenská pravidla a návyky, pochopit a zařadit se do role ve
společnosti, seznámit se s prostředím kultury a umění, pochopit smysl
společné hry – její zákonitosti, zapojení se (snaha) do všech činností ve
třídě, rozpoznání přijatelného a nepřijatelného chování ve společnosti
Dítě a svět
- orientovat se ve školním prostředí, okolním prostředí, jako je zahrada,
hřiště školní i společná, pozorovat změny v okolí a uvědomovat si je,
upevňovat vztah k poznávanému prostředí, vztah k místu trávení
společného času, osvojovat si roli rodiny v životě (pocit bezpečí a jistoty),
snaha obsáhnout pojem domov
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4.1.2.Témata
a)
b)
c)
d)

naše školka, adaptace, pravidla
kamarádi, mám kamaráda
loučení se s létem
začíná podzim, podzimní úroda

4.1.3.Obsah činností
Ad a) - seznámení se s prostředím konkrétní kmenové třídy, představení třídních učitelů a
ostatního personálu
- jsme součástí základní školy – představení ředitele, seznámení se i s prostředím školy při
každodenním odchodu do školní jídelny, příp. při průchodu školou na různé akce
- pravidla vzájemného styku, pravidla chování, pravidla při jednotlivých činnostech ve
třídě, v jídelně, při pobytu venku, úklid, sebeobsluha apod.
- společná schůzka s rodiči, seznámení se mezi sebou, nabídka pomoci pro školku
- využíváme téma ve všech oblastech činností v MŠ
Ad b) – pojem kamarád – co znamená být kamarádem, navozování nových vztahů s nově
příchozími (většinou mladšími) dětmi, vzájemná pomoc při průběžných činnostech
-představení se navzájem, jméno, osvojování si jmen pomocí her a cvičení
- řešení různých situací – omluva, pomoc, otevřenost, ochota
- respektovat a tolerovat se navzájem (různé povahy, chování, postižení, odlišnosti,
temperamenty apod.), vysvětlit si, co je to tolerance a respekt, empatie
- využíváme téma ve všech oblastech činností v MŠ
Ad c) – jaké jsou naše zážitky z prázdnin, nové poznatky, kde jsem byl, co jsem poznal,
co bylo nové a jiné nebo naopak stejné a osvědčené
- roční období – obsah pojmu, základní znaky jednotlivých ročních období
- charakteristické znaky léta, počasí, příroda, denní čas, oblékání, činnosti, zábava apod.
- co se začíná měnit na počasí, poznat a uvědomit si změny okolní přírody
- využíváme téma ve všech oblastech činností v MŠ
Ad d) – charakteristické znaky podzimu – počasí, příroda, zvířátka, oblékání apod.
-ovoce a zelenina, poznávání OZ, charakteristické znaky OZ, chuť, vůně apod.
- podzimní úroda, sklizeň (obilí), jak dozrává, jak se sklízí, k čemu slouží, obživa apod.
- využíváme téma ve všech oblastech činností v MŠ
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4.1.4. Očekávané výstupy
Ad a) -získat dítě pro radostný pobyt ve školce
-orientovat se bezpečně v prostředí školky, školy, jídelny, zahrady, hřišť a okolí
- mít povědomí o uložení hraček a dalších pomůcek ve třídě
- znát svou značku (uložení oblečení, hygienických potřeb, spacích potřeb a lehátek)
- osvojit si režim dne, hygienická pravidla ve školce, zvládat jednoduchou sebeobsluhu při
přípravě na pobyt venku, ve školce, v jídelně, při ukládání k odpočinku a po jeho
skončení, příprava a úklid při svačinách
- umět pozdravit učitele, starší osoby, kamarády
Ad b) – co je to kamarádství – ochota pomoci kamarádovi, umět omluvit se, odpustit,
napravit chybu, nebát se otevřenosti, nebát se požádat o pomoc, získání důvěry k učiteli a
ostatnímu personálu a vedení, posilování vzájemné komunikace
-probouzení zájmu o přátelství mezi sebou
-vědět, že se mohu bránit nepřiměřenému chování ostatních, násilí od druhého, rozpoznat,
že to není v pořádku a učit se to řešit
Ad c) – dokázat se podělit o konkrétní zážitky z prázdnin, umění komunikace, vyjadřování
-porozumění obsahu pojmů hodně, málo, krásné, veselé apod. při sdělování zážitků
-uvědomění si konkrétních znaků léta, osvojení si souvisejících pojmů jako teplo, vlhko,
zralé, měkké apod. ve všech souvislostech
- poznávat změny, uvědomovat si je a připravovat se na ně
Ad d) – poznat ovoce a zeleninu podle vzhledu, chuti, vůně, hmatu
-znát význam pro zdraví člověka, součást jídelníčku, způsoby konzumace a využití
-podpoření dobrého vztahu k přírodě, starost o přírodu, její ochrana
-pochopit význam práce na poli i na zahrádkách
- rozvoj jemné motoriky při konkrétních výtvarných i pracovních činnostech na aktuální
téma
- oceňovat a hodnotit vlastní díla i díla ostatních kamarádů
- vyzdobit školku a třídu vlastními výkresy, výrobky, uplatni své nápady a zlepšení

4.2.

Říjen

Barevný podzim, podzimní plody, podzimní hrátky
Charakteristika:
-

-

měsíc říjen přináší kouzelné barevné škály, které lze zakomponovat do
všech oblastí předškolního vzdělávání. Seznamujeme děti s hlavními
znaky podzimu. Pracujeme hojně s plody podzimu (přírodninami),
využíváme v plné míře prožitkové učení.
Říjen je v naší školce měsícem, kdy začínají různé zájmové činnosti
(keramika, výuka anglického jazyka, jóga pro děti, kroužek sportovní
všestrannosti, individuální logopedická péče). Jednotlivé třídy využívají
velkou školní tělocvičnu.
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4.2.1. Cíle a záměry
Dítě a jeho tělo
- fyzický rozvoj a pohybová koordinace, osvojovat si poznatky o těle, umět
pojmenovat jednotlivé části našeho těla, některé orgány a jejich funkci,
péče o naše tělo – správná životospráva, dostatek spánku, duševní hygiena,
pohyb, otužování apod.
Dítě a jeho psychika
- citlivě vnímat změny kolem sebe, zdokonalovat smyslové vnímání ve všech
oblastech, rozvíjet myšlení od názorného po logické, určovat vlastnosti
předmětů a celků na základě zkušeností a nového poznávání
Dítě a ten druhý
- prohlubování spolupráce s ostatními, pravidla komunikace (neskákat si do
řeči, počkat, až druhý domluví, přijmout jiný názor), společná hra
samostatná i organizovaná, její pravidla ad.
Dítě a společnost
- uplatňování základních společenských návyků v každodenním styku
s dětmi i dospělými, nezapomínat zdravit, požádat, poděkovat, kulturně a
esteticky vnímat provázené činnosti prostřednictvím her, řízených činností,
návštěv kulturních zařízení apod.,
Dítě a svět
- osvojování si jednotlivých poznatků o světě a životě, poznávat a porozumět
souvislostem mezi nástupem podzimního období a funkcí slunce a
slunečního svitu, vnímat proměny přírody, pojmenovat a uvědomit si tyto
proměny při každodenním životě, pociťovat vlastní sounáležitost se
světem, poznávání živé a neživé přírody, pojem planeta Země

4.2.2. Témata
a)
b)
c)
d)

sklízíme ovoce a zeleninu (na zahradě, na poli)
pobyt v lese – houby
podzimní dary přírody – plody, lesní stromy, listí
papíroví draci – vítr, déšť, podzimní radovánky

4.2.3. Obsah činností
Ad a) – prohlubování znalostí a poznávání ovoce a zeleniny, osvojování si hlavních znaků
OZ
- rozdíl práce na zahradě a na poli, výhody a nevýhody, srovnání práce dříve a nyní,
návraty k přírodě, přiblížení pojmu bio, co se z OZ a jiných plodů vytváří, k čemu slouží,
jejich využití
- zacházení se sklizní, uskladňování doma, v obchodech, ve velkoobchodech, u
soukromníků apod.
- vytváříme výrobky – modelujeme, trháme papír, lepíme – výrobky na dané téma
- využíváme téma ve všech oblastech činností v MŠ
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Ad b) – jak se chovat v lese, život zvířat - je to jejich domov, proto se tam chováme
ohleduplně, neničíme přírodu, nekřičíme
- pobyt v přírodě využít k rozvoji hrubé i jemné motoriky – různé druhy běhu, přeskoky,
podlézání, přelézání, šplhání, chůze jako po kladině ad.
-vysvětlujeme si význam lesa a jeho místo v našem životě, les listnatý, jehličnatý
- učíme se poznávat konkrétní houby (živé, na obrázku v atlasu), jedlé, nejedlé, jedovaté
- základní znaky hub (rourky, lístky, noha, klobouk), kde rostou
- výtvarné ztvárnění různými technikami, modelování, apod., básničky, písničky
- využíváme téma ve všech oblastech činností v MŠ
Ad c) – poznáváme podzimní plody, na čem rostou, jak se jmenují, k čemu je lze využívat
- přiřazování listů k daným stromům – charakteristické znaky, pojmenování částí listů a
stromů
- pomáháme sběrem plodin lesním i polním zvířatům – konkrétní pomoc v našem okolí
(Brandýské polnosti, Ďáblický háj, Podřipsko aj. dle zájmu)
- přednáška hajného, lesního v naší školce s video ukázkami, fotkami apod.
- tvorba z přírodnin, listů, různé techniky s jejich využitím, písně, básně, hudebně
pohybové hry a tance
- využíváme téma ve všech oblastech činností v MŠ
Ad d) – počasí – sychravé počasí, vítr, déšť – čím je ovlivňováno, proč tomu tak je
(vzduch, voda, slunce)
- využití větru v běžném životě – k čemu lidé využívají vítr, kdy už je ho moc (ničivá síla
větru)
-oblékání, pobyt venku, využití větru při hrách
- drakiáda – výroba vlastních draků, soutěž za přítomnosti rodičů a sourozenců
- výroba draků z různých materiálů, využití přírodnin, písně, básně, hry s padákem apod.
- využíváme téma ve všech oblastech činností v MŠ

4.2.4. Očekávané výstupy
Ad a) – znalost jednotlivých podzimních druhů ovoce a zeleniny, které v tomto období
dozrávají
- umět s nimi zacházet, naučit se je využívat ve svůj prospěch a prospěch ostatním
- ocenit práci druhých, pomoci s úkolem, s prací
- rozvoj jemné motoriky při vytváření konkrétních výrobků, hrubé motoriky, vyjadřování
při pojmenovávání apod.
- společná příprava např. ovocného salátu, zeleninového salátu, uvaříme si bylinkový čaj
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Ad b) – uvědomění si funkce lesa, důležitost ochrany přírody
-osvojení si pravidel chování v lese, předávání poznatků svým kamarádům z okolí,
pochopení proč tak jednám, proč se tak chovám
- rozvinutí a zdokonalení hrubé motoriky, získání odvahy apod.
- umět zařadit les a jeho krásy do svého života mimo školku, na procházkách s rodiči,
umět ohleduplně využívat jeho dary
- umět zařadit lesní zvířata žijící v našich podmínkách (zajíc polní, králík, veverka, liška,
apod.), nemyslet si, že je uvidíme pouze v zoo
- rozpoznat základní druhy hub, pojmenovat je a případně poradit, naučit se pomoci si je
vyhledat v atlasech, knížkách apod.
- vyzdobit si třídu a chodby vlastními výrobky, obrázky apod.
Ad c) – umět pojmenovat a poznat podzimní plody, zařadit je ke správnému stromu a
keři, znát jejich využití pro běžný život
- mít radost z konkrétní pomoci na předem dohodnutém místě (zapojit do sběru plodin i
rodinu, kamarády)
-vážit si přírody a jejích darů, chránit ji před ničením, pomáhat jí, osvojit si to jako
samozřejmost
- naučit se třídit podle tvaru, velikosti přírodnin, spočítat, určit větší a menší hromádku
apod.
- umět barevně vyjádřit krásu podzimu, hlavně pomocí zbarvení různých druhů listů,
naučit se lisovat listy, využívat přírodniny k výzdobě svého domova i třídy
Ad d) – zdokonalení se v sebeobsluze v jednotlivých činnostech
- vědět proč se mám dostatečně, ale zároveň přiměřeně oblékat, připravovat na pobyt
venku
- osvojení si vědomostí o významu větru v našem životě, jeho využití nejen ke hrám
-rozvoj hrubé i jemné motoriky při tvorbě draků, práce s vodovými barvami – umět s nimi
zacházet, automaticky si po sobě uklidit, vyčistit pomůcky apod.
- umění naučit se zdravě a čestně soutěžit, umět i prohrávat, přijmout prohru, podělit se
s ostatními o zážitky, radost ad.
- zvládnout sebehodnocení, hodnocení jiných, přijmout kritiku

4.3.

Listopad

Bude zima, bude mráz
Charakteristika:
-

Měsíc listopad je měsícem, kdy se příroda, zvířata i lidé chystají na zimu.
Seznámíme děti se svátkem Všech svatých, Dušičkami. Budeme se věnovat
posvícením a hodům, poznáme a vysvětlíme si co je to tradice. „
Připravíme“ zvířátka na zimu, rozloučíme se s ptáky, kteří odlétají. Tento
měsíc nás provede až k Adventu.
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4.3.1. Cíle a záměry
Dítě a jeho tělo
- pokračujeme v problematice otužování – přiměřené, ale dostatečné
oblékání. Upevňujeme při pohybových aktivitách správné názvosloví
pokynů. Prohlubujeme znalosti vlastního těla. Rozvoj hrubé motoriky při
všech denních činnostech, od pomoci se židličkami, přes tělovýchovné
chvilky po úklid hraček, pomůcek, třídy apod.
Dítě a jeho psychika
- uvědomovat si rozvoj vztahů mezi námi ve třídě, v okolí i v souvislosti
s nastalým režimem dne, přijmout změny ročního období, které souvisí
s denní hygienou ať duševní, tak tělesnou. Prohlubování smyslového
vnímání ve všech denních činnostech.
Dítě a ten druhý
- prohlubování kamarádských vztahů, vzájemné tolerance a pomoci. S kým
jsem největší kamarád, utváření skupinek, ale snaha o spolupráci se všemi
dětmi ve třídě. Pochopení smyslu empatie, pojem důvěra a sebedůvěra.
Hodnocení a sebehodnocení.
Dítě a společnost
- pomocí tradic a svátků se seznamujeme se zvyky naší společnosti, tradice u
nás a ve světě. Kdo odkud pochází, pochopení zvyků jiných národů –
v případě dětí s jinou státní příslušností – poznávání jejich tradic a
seznamování s nimi ostatní děti, pochopení se, proč se chováme tak, jak se
chováme – dle dané rodinné tradice.
Dítě a svět
- prohlubování a upevňování zákonitostí přírody a světa vzhledem k danému
ročnímu období. Pochopení souvislostí dění a dějů v životě. Co je planeta
Země, Slunce, proč je počasí zase jiné apod.

4.3.2. Témata
a)
b)
c)
d)

svátek Všech svatých, Dušičky, posvícení a podzimní oslavy
tradice u nás a ve světě, co je to tradice
zvířata se chystají na zimu
nástup Adventu, blíží se vánoční svátky

4.3.3. Obsah činností
Ad a) – seznamujeme se pomocí článků, příběhů a pohádek s aktuálním svátkem Všech
svatých a s Dušičkami u nás
- objasníme si u nás „viditelné“ oslavy Haloweena, masky, maškary, strašidla, dýně apod.
- co je to posvícení, pouť, jak se liší, podzimní oslavy a jejich průběh
- vytváříme výrobky – dlabeme dýni nebo řepu, malujeme, modelujeme apod.
- využíváme téma ve všech oblastech činností v MŠ
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Ad b) – vysvětlíme si pojem tradice, proč se chováme, jak se chováme, proč je to jinde
jinak, kdo má nějakého kamaráda, který žije „jinak“, podle jejich tradic
- porovnání svátků u nás a ve světě, jak se jmenují, co se jí, pije, jak se lidé oblékají, proč
apod.
- ukážeme si fotografie, videa, pouštíme si tradiční písně, ukazujeme si názorné předměty
kamarádů, kteří mají jiné zvyky, tradice ad.
- vytváříme související výrobky, obrázky, modelujeme, lepíme, trháme – různé techniky
- využíváme téma ve všech oblastech činností v MŠ
Ad c) – zvířata u nás, která znáš, poznáš je na obrázku, viděl jsi je někdy, kde je potkáme
apod.
- učíme se znát, která zvířata se ukládají k zimnímu spánku, proč, jak, jak jim můžeme
pomoci
- co znamená výraz „odlet do teplých krajin“, kteří ptáci odlétají, kteří zůstávají, opět vše
s názornými ukázkami apod.
- vyrábíme výrobky k tématu, koláže, malby, stříháme, lepíme, modelujeme, učíme se
písně, básně, tanečky
- využíváme téma ve všech oblastech činností v MŠ
Ad d) – povídáme si o čase, který se blíží – vánoční svátky
- vysvětlujeme si, proč se kolem nás již v tomto období objevuje výzdoba v obchodech, na
ulicích, v oknech, ve škole i ve školce
-co je to adventní období, seznamujeme se s jednotlivými adventními nedělemi, jak se jim
říká a proč, jak je někdo nazývá nyní, opět si připomínáme pojem tradice
- začínáme s dětmi vybírat a nacvičovat na vánoční besídku (písničky, básničky, tanečky,
hru na flétnu apod.), začínáme vyrábět dárečky na besídku
- vyrábíme si výzdobu na nadcházející období, malujeme, kreslíme, tvoříme, zpíváme a
tančíme ad.
- využíváme téma ve všech oblastech činností v MŠ

4.3.4. Očekávané výstupy
Ad a) – přijetí tradičního svátku všech Svatých, Dušiček, jeho pochopení a přijmutí v naší
společnosti
- objasnění si jevů dějících se kolem nás, jako jsou strašidla, maškary kostlivců a jiných
strašidel, pochopení proč se tak děje, kde se zvyk vzal apod.
- naučit se znát co znamená posvícení, podzimní oslavy
- rozvoj jemné motoriky při vytváření konkrétních výrobků, hrubé motoriky, prohlubování
vyjadřovacích schopností při pojmenovávání, reprodukci textu apod.
- prohlubování soustředění po určitou dobu
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Ad b)-pochopení pojmu tradice, zvyk
-proč tomu tak je, pochopení souvislostí s chováním a jednáním lidí dříve i nyní
- pochopení chování kamarádů a ostatních, kteří mají jiné tradice a zvyky než já
- uvědomění si, jaké mám v této společnosti místo a proč
- další postupné upevňování přijatelného chování ve školce a škole při denních činnostech
- výzdoba třídy, šaten, chodeb
- ujasnění si společensky vyžadovaného chování při cestování na různé akce, jako divadla,
koncerty a výlety, které souvisejí s daným tématem
Ad c) – pochopit zákonitosti přírody v souvislosti s ukládáním zvířat k zimnímu spánku
- poznání a správné pojmenování zvířat, o kterých jsme si vyprávěli
- ochota a snaha se zapojit do pomoci zvířatům, která u nás zůstávají a neukládají se ke
spánku
- objasnění a porozumění pojmu odlet do teplých krajin, poznání základních druhů ptactva
k danému tématu
- rozvinutí hrubé i jemné motoriky při každodenních činnostech
Ad d) – porozumění pojmu Advent, adventní svátky
- naladění se na nadcházející období
- prohloubení paměti při nácviku různých básniček a písniček, prohlubování
soustředěnosti
-upevňování si místa a postavení v kolektivu školky
- rozvíjení hrubé a jemné motoriky při všech denních činnostech
- zvládnout sebehodnocení, hodnocení jiných, přijmout kritiku
- vyzdobit si prostředí školky svými výrobky

4.4.

Prosinec

Těšíme se na vánoce

4.4.1. Cíle a záměry
-

Rozvíjet smyslové vnímání (dramatické hry pro rozvoj smyslů – poznej
podle hmatu, chuti, sluchu, vůně)
Rozvíjet a upevňovat citové vztahy k rodině a svému okolí
Pomáhat dětem v navazování a rozvíjení vztahů mezi sebou i k dospělým,
posilovat dětská přátelství. Rozvíjet tvořivé dovednosti dětí ve všech
oblastech (výtvarné, hudební, literární, pohybové) – tvoření dárků a
překvapení pro rodiče, vánoční výzdoba školky, pohybové ztvárnění písně či
pohádky. Rozvoj schopností vážit si života ve všech jeho formách (péče o
květiny, chvilky s encyklopediemi a obrázky).
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4.4.2. Témata
a) mikulášská nadílka a čertovský rej v MŠ
b) pečeme perníčky
c) z písničky do pohádky, z pohádky do písničky
d) moje rodina

4.4.3. Obsah činností
-

-

Seznamujeme děti s tradicemi, vysvětlujeme jim s ohledem na jejich věk
pojmy Advent, Mikuláš, Vánoce. Povídáme si s nimi o prožívání celého
tohoto období, o přípravách na Vánoce, o předvánoční atmosféře.
Podněcujeme děti k hezkému chování k bližním, zdůrazňujeme význam
dobrých vztahů v rodině i k ostatním lidem. Povídáme si o dobrých
skutcích i důležitosti kamarádství.
Věnujeme se výrobě dárků a různých překvapení, často u toho děti učíme i
úplně nové výtvarné techniky. Učíme se hodně nových básniček a písniček,
čímž procvičujeme paměť dětí.

4.4.4. Očekávané výstupy
-

4.5.

Radost z hezkých a příjemných zážitků, projevování pozitivních i
negativních emocí.
Aktivní účast na přípravách oslav svátků a využívání tvůrčích a výtvarných
technik k výzdobě prostředí.
Znalost různých vánočních a předvánočních zvyků a tradic.
Využívání představivosti a fantazie v tvořivých činnostech výtvarných,
hudebních, pohybových i dramatických.
Zapamatování si textu básně či písně.
Spojení vnímání s pohybem.
Dokončení i činnosti, která dítě moc nebaví (motivací může být i to, že
baví ostatní).

Leden, Únor

Jede zima na saních, kolem nás je led a sníh
Charakteristika:
-

v těchto měsících se seznamujeme s charakteristickými znaky zimního
období pomocí pokusů se sněhem a ledem, při hrách venku na sněhu a
jiných zimních radovánkách. Připomeneme si lidové tradice
masopustu/karnevalu, přispění svépomocí k výzdobě třídy a výrobě masek.

Říkanky a písničky: Sněhuláček, Zima, Sněhurka a jiné
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4.5.1. Cíle a záměry
Dítě a jeho tělo
- Rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky. Osvojovat si
poznatky o sportu. Návyky zdravého životního stylu. Rozvíjet fyzickou a
psychickou zdatnost.

Dítě a jeho psychika
- Osvojovat si některé dovednosti, které předcházejí čtení a psaní. Rozvíjet zájem o
psanou podobu jazyka, výslovnost! Vytvářet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě
(sebevědomí, sebedůvěra, samostatnost)

Dítě a ten druhý
- Chránit soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými
Dítě a společnost
- Rozvíjet základní kulturně společenské postoje a návyky. Vytvářet
povědomí o sounáležitosti s ostatním světem.
Dítě a svět
-

Vytvářet schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným
změnám.

4.5.2. Témata
a)
b)
c)
d)
e)

Rozvoj soustředění na delší dobu
Rozvoj spolupráce při společné činnosti
Pozorování okolí, přírody, dokázat ji vyobrazit
Rozvíjení kreativity, fantazie
Rozvíjení pohybových aktivit při pobytu venku – pohyb na sněhu a ledu

4.5.3. Obsah činností
-

Péče o krmítka pro ptáky
Padá sníh, pojedeme na saních
Zimní hry a sporty
Zápis do školy
Karneval, rej masek (hry, soutěže)
Zaměstnání rodičů
Vlastnosti ledu, sněhu, vody a vztahy mezi nimi
Naše tělo: jsem zdravý jako ryba, stavba těla, hygiena, péče o nemocného,
otužováni
Eskymáci
Týden plný sněhuláků
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4.5.4. Očekávané výstupy

-

Znalost a komentář změn v přírodě
Orientace v časových údajích v rámci dne, rozlišování ročních období a jejich
typických znaků
Využívání fantazie a představivosti v tvořivých činnostech, konstruktivních,
výtvarných, pohybových či dramatických
Udržení pohybu očí zleva doprava, shora dolů (řádky sloupce – pracovní listy atp.)
Skládání předmětů a obrázků z několika částí, doplnění chybějící části (zraková
analýza, syntéza)
Rozlišování figury a pozadí (překrývají se)
Skládání a rozkládání slov
Zapamatování si textu básně či písně
Zvládání grafomotorických tvarů (čára, kruh, ovál, oblouk…)
Udržení očního kontaktu při rozhovoru
Schopnost dát najevo pozitivní, částečně potlačit negativní emoce
Orientace v časových vztazích v rámci dne
Udržení pozornosti po dobu 15 minut a dokončení i té činnosti, která dítě nebaví

-

Zopakování pokynu, řady slov
Schopnost vybavit si předešlé situace, zkušenosti
Vyjádření jednoduššího příběhu, popis obrázku
Používání dostatečné slovní zásoby

-

4.6.

Březen

Probouzení přírody-zvyky a rozloučení se zimou
Charakteristika:
-

Poznávání a názvy jarních květin, srovnávání ročních období.
Sázení semínek a přesazování květin.
Péče o ně a pozorování jejich růstu. Ochrana živé a neživé přírody.
Zrození nového života. Zvířata a jejich mláďata. Návrat ptáků z teplých
krajin.

4.6.1. Cíle a záměry
Dítě a jeho tělo
- Spojení vnímání s pohybem. Zvládání základních akrobatických prvků,
házení a chytání míče, cvičení ve skupinách. Zvládnutí grafomotorických
tvarů (čára, ovál, oblouk, vlnovka, spirála, smyčka). Uběhne určitou
vzdálenost, doskočí na danou vzdálenost, umí se pohybovat všemi směry.
Dítě a jeho psychika
- Schopnost dlouhodobě si zapamatovat různé informace. Zopakování
pokynu, řady slov. Schopnost vybavit si předešlé zkušenosti. Zformování
otázky a smysluplné odpovědi, vyjádření myšlenky. Udržet pozornost
15min. Skládání a rozkládání slov (slabiky). Poznávání a vytváření rýmů.
Zapamatování si básničky, písničky.
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Dítě a ten druhý
- Udržení očního kontaktu. Schopnost dát najevo pozitivní emoce a částečně
potlačit negativní emoce. Umět řešit problémové situace mezi sebou.
Dítě a společnost
- Umět respektovat dohodnutá pravidla. Pomáhat mladším dětem.
Dítě a svět
- Porozumění okolní jevům-počasí, změny v přírodě. Orientace v časových
vztazích v rámci dne, týdne i roku.

4.6.2. Témata
a)
b)
c)
d)

Loučení se zimou – Morena
Jaro, charakteristické znaky
Zrození nového života
Uvědomění si důležitosti zdraví, jak o sebe pečovat

4.6.3. Obsah činností
-

Proč se lidé těšili na jaro. Zvyky a obyčeje. Lidé žili v souladu s přírodou,
musíme ji chránit a vážit si jí.
Co se na jaře mění. Vnímání krásy jarního období.
Soulad potřeb rostlin a zvířat (včely-opylování).
Návrat ptactva z jižních krajů, hnízdění a narození mláďat. Umět
pojmenovat zvířata a jejich mláďata.
Pojmenování všech částí těla a hlavních vnitřních orgánů.
Znát co je pro zdraví dobré a co škodí. Mít radost z pohybu a pobytu
venku.

4.6.4. Očekávané výstupy
-

Poznatky o přírodě živé a neživé, přírodních jevech a prožívání praktických
situacích. Šetříme přírodu, třídíme odpad podle druhu. Učíme děti
hospodařit s vodou.
Pozorujeme stromy, keře a květiny. Dovednost vyjádření skutečností
výtvarně.
Umět pojmenovat zvířata a jejich mláďata.
Znát co je pro zdraví dobré a správné, ale také co nám škodí. Radost
z pohybu a pobytu venku.
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4.7.

Duben

Svátky jara - Velikonoce zvyky obyčeje. Pálení čarodějnic.
Charakteristika
-

Měsíc duben znamená pokračování vítání a oslav jara. Nezapomeneme na
barevné dny s jejich pojmenováním a symbolikou. Tradiční výzdoba třídy a
školy. Pečení beránka, zajíčka, jidáše a mazance. Zdobení vajec různou
technikou (dílna s rodiči).

4.7.1. Cíle a záměry
Dítě a jeho tělo
- Rozvíjet pohybové schopnosti a praktické dovednosti. Uvědomit si
důležitost zdraví. Pravidla bezpečnosti. Rozvíjet hudební a hudebně
pohybové dovednosti - citové vnímání hudby.
Dítě a jeho psychika
- Probouzet zájem a zvídavost dítěte, posilovat radost z objeveného. Cvičit
paměť, pozornost, představivost a fantazii. Zážitky a prožitky z
Velikonoc…
Dítě a ten druhý
- Učit se respektovat druhé, snažit se samostatně řešit spory mezi sebou.
Rozvíjet pohybové dovednosti.
Dítě a společnost
- Vytvářet povědomí a o mezilidských a morálních hodnotách. Pomáhat
dítěti pochopit základní všeobecně uznávané společenské, morální a
estetické hodnoty.
Dítě a svět
- Rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách. Upevňovat pocit
sounáležitosti s živou a neživou přírodou.

4.7.2. Témata
a) Ochrana zdraví, výživa, odpočinek, aktivní pobyt venku, dodržování pravidel
bezpečnosti.
b) Velikonoce, zdobení vajec a přání - různou technikou.
c) Příprava dětí po psychické stránce na zápis do ZŠ. Předškoláci.

4.7.3. Obsah činností
-

Dostatečný pobyt venku.
Dílna s rodiči, zdobení vajec různou technikou, výroba velikonočních
ozdob z proutí a přáníčka.
Komunitní kruhy a rozhovory s dětmi. Vyprávění o škole, hra na školu.
Návštěva první třídy ve škole a seznámení dětí s prostředím a učitelkami.
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4.7.4. Očekávané výstupy
-

4.8.

Vycházky a nabídka zajímavých herních prvků k rozvoji pohybových
aktivit.
Dovednost vyjádřit příjemné i nepříjemné pocity, zážitky, prožívat radost z
poznání.
Samostatné řešení problémů, případně ve spolupráci s kamarády a
učitelkou.
Vyjádření své představy a rozvoj fantazie při výrobě velikonočních
výrobků.
Prožitek ze spolupráce s rodiči. Příjemná předvelikonoční atmosféra ze
spolupráce.
Rozvoj samostatného vyjádření svých pocitů, případně obav co nás čeká ve
škole.
Upevňování zdravého sebevědomí.

Květen

Květen je podle kvítí

4.8.1. Cíle a záměry
-

Cvičení obratnosti, osvojování si poznatků o nových pohybových
činnostech. Opakování zásad bezpečnosti.
Rozvíjet jazykové dovednosti (výslovnost, přednes) i hudebně pohybové
aktivity.
Kultivovat a rozvíjet paměť.
Prohlubovat citové vztahy k rodině.
Učit děti spolupracovat při hrách ve dvojicích, chovat se ohleduplně
k druhému.
V rámci možností dětí naučit je obsah pojmů čest, poctivost a přátelství.
Pozorování rostlin a živočichů, a péče o okolí.
Děti se učí pomáhat při různých pohybových aktivitách.

4.8.2. Témata
a) doma se máme všichni rádi
b) maminka má svátek
c) barvy a vůně jarní přírody
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4.8.3. Obsah činností
-

-

V souvislosti se svátkem matek si řekneme, co všechno maminka pro nás
dělá, jak jí můžeme pomoci, proč jí máme rádi apod. Povídáme si o
tatíncích, co s dětmi dělají, jak si s nimi hrají… Učíme se básničky,
písničky, dramatizaci pohádky a vyrábíme dárky na oslavu svátku matek.
Připravujeme půdu pro setí a sázení rostlin, pečujeme o ně, povídáme si o
mláďatech, učíme děti, že jsme součástí celé živé přírody.
Návštěva Planetária je příležitostí k seznámení se znalostmi o vesmíru.
S postupujícím jarem jsme častěji a déle na zahrádce, a procházkách a děti
se venku mnohem více hýbou a zkouší různé nové činnosti.

4.8.4. Očekávané výstupy
-

4.9.

Orientace v bezpečně známém prostředí, chápání toho, co se ve známém
prostředí děje.
Zvýšení obratnosti dětí.
Dovednost zachytit a vyjádřit své prožitky hudebně, výtvarně, pohybem a
tancem.
Pozitivní přístup k hezkým a příjemným zážitkům nejen z oblasti kultury
ale i přírody.
Dítě dokáže ujít delší vzdálenost, pohybuje se i v náročnějším terénu.
Dítě umí reprodukovat text a zapamatuje si báseň přiměřeně dlouhou jeho
věku.
Má hezký vztah k přírodě.

Červen

Co už umím (putování za dobrodružstvím)

4.9.1. Cíle a záměry
-

Rozvíjet radost z pohybu a osobní pohodu.
Osvojit si dovednosti k podpoře zdraví a bezpečnosti.
Vytvářet základy pro práci s informacemi (knihy, obrazový materiál).
Rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka
Chovat se ohleduplně k ostatním lidem.
Ochraňovat a respektovat osobní soukromí a bezpečí své i ostatních.
Prohlubovat základní kulturní a společenské postoje.
Navozovat dobrý pocit z aktivního chování při zdolávání překážky
Rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou a se vším, co dítě obklopuje –
planeta Země

4.9.2. Témata
a) Svátek dětí
b) škola v přírodě
c) hurá na prázdniny
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4.9.3. Obsah činností
-

Vysvětlujeme si význam ochrany přírody a všech živých bytostí na planetě
Zemi, význam vody pro život na Zemi i vliv dalších činitelů.
Učíme se, jak se chovat při přecházení silnice, jízdě na koloběžce či kole.
Učíme děti respektovat bezpečí své i těch ostatních
Význam svátku dětí celého světa, rozdílnost podmínek života.
Charakteristické znaky léta, prázdniny a cestování.
Výtvarně ztvárňujeme zážitky z přírody a her venku.
Děti dále prohlubují nově nabyté pohybové dovednosti.

4.9.4. Očekávané výstupy
-

Dovednost vyjádřit své pocity a zážitky.
Prožívat radost z poznání.
Umět sám řešit problém, umět si požádat o pomoc při řešení problému.
Umět se alespoň pokusit zachytit skutečnost ze svého okolí či vyjádřit své
představy pomocí výtvarných, hudebních a pohybových dovedností.
Znalost, co je škodlivé, nebezpečné, co může ovlivňovat zdravé přírodní
prostředí.
Prožívání radosti ze zvládnutého a poznaného.
Uvědomovat si, že je svět přírody i lidí v různých částech naší planety
různorodý, pestrý a často ne příliš šťastný.
Základní poznatky o existenci jiných zemí, národů a kultur.
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