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ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ  

ZPRACOVÁN V SOULADU S RVP PV V PLATNÉM ZNĚNÍ 
 
 

Seznamte se se vzdělávacím programem naší Mateřské školy. 
 

PPRRUUHHOOVVAANNÁÁ    KKOOČČIIČČKKAA  
 
Motto: Veselé děti a veselí učitelé jsou 
            předpokladem dobře prožitého dne 

 
 

 
 

Program vypracovala: Renáta Šauerová 
 

ŠVP Mateřské školy v Unčíně s názvem PRUHOVANÁ KOČIČKA 
aktualizován a projednán dne 28.8.2019. 

 
Platnost od 1.9.2019 do další aktualizace. 
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1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 

UNČÍN 
 

Název školy :         Základní a Mateřská škola Unčín, 
                                příspěvková organizace 
Adresa školy :       Unčín  51, 592 42, Jimramov 
                                IČO:       750 209 55 
                               Telefon: 566 573 218 
                                e-mail:   zsuncin@seznam.cz 
 
Statutární orgán :  ředitelka školy Mgr. Monika Tomášová 
 
Zřizovatel:             Obecní úřad Unčín, Unčín 24,  
                                tel.:566 573 139 
                                e-mail: obec.uncin@seznam.cz 
 
 
Název ŠVP:            PRUHOVANÁ  KOČIČKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zsuncin@seznam.cz
mailto:obec.uncin@seznam.cz
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2.  CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 
Mateřská škola v Unčíně byla zřízena po zániku ZDŠ v roce 1978. 
Budova školy byla vystavěna svépomocí občanů a otevřena v roce 
1942. V roce 1992 byla znovu otevřena základní škola a mateřská 
škola se stala její součástí. Zřizovatelem školy je obec Unčín. Od 
1.ledna 2003 se změnil název na ZŠ a MŠ Unčín.  
Do sítě škol byla škola zařazena 1. ledna 2003. 
Mateřská škola je jednotřídní, nachází se v pěkném prostředí 
Vysočiny, obklopena zahradami, velkým hřištěm, školním sadem a 
rodinnými domy. 
Kolektiv školy je vstřícný a tvořivý. 
V mateřské škole je celkem přihlášeno 17 dětí, v letošním školním 
roce máme 6 dětí předškolního věku. 
Všechny děti pracují se stejným programem vzdělávání: 
PRUHOVANÁ KOČIČKA. 
Mateřská škola využívá ke svým aktivitám hřiště u školy, školní 
zahradu, multifunkční sportovní areál na návsi a blízkou přírodu 
plnou luk a lesů. 
Kapacita školy je 24 dětí. 
 
 
Škola aktivně spolupracuje s OÚ Unčín, s okolními malotřídními 
školami v Dalečíně a Písečném a se školou ve Sněžném, se ZŠ a 
MŠ Jimramov, s místní pekárnou. 
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3. PODMÍNKY A ORGANIZACE  VZDĚLÁVÁNÍ 
 

3.1 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY MŠ 
 
Materiální vybavení: 

 
Naše škola je malá přízemní budova uprostřed pěkné zahrady. 
Vybavení je nové a velmi pěkné, škola má dostatek vzdělávacích 
pomůcek, pěknou zahradu, vybavenou tělocvičnu, vyhovující 
podmínky pro dobrý psychický i fyzický rozvoj dětí.   V okolí 
mateřské školy jsou louky, pole, lesy a řeka – ideální místa pro 
výchovné, vzdělávací i relaxační vycházky a pobyt v přírodě. 
 
 
Školní zahrada je stále v rekonstrukci. Je vybavena novými hracími 
plochami pro děti, ale realizační práce stále pokračují. 
 
Finanční prostředky na vybavení, provoz školy a ŠJ jsou přidělovány 
formou finančního rozpočtu od zřizovatele, tj. obce Unčín. Dále od 
KÚ Kraje Vysočina (prostředky na mzdy pracovníků a ONIV). 
 
 
Věcné vybavení: 
 
Třída MŠ má samostatnou koupelnu a WC. Třída školky je po 
rekonstrukci, moderně a zejména účelně vybavena. Je světlá a 
prostorná. Policovým systémem je rozdělena do herních koutků = 
center aktivit. Centra jsou vybavena rozmanitými hračkami, 
pomůckami, materiály a doplňky, které odpovídají počtu a věku dětí. 
Průběžně jsou obnovována a doplňována. Pomůcky jsou umístěny 
tak, aby na ně děti dobře viděly a většinou si je mohly samostatně 
podávat a vracet na své místo. Plně vyhovují skupinovým a 
individuálním činnostem. 
Dětský nábytek i vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny 
věku a počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné. 
Didaktické pomůcky pro pedagogy jsou uloženy v komodách ve třídě 
a v přilehlé místnosti. Knihy pro děti jsou uloženy v centru KNIHA. 
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Prostředí šaten a chodeb jsou využívány k výzdobě dětskými 
pracemi, aby byly dětem přístupné a mohli je shlédnout i rodiče a 
návštěva. Na chodbě rodičům vyvěšujeme důležité informace. 
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3.2  HYGIENICKÉ PODMÍNKY MŠ 

 
Způsob zajištění vhodného mikroklimatu: 
 
Vlastní vytápění školy je zajištěno plynovou kotelnou. O provoz 
kotelny se stará topička. V učebnách je zajištěna teplota nejméně 20 
– 22 C. Teplota povrchu podlahy neklesá pod  
19 C.  Teplota vzduchu na chodbách a v místnostech pro 
krátkodobý pobyt neklesá pod 18 C. V letním období je regulována 
teplota žaluziemi, které jsou instalovány v oknech směřujících na 
jižní stranu. Žaluzie jsou vnitřní, natáčecí a vytahovací. 
 
Požadavky na hygienicko – protiepidemický režim: 
 
Úklid školy zajišťuje školnice, která se souhlasem ředitele nakupuje 
čistící a desinfekční prostředky a toaletní potřeby, nutné pro provoz 
školky i školy. Na toaletách je k dispozici teplá voda, tekuté mýdlo, 
tuhé mýdlo a ručníky, papírové utěrky.  
 Úklid je prováděn v rozsahu, odpovídajícím vyhlášce č. 108 / 2001 
Sb. 
 
 
Životospráva: 
 
Stravování je zajištěno ve školní jídelně. 
Školní kuchyně je moderně dobře vybavená. Kuchyň je průběžně 
doplňována materiálním vybavením tak, aby byla zajištěna kvalitní a 
bezproblémová příprava a výdej jídel. Přípravu jídel pro MŠ i ZŠ 
připravuje kuchařka a ved. školního stravování v jedné osobě. 
Denně se pro děti připravují nápoje, které mají děti k dispozici po 
celý den (pitný režim) a 3 jídla. Do jídelníčku jsou zařazovány nové 
receptury, potraviny racionální výživy a dětem je připravována 
pestrá strava s dostatkem ovoce, zeleniny a mléčných výrobků. 
Děti nejsou do jídla násilně nuceny, na stolování mají dostatečné 
množství času.  
Vhodné intervaly mezi podávanými pokrmy jsou dodržovány. 
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Každý den ráno do 7 hod. se aktualizuje počet dětí a dospělých na 
daný den a podle toho se připravuje počet jednotlivých obědů. 
V případě, že je dítě během dopoledne vyřazeno z důvodu 
onemocnění, mají rodiče možnosti si oběd a svačinu na daný den 
odnést domů. 
 /Příloha č. 1 - organizace a výdej jídel – viz. provozní řád školního 
stravování / 
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3.3  PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY MŠ 
 
Pracujeme podle nového Rámcového programu předškolního 
vzdělávání :  
PRUHOVANÁ KOČIČKA 
Nabízíme kvalitní péči o všechny děti. Je zajištěn pravidelný denní 
režim tak, aby se mohl v průběhu dne přizpůsobit aktuální situaci a 
potřebám dětí. Nové děti mají možnost se postupně adaptovat na 
nové prostředí i za přítomnosti rodiče. Všichni zaměstnanci školy 
vytváří dětem takové prostředí, aby se tu cítily spokojeně, jistě a 
bezpečně. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve 
skupině i ve třídě tak, aby se vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde 
jsou všichni rádi. 
/Příloha č. 2 - pravidla ve třídě pruhované kočičky/ 
 
Za nejdůležitější pravidla při činnostech a všech hrách s dětmi 
považuje: 

• Nesmí to bolet. 

• Aby si děti neubližovaly. 

• Aby neničily přírodu a neubližovaly zvířatům a rostlinám. 

• Aby neničily věci. 
 
 
Tématické plánování a integrované učení činnostní hrou: 
 

• Veškeré činnosti a témata plánujeme na základě aktivního 
zájmu a přání dětí. 

• Plány propojují to, co chceme děti naučit, s tím, co děti poznají 
ve skutečném životě a co je zajímá = propojení se skutečným 
životem. 

• Plánujeme dětem aktivity, které mají různou náročnost, 
vycházejí z jejich předchozích zkušeností, vědomostí a 
dovedností. 

• Děti mají možnost spirálového učení – podle zájmu dítěte si 
téma rozšiřuje každý sám. 

 
Aktivity v MŠ: 
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Děti mají možnost pracovat v centrech. 
  
Děti si mohou zvolit, ve kterém z nabízených center chtějí pracovat, 
tvořit nebo si hrát. Tím přijímají zodpovědnost za výsledek své práce 
a úklid v centru. 
Centra aktivit jsou rozmístěna v prostoru třídy, aby děti měly 
soukromí pro svoji práci. 
Centra jsou funkčně a esteticky vybavena rozličnými materiály a 
pomůckami, které odpovídají zaměření centra. Pomůcky jsou 
většinou přístupné dětem, mají své místo. Pomůcky jsou 
obměňovány podle potřeby a zájmu dětí. 
Děti mají možnost při práci přirozeně komunikovat, spolupracovat, 
pomáhat si, řešit problémy, procvičovat si vyjadřovací schopnosti, 
respektovat se, učit se nápodobou a pozorováním, požádat o radu a 
názor druhého. 
 
 
Aktivní dění v MŠ: 
 

• Návštěvy třídy ZŠ 

• Pěší výšlapy do okolí Unčína, Jimramova, Dalečína, Ubušína, 
Strachujova… 

• Návštěvy divadel, hudebních představení 

• Návštěvy výstav, galerií, muzeí, exkurze 

• Dílničky pro rodiče s dětmi 

• Besídky (vánoční, k MDŽ apod.) 

• Dodržování lidových tradic a zvyků (Vánoce, vítání Jara, 
Velikonoce, pálení čarodějnic apod.) 

• Každoroční události (Den Země, den Vody, den Matek, den 
rodin) 

• Předplavecký výcvik pro předškoláky  

• Oslava Dne matek – výlet k rozkvetlé hrušce Strachujov 

• Školní výlety  

• Sportovní hry a soutěže 

•  
Spoluúčast rodičů: 
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• Mohou si naplánovat adaptační plán pro své dítě. 

• Mohou kdykoliv přijít do MŠ, pohrát si s dětmi. 

• Informace o dění ve školce mají rodiče k dispozici na vývěsce 
v chodbě. 

 

• Mohou se vyjadřovat k plánování akcí, spolurozhodovat o 
výletech, dávat připomínky i náměty k MŠ, kdykoliv promluvit o 
svém dítěti s učitelkou. 

• Mohou pomoci při organizování různých akcí pořádaných MŠ, 
popřípadě je i zorganizovat. 

• MŠ podporuje rodinnou výchovu. 

• Pedagogové chrání soukromí rodiny. 

• Pedagogové informují rodiče o prospívání dítěte. 
 
 
Spolupráce s rodinou: 
 

• Učitel a rodiče úzce spolupracují jako partneři, aby zajistili 
optimální podmínky pro vzdělávání a rozvoj dítěte. 

• Mohou si naplánovat adaptační lán pro své dítě a mohou si 
přijít pohrát se svým dítětem do třídy, prohlédnou si, co celý 
den dítě dělalo. 

• Rodiče jsou informováni o dění ve třídě a ve škole a jsou vítáni 
jako pozorovatelé a pomocníci. 

• Poskytujeme informace rodičům na nástěnce na chodbě, při 
individuálních rozhovorech. 

• Rodiče jsou zváni na všechny akce pořádané školou. 
 
Spolupráce se základní školou: 
 
Naše mateřská škola je úzce spjata se základní školou, jíž je 
součástí. Tato spolupráce je velmi intenzivní jak mezi pedagogy, tak 
i mezi dětmi. 
Plynulé zajištění provozu školy je stanoveno v Provozním řádu 
školy.  
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Pravidelně jsme zváni na slavnostní zahájení školního roku v naší 
ZŠ. Tradičně se také účastníme slavnostního rozdávání vysvědčení 
ve škole, kde mají některé naše děti svoje sourozence. 
Společně podnikáme kulturní a sportovní akce i výlety. 
 
 
Ostatní spolupráce MŠ: 
 

• se zřizovatelem  - starostka obce se aktivně zajímá o činnost 
školy 

• se základní školou – aktuální předávání informací, provoz 
budovy, opravy, zařazování dětí, … 

                             - zaměstnanci pomáhají při přípravách a 
organizaci školních akcí 

• s logopedkou – nabídnutí kontaktu rodičům 

• ostatní odborníci – podle aktuální potřeby 

• s ostatními školami – vzájemné kontakty ředitelů, pedagogů 
(návaznost výuky, výměna informací, společná divadla, výlety, 
sportovní a další akce) 
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3.4 ORGANIZAČNÍ CHOD MŠ 

 
- Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem 

a s určenou dobou pobytu.  
od 6,30 do 15,00 hod. 
 

- V měsících červenci a srpnu může ředitel školy po dohodě se 
zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit a to zejména 
z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí 
v tomto období, apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí 
ředitel základní školy zákonným zástupcům dětí předem. 

 
- Vzdělávání v mateřské škole probíhá v jedné třídě, kterou 

navštěvují děti různého věkového složení. 
- Děti se přijímají v době od 6.30 hod a dále kdykoliv během 

dne dle potřeb rodičů. 
 
- Adaptační režim nově přijatého dítěte je zcela nenásilný a 

vyhovuje požadavkům rodiče, kterým jsme ochotny se 
přizpůsobit a situaci konzultujeme. Dítě zpočátku pouze 
pozoruje a postupně se přidává k ostatním dětem, přičemž 
jsou respektovány jeho individuální potřeby 

 
1. Přivádění a převlékání dětí: 
Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte 
do označených poliček a botníků. Věci dětí rodiče označí tak, aby 
nemohlo dojít k záměně. Doporučené oblečení – náhradní spodní 
prádlo, sportovní oblečení na zahradu, dětské bačkory – ne pantofle.  
 
2. Předávání a vyzvedávání dětí: 
Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat 
učitelce nebo řediteli školy a informovat ji o zdravotním stavu dítěte, 
pokud to situace vyžaduje. Rodiče za děti zodpovídají až do předání 
učitelce.  
 
Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné.  
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a) děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a 
osoby jimi pověřené 

b) rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní 
zahradu 

Děti, které chodí po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 11.45 a 12,30 
hod. 
Ostatní děti se rozcházejí mezi 14.00 hod a 15,00 hod. V případě, 
že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně 
vyzvednout dítě v jinou dobu, oznámí to ráno učitelce nebo 
telefonicky. 
 
3. Délka pobytu dětí v MŠ: 
Délka pobytu dítěte v MŠ se řídí podle individuálních potřeb rodičů. 
Dítě může chodit do MŠ na celý den, nebo jen na dopoledne 
s obědem a 1 svačinou.  
 
4. Způsob omlouvání dětí: 
Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte osobně ve třídě učitelce 
nebo telefonicky na čísle 566 573 218. 
Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit vždy den předem. 
Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče 
vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů 
do 12.30 (platí pouze v první den nepřítomnosti dítěte) 
 
5. Pobyt venku: 
Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny.  
Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť, mlha, 
znečištěné ovzduší nebo teplota a pod . 
– 10°C, či jiné nevhodné klimatické podmínky. 
 
6. Výskyt infekčního onemocnění: 
Do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé. Učitelky mají právo 
v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti 
s nachlazením či jinými infekčními onemocněními. 
Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a 
veškeré údaje o zdraví dítěte. 
7. Další povinnosti rodičů: 
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Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, 
změny telefonního spojení, změnu adresy případně pojišťovny. 
 
Rodiče jsou povinni oznámit škole předem známou nepřítomnost 
dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně. 
 
8. Práva rodičů: 
Mateřská škola spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a 
organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného 
výchovného působení rodiny a školy. 
Rodiče mají právo být informováni o prospívání svého dítěte, o jeho 
individuálních pokrocích v rozvoji a učení. S třídními učitelkami se 
mohou domlouvat na společném postupu při výchově a vzdělání 
svého dítěte. 
Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit 
se různých programů, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí.  
Rodiče mají právo spolurozhodovat při plánování programu 
mateřské škol, při řešení vzniklých problémů. Tato práva mohou 
uplatnit na schůzkách s dalšími rodiči, kde jsou tato témata otevřená 
k diskusi. 
Rodiče mají právo být pravidelně a dostatečně informováni o všem, 
co se v mateřské škole děje. 
Rodiče mají právo vyžádat si kdykoliv konzultaci s učitelkou, 
s ředitelem školy po předchozí domluvě termínu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

3.5  ŘÍZENÍ A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ  MŠ 

 
 
Mateřská škola je součástí základní školy, kde se prolíná práce 
všech pedagogů. MŠ podléhá vedení Základní a Mateřské školy.  
Ředitelkou školy je Mgr. Monika Tomášová.  
 
Personální obsazení na škole:  
3 pedagogičtí pracovníci, 1 provozní pracovnice, 1 pracovnice ve 
školní jídelně 
 
Pedagogický sbor MŠ tvoří jedna paní učitelka  ochotná stále se 
sebevzdělávat. 
 
Renáta Šauerová             SPgŠ 
 
 
 
 
Věnuje se také fotodokumentaci školní roku a dalšímu vzdělávání 
pedagogických pracovníků formou návštěv různých vzdělávacích i 
výchovných akcí, návštěv okolních MŠ, četbou literatury a časopisů 
a čerpání inspirace z různých zdrojů. 
 
Pedagogické působení je založeno na systematickém uplatňování 
pedagogické diagnostiky, výchova je pojímána jako důsledně 
rozvíjející, nikoliv omezující, s oporou o pozitivní rysy dítěte.  
 
Všechny zaměstnankyně mají své základní pracovní povinnosti a 
pravomoci zakotveny v pracovní náplni a byly s nimi seznámeny při 
uzavírání pracovní smlouvy s ředitelem školy. Jsou povinny se jimi 
řídit a při jejich neplnění se zodpovídají přímo vedení školy.  
 
Do rozhodování o otázkách školního programu se zapojují všechny 
pedagogické pracovnice školy.  Informační systém probíhá denně, 
jelikož se práce  prolíná, pracují jako tým. Důležité informace jsou 
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umístěny k nahlédnutí na školní nástěnce. Ke spolupráci jsou zváni i 
rodiče, kteří jsou o dění v MŠ taktéž informováni.  
 
 

Metodické zásady pedagogických 
pracovníků: 
 
1. Pedagogický sbor pracuje jako tým (spolupracuje na vytváření 
pravidel chování dětí v MŠ a důsledně dbá na jejich dodržování), 
zároveň spolupracuje s rodiči. 
2. Pedagog se chová důvěryhodně a spolehlivě ve vztahu k dětem, 
k jejich rodičům, k ostatním dospělým. 
3. Pedagog se plně věnuje svěřeným dětem a jejich vzdělávání, 
vytváří pro děti potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Vyhýbá 
se podporování nezdravé soutěživosti malých dětí. 
4. Pedagog nesmí násilně nutit děti do jídla, ale snaží se, aby dítě 
jídlo alespoň ochutnalo a naučilo se správnému stolování. 
 5. Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům, 
podceňování dětí nebo jejich zesměšňování před ostatními dětmi 
nebo dospělými. 
Také jakékoliv projevy nerovnosti mezi dětmi ze strany pedagoga 
jsou nepřípustné. 
6. Pedagog pozitivně oceňuje konkrétní projevy a výkony dítěte, 
motivuje formou pochvaly a povzbuzování individuelně dle věku a 
potřeby dítěte. Vytváří dětem pohodové prostředí. 
7. Pedagog vytváří podmínky pro individuální, skupinové činnosti 
dětí, zajišťuje si předem a včas potřebné pomůcky pro svoji 
každodenní práci. 
8. Pedagog svoji činnost promýšlí a plánuje tak, aby vyhovovala 
individuálním zvláštnostem dětí a ve vyváženém poměru 
obsahovala spontánní i řízené činnosti. 
9. Pedagog se snaží při svém působení na děti využívat především 
zásadu názornosti  
10. Pedagog se po celou pracovní dobu věnuje výhradně dětem – 
v prostorách MŠ a ZŠ, na vycházce, na kulturní akci, na výletě, a 
podobně. Pokud z nějakého důvodu nemůže být s dětmi, zabezpečí 
dozor u dětí jiným spolupracovníkem. 
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Bezpečnostní opatření při práci s dětmi MŠ 
 
Všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinni zajistit bezpečné 
prostředí pro svěřené děti a to při všech aktivitách organizovaných 
mateřskou školou.  
 
1) Opatření v průběhu vzdělávacích činností: 
 
- Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost dětí od doby 
jejich převzetí do doby jejich předání. 
- Při hrách dětí dbá na klidnou hru, jejich hru sleduje, předchází 
konfliktům, pomáhá nesmělým dětem.  
- Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné hračky nebo jiné 
nebezpečné předměty. 
- Nesmí odejít od dětí!!! při závažných důvodech si zajistí dohled 
jiné pracovnice. 
- Nesmí dát dětem bez náležitého dohledu nůžky, štětce, tužky či 
jiné ostré předměty a pomůcky, dále drobné korálky a malé tvary, 
které by si mohly děti strčit do nosu či ucha. 
- Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, 
přidržovaly se zábradlí. 
- Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost 
dětí. Bývá na nejrizikovějším místě. 
- Při převlékání dětí v šatnách vykonává stálý dozor, sama se obléká 
poslední, neprodlužuje pobyt v šatně. 
- Při rozcházení domů předává dítě rodičům nebo jimi pověřeným 
osobám (po vyplnění zmocnění). 
- V oblasti prevence sociálně patologických jevů se zaměřujeme na 
oblast šikany a vandalismu. 
 
 
2) Opatření při pobytu dětí venku: 
- Při pobytu dětí mimo prostory MŠ zodpovídá jedna učitelka nejvýše  

a) za 20 zdravých dětí starších 3 let 
b) za 15 dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 děti  2-3 leté. 
c) za 12 dětí v případě, že jsou mezi nimi 1 postižené dítě a 1 

dítě ve věku od 2-3 let. 
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- Při pobytu na školní zahradě nesmí děti bez dozoru na průlezky, 
houpačky, skluzavku, kolotoč. Děti nesmí také manipulovat 
s nářadím, kde by hrozilo nebezpečí úrazu.  
Dětem není dovoleno vzdalovat se z určeného místa, zvláště tam, 
kde by na ně učitelka neviděla. 
- Při vycházkách učitelky učí děti chodit ve dvojicích a v zástupu tak, 
aby byla zajištěna jejich bezpečná chůze. Při přecházení vozovky na 
frekventovaných místech používají terčík. Učitelky seznamují děti 
s pravidly bezpečného chování na ulici a v dopravě. 
 
3) Opatření při výletech:  
- K zajištění bezpečnosti při větším počtu dětí mohou být přizvány 
další způsobilé osoby.  
- Při delší cestě autobusem musí učitelka být rodiči informována, 
zda dítě netrpí nevolnostmi, případně jaké dostalo léky.  
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3.6 S. W. O. T.  analýza 

 
 

Strengths - silné stránky 
 

Weaknesses - slabé stránky 
prostorná třída, možnost využití místnosti ŠJ, 
dětského hřište,  vesnického sportoviště 
zajištěno stravování dětí  
 
všeobecný zájem pedagogů na dosažení co 
nejlepších výsledku 
 
široké spektrum moderních vyučovacích 
metod 
 
kvalitní spolupráce mezi MŠ a ZŠ, provázanost 
cílů 
individuální přístup k dětem 
 
společná vystoupení, soutěže, hry, tradice, 
výlety, plavecký výcvik, vycházky, aj. 
 
dobrá spolupráce s obcí, s okolními školami 
 
absence hrubých kázeňských přestupků 
 
vysoká vnitřní morálka, disciplinovanost a 
nekonfliktnost sboru 
 
počítačová gramotnost sboru 
 
prezentace školy na veřejnosti 

 

tělocvična – přesun venkem 
 
dokončená úprava dětského hřiště u školy 
 
malé prostory v šatně 
 
limitovaný objem finančních 
prostředků 
 
vzdálenost kulturních a 

vzdělávacích center 
 

podpora vzdělávání sboru a zvýšení IT 
gramotnosti 
 
využívány možnosti projektu a grantu 

 
slabší spolupráce s rodiči 

 

 
Opportunities – možnosti 

 
Threats – hrozby 

• škola muže využívat hřiště a tenisové kurty 
 

• pěkná okolní krajina, (pobyt a pozorování v 
přírodě) 
 
 

 

nedostatek finančních prostředků 
 
nízká natalita 
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3.7  USPOŘÁDÁNÍ MŠ  A PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ  

Naše mateřská škola je jednotřídní, heterogenní, ve které jsou 
společně děti všech věkových kategorií ( 2- 6 let). 

Při přijímání dětí do MŠ je každoročně vyhlašován zápis dětí po 
dohodě se zřizovatelem (Vyhláška 14/2004, MŠMT i o předškolním 
vzdělávání). 
 Pro řádný průběh přijímání dětí máme vypracovaná kritéria pro 
přijímání dětí do naší mateřské školy. 
 /viz. Příloha č.3 =  ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ/ 
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3.8 CHARAKTERISTIKA TŘÍDY MŠ 
 
Údaje o žácích: 
 
Mateřskou školu navštěvují děti ve věku od 2 – 6 let (výjimečně děti 
mladší 2 let, které splňují podmínky přijetí.) Jsou to děti z Unčína, 
z Ubušína, z Jimramova, ze Strachujova, z Jimramovských Pasek. 

 
Předškolní vzdělávání: 
 

• navazuje na výchovu v rodině 

• usnadňuje svým pojetím přechod dětí z rodinné péče do 
kolektivu vrstevníků a systematického výchovně vzdělávacího 
procesu 

•  je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení 
individuálních potřeb, možností a zájmu každého dítěte 

•  připravuje odpovídající podmínky pro děti se speciálními 
výchovně vzdělávacími potřebami 

• pomáhá zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a 
přiměřených podmětů k jeho učení i k jeho aktivnímu rozvoji 

• připravuje děti pro zdárný vstup do prvního ročníku základní 
školy 

 
 

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které 
se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a 
řízených aktivit.  
Děti uvádíme do poznání, vybavujeme je dovednostmi pro další 
poznání – kritické myšlení, dovednost pracovat s informacemi, učit 
se učit, spolupracovat, komunikovat, nebát se projevit svůj názor. 
V didakticky cílené činnosti je plněn konkrétní vzdělávací cíl formou 
záměrného i spontánního učení. Toto učení je založeno na aktivní 
účasti dítěte, smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním 
učení, zpravidla ve skupinách i individuálně. Preferovány jsou hrové 
a tvořivé činnosti. 
Podporujeme u dětí lásku, ale i mravní vědomí. 
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Zaměření třídy 
 
Den s dětmi u nás začíná ranním kruhem, který vede děti k tomu, 
aby si při vzájemném sdílení naslouchaly, vyjadřovaly své pocity a 
potřeby, řešily své problémy. Dává nám prostor ke komunikaci, 
podporuje pocit jistoty a bezpečí. 
V ranním kruhu se seznamujeme s tématem dne, diskutujeme o 
něm, příležitostně plánujeme si své činnosti v centrech aktivit a děti 
si mohou vybrat, kde chtějí pracovat. 
Dítě prožívá život ve skupině, má možnost nápodoby, rozvoje jazyka 
a komunikace je rychlejší, nelze opomenout ani solidaritu, souhru. 
Vzhledem k tomu, že máme smíšené oddělení dětí, musíme 
rámcový program stále upravovat, ale protože se naše práce 
navzájem prolíná a všechny děti důvěrně známe, myslíme, že 
reagujeme pohotově. Nikdy děti navzájem nesrovnáváme při plnění 
úkolů, ale hodnotíme je individuálně. 
Učitelka musí být pro děti partnerem – měla by respektovat jejich 
individualitu, musí chápat důležitost každého dítěte a dítě zase u 
takové učitelky pozná, že jeho návrhy a myšlenky budou vyslyšeny. 
Neméně nutná jsou i pravidla MŠ, kterým všichni rozumění a 
uznávají je a jsou ve třídě na viditelném místě (příloha č.4). 
 I děti se potřebují pravidla naučit vytvářet, schvalovat je, přijímat a 
opravovat: 
 

• děti mají možnost rozvíjet se vlastním tempem a v rámci svých 
možností 

• využíváme prožitkové učení, děti získávají nové poznatky na 
základě vlastních prožitků, zkušeností a praktických činností 

• vycházíme z přirozené dětské zvídavosti a potřeby objevovat 
stále něco nového 

• probouzíme v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, 
naslouchat a poznávat 

• učíme děti věřit ve vlastní schopnosti, necháváme je zažít pocit 
z úspěchu, na kterém stavíme při překonávání překážek 

• učíme děti hodnocení a sebehodnocení 

• ve vzdělávání zařazujeme prvky výchovy k lidství : 
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o akceptujeme dítě takové jaké je 
o respektujeme jeho přirozené potřeby a rozvíjíme jeho 

individuální schopnosti 
o učíme se respektovat svobodu druhého 
o empatii a nedirektivní výchovu 
o dáváme dítěti svobodu výběru činnosti, dostatek času, 

nenarušujeme soustředění 
o přístup k dítěti zakládáme na pozitivních postojích 
o méně může znamenat více 
o rozvíjíme vztah k přírodě, tradicím a k místu, kde žijeme 
o umění říci ne 
o kamarádské klima a komunikaci 
o četbu a práci s knížkou (Unčín čte dětem) 
o koncepčně pracujeme s předškoláky, odkladovými dětmi, 

dvouletymi dětmi, nadanými dětmi a dětmi se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

o  
 

Vzdělávací nabídka předškolákům: 
 

• popisovací činnosti obrázků, knihy, dětské časopisy 

• podněcování, usměrňování činností 

• samostatnost řešení, vyjádření přání 

• grafické znázorňování symbolů, tvarů, písmen, číslic,… 

• vyprávění dle obrázků 

• vzbuzovat sebedůvěru 

• manipulace s nůžkami 

• formou pokusů – velikostní, tvarové, hmotnostní rozdíly 

• sebeobsluha a kultura stolování 

• pohybová koordinace 

• respektovat pokyn 

• vytrvalost a dokončení započaté činnosti 

• podněcovat trpělivost, pečlivost 
 
 
 
 



 25 

Individuální přístup ke každému dítěti: 

• Každé dítě je jedinečná neopakovatelná osobnost, každé dítě 
je jiné. 

• Vycházíme vstříc zájmům, schopnostem a potřebám každého 
dítěte. 

• Vytváříme podmínky, aby děti mohly splnit záměr v rámci 
svého osobního maxima – děti mají možnost vybírat si činnosti, 
které vyhovují jeho stylu učení, schopnostem, dovednostem. 

• Vyhledáváme silné stránky dětí a na nich stavíme, aby děti 
zažily pocit úspěchu – slabé stránky posilujeme. 

• Převažuje pozitivní hodnocení, pochvaly, podpora dětí – nebát 
se pracovat samostatně, důvěřovat si. 

• Oceňujeme a podporujeme všechny děti bez rozdílu, jestli byly 
úspěšné nebo ne, povzbuzujeme je, aby řešily své problémy 
samostatně a hledaly různá řešení. 

•  Děti nejsou zatěžovány spěchem nebo chvatem a mají 
dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly 
dokončit nebo v ní později pokračovat. 

•  Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu 
vyvážený. 

•  Učitelky nenásilně ovlivňují vztahy ve třídě prosociálním 
směrem, což je prevence šikany. 

 
 
Děti v naší mateřské škole mají právo na : 
o jít se kdykoliv napít 
o jíst pouze to a tolik, kolik chtějí 
o být vždy vyslechnuty 
o zvolit si hru nebo činnost z možné nabídky dle svého přání 
o pomoc dospělého, kdykoliv o ni požádají 
o kdykoliv si během dne odpočinout 
o dokončit hru 
o být oslovovány tak, jak jsou zvyklé z domova nebo jak chtějí 

 
Naším cílem je i vytvářet dobré předpoklady pro individuální 
rozvojové možnosti dítěte a umožňovat tak každému dítěti dospět 
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v době, kdy opouští mateřskou školu k takové úrovni, která je pro 
dítě individuálně dosažitelná. 

 
Snažíme se, aby děti v naší školce se cítily spokojeně a v bezpečí, 
protože pak se mohou zdravě rozvíjet, efektivně se učit a být veselí. 
 
 
Co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže: 

(OČEKÁVANÉ KOMPETENCE) 
 

1. osvojit si elementární poznatky o sobě, o rodině, o vývoji, životě 
a činnostech člověka, o lidské společnosti, o soužití, zvycích a 
práci lidí, o přírodě a přírodních jevech, o technických 
přístrojích, se kterými se dítě setkává doma i ve svém okolí 

2. orientovat se bezpečně v okolním prostředí, v okolí domova, 
v prostředí s okolí školy, v obci (části obce, doprava, obchody, 
lékař a další důležité instituce apod.), všímat si rozmanitosti, 
změn a dění v nejbližším okolí 

3. osvojit si elementární poznatky o místě, ve kterém žije, o své 
zemi a její kultuře, o jiných zemích a kulturách, o zeměkouli, o 
vesmíru apod. 

4. vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, 
nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody (rostliny, 
živočichové, krajina, podnebí), tak i svět lidí (tělesné, zdravotní 
a rasové, etnické, jazykové, národností i jiné odlišnosti) 

5. mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i 
společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsob, jakým se 
chová a žije, ovlivňuje jeho vlastní zdraví i životní prostředí 

6. uvědomovat si, co je nebezpečné, odhadnout některá 
nebezpečí a snažit se jim vyhnout 

 
 
 

Hlavní rizika ohrožující úspěch vzdělávacích záměrů: 
 

• nedostatek příležitosti i vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a 
změně, v jeho dění a řádu 
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• nedostatečné a nepřiměřené informace, nedostatečné, 
nepravdivě nebo žádné odpovědi na otázky dětí 

• jednotvárná, málo rozmanitá nabídka činností, málo 
podnětné, málo pestré a málo obměňované prostředí nebo 
prostředí nepřehledné, neupravené, neupořádané, 
s nadbytkem hraček a věcí 

• užívání abstraktních pojmů, předávání „hotových“ poznatků 

• převaha zprostředkovaného poznávaní světa (obraz, film) 

• nedostatek pozornosti prevenci vlivů prostředí, které mohou 
být pro dítě nezdravé a nebezpečné 

• nedodržování pravidel péče o zdravé prostředí v provozu 
mateřské školy 

• špatný příklad dospělých (chování ohrožující životní 
prostředí, neekologické postoje, xenofobní chování 
lhostejnost k problémům kolem sebe a neochota se podílet 
na jejich řešení 

• uzavřenost školy vůči existujícím problémům a aktuálnímu 
dění 
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3.9  ORGANIZACE  DNE  V MŠ 

 

6.30 – 
8.15 

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí 
pedagogickým pracovnicím do třídy, volně 
spontánní zájmové aktivity, individuální činnosti 
 

8.15 – 
9.00 
 
 

Osobní hygiena, dopolední přesnídávka, 
 (respektování stravovacího tempa dítěte) 
 

9.00 -  
9. 30 

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými 
pracovníky 
zaměřené především na hry a zájmovou činnost, 
pozdější pohybovou aktivitu 
 

9.30 -
11.30     

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt 
dětí venku, případně náhradní činnost dětí ve třídě 
či tělocvičně 
 

11.30 -
12.15 

Oběd a osobní hygiena dětí 
 

12.15 -
13.30 

Odpočinkové činnosti dětí respektující rozdílné 
potřeby, 
individuální práce s dětmi 
 

13.30 –
15.00 

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými 
pracovníky 
zaměřené především na hry, zájmové činnosti a 
pohybové aktivity dětí,  
v případě pěkného počasí mohou probíhat na 
zahradě mateřské školy 
odpolední hygiena + odpolední svačina 
 

 
Daný čas lze změnit dle aktuální situace v MŠ. 
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4.   VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 
POTŘEBAMI  

 

 
4.1   SYSTÉM PÉČE O DĚTI S PŘÍZNANÝMI PODPŮRNÝMI 
OPATŘENÍMI V MŠ 
   
Základní koncepcí RVP PV je respektování individuálních potřeb a 
možností dětí a tak je východiskem i pro přípravu vzdělávacích 
plánů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Děti se 
speciálními vzdělávacími potřebami potřebují poskytnutí podpůrných 
opatření.  
Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření 
z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření 
realizuje škola. 
Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční 
náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně 
uplatňuje škola, i bez doporučení školského poradenského zařízení 
na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření 
druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. 
Pravidla pro použití podpůrných opatření školou stanovuje vyhláška 
č. 27/20016 Sb. 
Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání 
všech dětí společné.  
Vzdělávání je třeba přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovovalo 
dětem, jejich potřebám, možnostem a byly vytvořeny optimální 
podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke 
komunikaci s ostatními a pomoci mu dosáhnout co největší 
samostatnosti. Rozvoj takových dětí závisí na citlivosti a 
přiměřenosti působení okolí. 
 Je nutné navázat úzkou spolupráci s rodiči takových dětí, vhodně a 
citlivě s nimi komunikovat a předávat  
potřebné informace. 
 
 

V případě podpůrných opatření 1. stupně postupujeme takto: 
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Na základě pozorování a průběžné pedagogické diagnostiky 
zpracováváme pro konkrétní dítě Plán pedagogické podpory 
(PLPP). Tento plán zpracovávají učitelky ve třídě. Při tvorbě plánu 
komunikujeme s rodiči, zohledňujeme jejich postřehy o dítěti. Plán 
průběžně vyhodnocujeme a aktualizujeme s ohledem na potřeby 
dítěte. Nejpozději po třech měsících vyhodnocujeme účinnost 
opatření. Pokud se podpůrná opatření nejeví jako dostatečná, 
doporučujeme rodičům návštěvu školského poradenského zařízení. 

V případě podpůrných opatření 2. – 5. stupně postupujeme takto: 

V návaznosti na vyjádření školského poradenského zařízení a 
rodičů dítěte zpracováváme IVP dítěte. Zde plánujeme, jakým 
způsobem budeme s dítětem se SVP dále pracovat (vzdělávací 
obsah, metody a formy práce, hodnocení dítěte apod.). IVP je 
zpracován bez zbytečného odkladu, nejdéle do jednoho měsíce. Za 
zpracování IVP je zodpovědná ředitelka školy. 
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 4.2.  PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SOCIÁLNÍM 
ZNEVÝHODNĚNÍM      
 
Vzdělávání dětí ze socio – kulturně znevýhodňujícího prostředí, dětí 
s oslabeným rodinným  
zázemím či dětí, které pocházejí z  jazykově odlišného prostředí a 
které nemluví naším jazykem, probíhá vzdělávání  podle požadavků 
daných RVP PV.  
    Snížená sociální adaptabilita těchto dětí či zvýšená potřeba 
výchovy a vzdělávání v některé oblasti vyžaduje úpravu 
vzdělávacího obsahu i podmínek vzdělávání. V mateřské škole jsou 
uplatňovány speciální vzdělávací metody umožňující včasnou 
diagnostiku a rozvojovou stimulaci dětí. Při práci s dětmi je však 
nutné respektovat jejich individuální možnosti a potřeby. S cíli 
pracujeme tak, aby maximálně vyhovovaly 
 i dětem se SVP a umožňovaly rozvoj učení, socializaci a dosažení 
maximální úrovně samostatnosti těchto dětí. 
 
 
 
Dítě s odlišným mateřským jazykem (OMJ) 
     V mateřských školách narůstá počet dětí, které jsou odmala 
vystaveny dvěma jazykům. Pro děti s OMJ, je prvořadé zajistit 
odpovídající komunikaci. 
 
Komunikace s dítětem s OMJ:  

1. Rozumět základním potřebám dítěte 
2. Přizpůsobit jazykový projev: 

                               - mluvit jednoduše, ale správně 
                               - používat stejná slova a obraty 
                               - dodržovat správnou intonaci a vhodné tempo 
řeči 
                               - mluvit dostatečně nahlas 
                               - dbát na správnou výslovnost 
                               - zapojit neverbální prvky komunikace (mimika, 
gesta)          
                               - využít názornost, obrázky 
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                               - využít prostředníka – jiné dítě z MŠ 
                               - podporovat komunikaci mezi dětmi navzájem 
      3.  Plánovat vhodné činnosti a příležitosti k zapojení do herních 
aktivit, které  
          zpočátku nevyžadují příliš mluvení (stavebnice, skládanky, 
obrázky) 

4. Podporovat začlenění dětí s OMJ do kolektivu. 
5. Spolupráce s rodiči. 

 
 
Podpůrná opatření: 
    Budeme využívat 1. stupeň podpory v rámci běžných podmínek 
školy, bez dalšího financování  ( hračky, knihy, obrázky, stavebnice, 
skládanky, mozaiky,…) 
 
Vzdělávání dětí od dvou let 
     V mateřské škole lze vzdělávat i děti od dvou let. Je nutné si však 
uvědomit specifika související 
 s obsahovou úrovní ve všech oblastech vývoje. Cíle a záměry pak 
k tomu přizpůsobit. Dvouleté děti  
potřebují více individuální péče, pravidelný denní režim, emoční 
podporu, pocit bezpečí, podnětné prostředí a srozumitelná pravidla. 
Nejvíce se učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a 
především hrou.  
Důležité je, abychom těmto dětem nechali co nejvíce prostoru pro 
volné hry a pohybové aktivity a citlivě přizpůsobovali organizaci – 
střídali nabídkové činností, trénovali návyky a praktické dovednosti. 
 
Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, rodiči, 
dalšími odborníky: 
    Podmínkou k realizaci integrace dítěte je vzájemná spolupráce s 
rodiči, školskými poradenskými zařízeními PPP, SPC a dalšími 
odborníky, například pediatry, logopedy, dětskými psychology a 
podobně. Mezi školou a rodiči by mělo docházet k vzájemné 
spolupráci zejména v oblasti informovanosti školy 
 o výsledcích speciálně pedagogických, psychologických 
vyšetřeních, aktuální informace o zdravotním stavu dítěte, 
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výchovných a vzdělávacích pokrocích a také o problémech z 
rodinného prostředí. Důležitý je stejný přístup k dítěti ze strany 
rodiny a školy. S poradenskými zařízeními škola spolupracuje i při 
vytváření IVP, řešení odkladů školní docházky a zajištění 
pedagogické asistence. V případě závažnějších poruch je nutná 
spolupráce s dalšími odborníky, kteří zajišťují péči o děti (zajištění 
kompenzačních pomůcek, vyjímek stravování, apod.) 
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4 .3  VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ NADANÝCH A MIMOŘÁDNĚ 
NADANÝCH 
 
Vzdělávání dětí mimořádně nadaných 
Rámcovost RVP PV umožňuje, aby školní, třídní i individuální 
vzdělávací program, jeho obsah i podmínky, byly dle potřeb a 
možností rozumně 
přizpůsobeny mimořádným schopnostem dětí a popř. doplněny 
nabídkou dalších aktivit podle zájmů a mimořádných schopností či 
mimořádného nadání dětí. Rozvoj a podpora mimořádných 
schopností je zajišťována a organizována tak, aby nebyla 
jednostranná a neomezila pestrost a šíři obvyklé vzdělávací 
nabídky.  
Vzdělávací obsah je upraven tak, aby děti nebyly přetěžovány a byla 
zajištěna  
pestrost a šíře vzdělávací nabídky. Běžné aktivity dětí jsou 
doplňovány o další  
činnosti dle zájmu a mimořádných schopností, nebo nadání dítěte. 
 
Vzdělávání dětí nadaných 
 Mateřská škola je povinna vytvářet podmínky k co největšímu 
potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a 
to jak ve školním vzdělávacím programu, tak při jeho realizaci.  
Vzdělávání nadaných dětí je zaměřeno na rozvíjení různých druhů 
nadání, aby se tato nadání mohla projevit, pokud možno uplatnit a 
nadále rozvíjet. 
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5. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO   VZDĚLÁVACÍHO 
PROGRAMU 

 
Název:        PRUHOVANÁ  KOČIČKA 
 
 
Obecný cíl:   dovést dítě na konci jeho předškolního období   
                       k tomu, aby v rozsahu svých osobních  
                       předpokladů a možností získalo věku  
                       přiměřenou fyzickou i sociální samostatnost 
                       a základy kompetencí důležitých pro jeho 
                       další rozvoj a učení, pro jeho celý život i 
                       pro jeho celoživotní vzdělávání.  
 
Dlouhodobý cíl:   dosáhnout situace, kdy se stane mateřská 
                              škola naprosto přirozenou součástí  
                              života dítěte i jeho rodičů 
 
 
Tento vzdělávací program s názvem PRUHOVANÁ KOČIČKA je náš 
vlastní, vytvořený na základě zkušeností s prací s dětmi ve 
vesnické mateřské škole obklopené přírodou a přizpůsobený dětem, 
které tuto školu navštěvují.  
Tento vzdělávací program je alternativní, děti v něm mohou využívat 
„centra aktivit“. 
Je v souladu se záměry RVP PV. A jeho celkový obsah je zaměřený 
na poznávání našeho okolí a života v něm. 
(zveřejněn na nástěnce školy) 
 
Naší hlavní myšlenkou je, aby děti, které naši školu navštěvují, se 
dobře adaptovaly v novém prostředí, přirozeně se začlenily do 
nabídnutých aktivit a činností, které by je bavily a pobývaly 
v příjemném a estetickém prostředí během celého dne.  
Aby atmosféra ve škole byla založena na vzájemné úctě, důvěře, 
respektu a pocitu sounáležitosti. 
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Tímto se snažíme přimět děti k pozitivnímu vztahu ke hře, k učení, 
ke kamarádům i k dospělým, k pozitivnímu myšlení i k touze 
poznávat nové věci a přírodu kolem sebe. Důraz klademe zejména 
na to, aby naše škola a práce v ní byla nejen zajímavá a podnětná, 
ale i zábavná. 
Zaměřujeme se na sepětí reálného života s životem na vesnici. 
 
Nabízíme rodičům možnost zapojit se do dění v naší škole společně 
se svými dětmi v rámci aktivit, které společně v průběhu roku 
připravujeme. 
 
Soustředíme se zejména na oslavy a udržování vesnických zvyků a 
tradic, seznamování dětí s lidovými řemesly ( pečení vánočního 
cukroví, jidášků, chleba a pečiva, ruční mletí mouky, vynášení 
smrtky….) a poznávání našeho okolí, památek a přírody v něm. 
 
 
 
Předškolní dětství je nezávislý proces, který musí směřovat 
především k nejlepšímu prospěchu dítěte. Je přípravou na život a 
dokonalé lidství, to znamená, že dítěti poskytuje nejen lásku a péči, 
ale především prostor pro samostatné a odpovědné jednání, 
podpořené mravním vedením. 
 
Filozofií školy a její dlouhodobou koncepcí je udržet školní zařízení 
za aktivní spolupráce s rodiči a se zřizovatelem. 
 
Ve škole se prolíná společná výchova v MŠ a ZŠ, v návaznosti na 
alternativní model výuky v ZŠ a tím dané spolužití heterogenní 
skupiny dětí, přizpůsobené sociálním a emociálním potřebám dětí. 
S tím souvisí pěstování pozitivního vztahu k rodině (sourozenecké 
skupiny v ZŠ a MŠ). 
 
Z těchto výchovných priorit vyplývá další a to je respektování 
přirozeného vývoje dětí, jednotlivce, jeho individuality a citů, bez 
přílišné organizovanosti, s ohledem na respekt a toleranci, pohodu a 
přátelství v soužití dětí rozličných věkových skupin.  
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Tímto je umožněno dítěti získat věku přiměřenou fyzickou, 
psychickou i sociální samostatnost. To, co je dítěti během činností 
nabízeno, je významné nejen pro budoucí použití, ale je i důležité 
pro danou chvíli života dítěte. 
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6.  VZDĚLÁVACÍ OBSAH  

 
Hlavním cílem našeho vzdělávacího programu 
 PRUHOVANÁ KOČIČKA je dušení a tělesný rozvoj dětí 
s přihlédnutím na rozvoj sociálních vztahů s kladnými mravními 
zásadami a posilování estetického cítění. 
Naše třída MŠ je zaměřena na udržování lidových zvyků a tradic na 
vesnici. 
Respektujeme tři základní rámcové cíle, které vytyčuje rámcový 
program pro předškolní vzdělávání:¨ 
❖ Během všech činností a aktivit dětí máme na paměti, že dítě se 

učí a poznává prožitkově 
❖ Během tohoto učení dítě získává hodnoty, které mu usnadní 

zařazení do společnosti 
❖ Dítě musí mít vždy dostatek příležitostí projevit se, 

seberealizovat a uplatňovat své potřeby 
 

Oblasti vzdělávání dětí: 

• A – Dítě a jeho tělo   -   oblast biologická 

• B – Dítě a jeho psychika    -   oblast psychologická 

• C – Dítě a ten druhý    -   oblast interpersonální 

• D – Dítě a společnosti   -   oblast sociálně kulturní 

• E – Dítě a svět   -   oblast environmentální 
 
Pedagogické pracovnice mají vždy na zřeteli, že proces vzdělávání 
je pro dítě činností přirozenou, který staví na vnitřní motivaci dítěte. 
Dítě je sice pedagogem promyšleně vedeno, ale nepociťuje toto 
vedení jako vnější tlak, cítí se samostatné a svobodné. 
 
A. oblast Dítě a jeho tělo = oblast biologická 
Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti biologické je stimulovat a 
podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho 
fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a 
zdravotní kulturu, podporovat rozvoj pohybových i manipulačních 
dovedností, učit je sebeobslužným 
dovednostem a vést je ke zdravým životním návykům. 
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B. oblast Dítě a jeho psychika =  oblast psychologická 
Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti psychologické je podporovat 
duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoje jeho 
intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, emoční 
inteligence, jeho citu a vůle, 
stejně tak i jeho vzdělávací schopnosti a sebenahlížení, jeho 
kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj a jeho 
vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznání 
a učení. 
 
C. oblast Dítě a ten druhý =  oblast interpersonální 
Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti interpersonální je podporovat 
utváření vztahu dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, 
kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat 
pohodu těchto vztahů. 
 
D. oblast Dítě a společnost  =  oblast sociálně kulturní 
Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti sociálně kulturní je uvést dítě 
do společnosti ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa 
kultury a umění, pomoci dětem osvojit si potřebné dovednosti, 
návyky i postoje, přijmout základní všeobecné uznávané, morální i 
etické hodnoty a podílet se na utváření společenské hodnoty. 
E. oblast Dítě a svět  =  oblast environmentální 
Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti environmentální je založit u 
dítěte elementární povědomí o okolním světe a jeho dění. O vlivu 
člověka na životní prostřední – počínaje nejbližším okolím a konče 
globálními problémy celosvětového dosahu – a vytvořit základ pro 
otevřený a odpovědný postoj 
dítěte (člověka) k životnímu prostředí. 
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Obsah vzdělávání jsme uspořádaly do měsíčních bloků, které jsou 
dále rozděleny do týdenních podtémat, které jsou naplňována 
každodenními konkrétními činnostmi a mohou se libovolně měnit.  
V každém měsíci plníme daný specifický cíl, který se k danému 
období vztahuje a je charakterizován v bodech. 
Při práci s tímto programem využíváme vytvořené zásobníky a 
nápadníky činností, her a aktivit, které jsou postupně doplňovány 
dalšími nápady a materiály. S tímto pracujeme denně. 
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6.1 KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

 
Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby na úrovni 
mateřské školy vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné 
osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje RVP PV a které 
tvoří jeho základní strategii. V etapě předškolního vzdělávání jsou za 
klíčové považovány tyto: 
 

1. Kompetence k učení 
Dosažitelná úroveň – dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 
a) objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom 

jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 
b) získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích v dalším 

učení 
c) má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, 

který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; 
orientuje se v řádu a děni v prostředí, ve kterém žije 

d) klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se 
kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které 
kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje 
se z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

e) učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se 
na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, 
co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je 
schopno dobrat se k výsledkům 

f) odhaluje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i 
oceňovat výkony druhých 

g) pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí 
 
2. Kompetence k řešení problémů 
a) všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou 

motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní 
odezva na aktivní zájem 

b) řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se 
snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), 
náročnější s oporou a pomocí dospělého 
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c) problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje 
cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně 
vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a 
varianty (má vlastí, originální nápady); využívá při tom 
dosavadních zkušeností, fantazii a představivost 

d) při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá 
logických, matematických i empirických postupů; pochopí 
jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je 
v dalších situacích 

e) zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a 
matematických pojmů, vnímá elementární matematické 
souvislosti 

f) rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, 
která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit 

g) chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že 
jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje 
si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit 

h) nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za 
úspěch, ale také za snahu 

 
3. Kompetence komunikativní 
a) ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, 

samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, 
rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog 

b) dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady 
různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, 
dramatickými apod.) 

c) domlouvá se gesty se slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí 
jejich významu i funkci 

d) v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i 
s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a 
aktivní je výhodou 

e) ovládá dovednosti přecházející čtení a psaní 
f) průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá 

k dokonalejší komunikaci s okolím 
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g) dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se 
kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, 
audiovizuální technika, telefon atp.) 

h) ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim 
učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu 
jazyku 

 
4. Kompetence sociální a personální 
a) Samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj 

názor a vyjádřit jej 
b) Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese 

důsledky 
c) dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým; 

pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá 
nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost 

d) ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných 
činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích 
uplatňuje základní společenské návyky a pravidla 
společenského styku; je schopné respektovat druhé, 
vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy 

e) napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských 
vztahů, které nachází ve svém okolí 

f) spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a 
zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená 
pravidla a přizpůsobí se jim 

g) při setkávání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se 
chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu 
nepříjemná   umí odmítnout 

h) je schopno chápat, že lidé se různí a umí být   tolerantní k jejich 
odlišnostem a jedinečnostem 

i) chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, 
agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe 
řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, 
ponižování a ubližování 

 
5. Kompetence činností a občanské 
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a) svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a 
vyhodnocovat 

b) dokáže rozpoznat a využívat vlastí silné stránky, poznávat 
svoje slabé stránky 

c) odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také 
dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem 

d) chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale 
že za svá rozhodnutí také odpovídá 

e) má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a 
povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých 

f) zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené 
aktuálnímu dění 

g) chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost 
a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, 
nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé 
důsledky 

h) má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se 
základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi 
v rozporu, a snaží se podle toho chovat 

i) spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, 
rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat 

j) uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a 
respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu 

k) ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se 
svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit 

l) dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se 
odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí 
(přírodní i společenské) 

 
V předškolním období získávají děti základy klíčových kompetencí 
na úrovni, které jsou pro ne dosažitelné.  
Vzdělávací nabídka je dětem překládána v podobě integrovaných 
bloků rozvíjejících jejich schopnosti, dovednosti, postoje i hodnoty a 
rozšiřuje jejich poznání.  
Abychom splnili základní východiska pro plnění klíčových 
kompetencí, dodržujeme při plánování a tvorbě každého 
tematického bloku tzv. „Klíčová pravidla“: 
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1. děti pracují samostatně bez vedení učitelky 
2. činnosti jsou založeny na spolupráci dětí 
3. činnosti umožňují dětem zvolit vlastní postup řešení, není určen 

přesný popis práce 
4. děti si k činnosti mohou samy nachystat pomůcky, materiály 
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6.2 INTEGROVANÉ BLOKY 
 
• Kočička jde do školky 
 

• Kočička žije zdravě 
 

• Kočička chodí, jezdí, pozor při tom dává 
 

• Kočiččin Vánoční čas 
 

• Co kočička dělá celý rok 
 

• Kočička se baví a sportuje 
 

• Kočička má ráda přírodu 
 

• Kočička a jaro na vesnici 
 

• Kočička má svou rodinu 
 

•  Kočička žije na planetě Zemi 
 
 
 
Každý integrovaný blok má svůj cíl, který je plněn v týdenních 
tématech. Tato témata se mohou flexibilně měnit. Integrovaný blok 
je charakterizován, aby byl zřejmý jeho vzdělávací obsah. 
(viz. Příloha č. 8) 
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1 

KOČIČKA JDE DO ŠKOLKY 
 

Cíl: Dovede navázat kamarádské vztahy 
     Chápe význam tvorby pravidel a jejich dodržování 

• Jdeme do školky 

• Máme nové kamarády 

• Chováme se slušně 

• Vítáme podzim 
 

 
 
 
 
 

 

 
2 

KOČIČKA ŽIJE ZDRAVĚ 
 

Cíl: Chápe změny v přírodě, chrání přírodu, chrání si své  
      Zdraví 
 

• Poznáváme les 

• Máme rádi ovoce a zeleninu 

• Poznáváme svoje tělo 

• Jak žít zdravě 

• Nebojím se nemocí 
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3 

KOČIČKA CHODÍ, JEZDÍ,  
POZOR PŘI TOM DÁVÁ 

 
Cíl: Dbá o svoji bezpečnost 

• Poznáváme život ve městě a na vesnici 

• Jsme opatrní na ulici 

• Pozorujeme dopravní prostředky 

• Umíme pomoci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

KOČIČČIN VÁNOČNÍ ČAS 
 

Cíl: Zná prožívá zvyky a tradice Mikuláše a Vánoc 

• Čertů my se nebojíme 

• Čekáme na Ježíška 

• Radujeme se u stromečku 
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5 

CO KOČIČKA DĚLÁ CELÝ ROK 
 

Cíl: Chápe časové posloupnosti 

• Vítáme Nový rok 

• Užíváme si zimu 

• Poznáváme: rok má 12 měsíců 

• Poznáváme: Adam měl 7 synů (týden) 

• Co děláme ráno… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

KOČIČKA SE BAVÍ A SPORTUJE 
 

Cíl: Zná a raduje se z tradičních zvyklostí  

• Malujeme Valentýnské srdíčko 

• Chystáme karneval 

• Sportujeme 
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7 

KOČIČKA MÁ RÁDA PŘÍRODU 
 

Cíl: Zná typické znaky jara, spojuje si obraz krajiny 
s ročními obdobími 
 

• Chráníme přírodu 

• Vítáme jaro 

• Poznáváme jarní přírodu (květiny) 

• Nahlédneme do říše hmyzu 
 
 
 
 
 
 

 
8 

KOČIČKA A JARO NA VESNICI 
 

Cíl: Má základní poznatky o zvířatech. Raduje se z lidových  
      zvyklostí na vesnici 

• Máme doma kočičku 

• Proč je máme na dvorku 

• Chystáme se na Velikonoce 

• Kouzlíme a čarujeme 
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9 

KOČIČKA MÁ SVOU RODINU 
 

Cíl: Má respekt ke všem členům rodiny, vnímá rozdělení 
úloh v rodině a pomoc jejím členům, zná povolání rodičů 

• Máme svoji rodinu 

• Slavíme a scházíme se 

• Víme, co dělají moji rodiče 

• Společně trávíme volný čas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

KOČIČKA ŽIJE NA PLANETĚ ZEMI 
 

Cíl: Poznává planetu, stát, vesnici, bydliště 

• Máme svůj domov (domeček) 

• Bydlíme na vesnici (město) 

• Žijeme v České republice 

• Těšíme se, je léto 
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7. EVALUACE 

 
1/ Sledování a vyhodnocování funkčnosti ŠVP – hodnotíme  
průběžně, o tématech neustále diskutujeme a jejich obsah 
upravujeme. 
2/ Sledování a hodnocení výsledků rozvojových a učebních pokroků 
dětí. 
3/ Sledování a hodnocení kvality práce učitelek. 

 
 
Cílem třídní evaluace a hodnocení je ověřovat a zlepšovat kvalitu 
pedagogických činností, ale i podmínek, za kterých předškolní 
výchova a vzdělávání probíhá – měsíční evaluační listy.  (příloha č. 
5) 

- Cílem je zhodnotit měsíční téma, se kterým jsme s dětmi 
pracovali 

- Podmínkami hodnocení je:  
o Co děti nejvíce zaujalo 
o Co se děti naučily 
o Co se povedlo 
o Co se nepovedlo a proč 
o Závěry pro další činnosti 

- Hodnocení probíhá v prostorech třídy, prostoru zahrady, 
tělocvičny, vesnice a přírody kolem – vždy po vzájemné 
konzultaci obou učitelek 

- Výsledky hodnocení jsou součástí měsíčního tématu 
(= evaluační listy) 
 

Cílem individuálních pokroků dětí je sledovat  a zaznamenávat  
individuální rozvoj daného dítěte při: hře, sebeobsluze, představách 
o sobě, sociálních dovednostech, jazykové komunikaci, motorice, 
estetickém vnímání, řešení problémů, matematických představách, 
jazykovém poznávání v průběhu celého školního roku a celkové 
docházky dítěte do MŠ.  
(příloha č. 6). 
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Vnitřní evaluace a hodnocení bude probíhat na úrovni MŠ a budou 
ho provádět učitelky MŠ, dále i ředitelka ZŠ. 
 

MĚSÍC PŘEDMĚT 
HODNOCENÍ 

TECHNIKA 
HODNOCENÍ 

KDY KDO 
HODNOTÍ 

ZÁŘÍ  
 

    

ŘÍJEN 
 

    

LISTOPAD 
 

    

PROSINEC 
 
 

    

LEDEN 
 
 
 

    

ÚNOR 
 
 
 

    

BŘEZEN 
 
 
 

    

DUBEN 
 
 
 

    

KVĚTEN 
 
 
 

    

ČERVEN  
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HODNOCENÍ A EVALUACE UČITELEK 
 
1/ Učitelka bude hodnotit vlastní práci – metody, formy, prostředky 
nebo činnosti, kterými děti zaujala a které povedou k dosažení 
určitých výsledků. (hodnotíme průběžně při realizaci činností) 
2/ Učitelka bude hodnotit individuální výsledky dětí – zaznamenávat 
pokrok dítěte v jeho osobní dokumentaci, a to individuálně dle 
pokroku dítěte ve sledované oblasti v průběhu roku. (viz příloha č.4) 
Záznamy o dětech budou pouze pro učitelky MŠ a rodiče. 
3/ Učitelky budou společně hodnotit, zda došlo k naplnění dílčích 
vzdělávacích cílů daných ŠVP po ukončení určité tematické části 
(toto hodnocení je přikládáno k ukončenému podtématu, ale 
úspěšnost či neúspěšnost je pravidelně ústně konzultována i 
vzájemně mezi oběmi učitelkami). 
 (viz příloha č. 5) 
 
 
KRITÉRIA HODNOCENÍ PEDAGOGŮ A JEJICH VZDĚLÁVACÍ 
ČINNOSTI 
 
1/ Dostatečné naplňování vzdělávacích cílů ŠVP. 
2/ Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu 
vyvážený. 
3/ Děti mají dostatek prostoru a času pro spontánní hru. 
4/ Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je 
většinou sami brát a uklízet. 
5/ Pedagog zve ke spolupráci rodiče, sám se chová podle zásad 
zdravého životního stylu a je pro děti vhodným vzorem. Také rodiče 
pravidelně informuje o prospívání jejich dětí. 
6/ Pedagogové dbají o svůj další odborný růst, soustavně se 
zdokonalují. 
 
 
 
 
 
 



 55 

METODY HODNOCENÍ A EVALUACE 
 

•  rozhovor s dítětem 

•  rozhovor s rodiči 

•  rozbor herních aktivit 

•  proces učení /jazyk a komunikace, matematické představy/ 

•  rozbor jazykových projevů 

•  rozbor výtvorů dítěte /kresby, pracovní listy, stříhání,..../ 

•  sociální dovednosti  

• sebeobsluha 

• motorika 

• rozbor osobnosti dítěte /jeho předpoklady/ 

• schopnost řešení problémů 
 

analýza vlastní pedagogické aktivity 
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8 . POUČENÍ O BEZPEČNOSTI 
 
POUČENÍ DĚTÍ MŠ O BEZPEČNOSTI NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO 
ROKU A V JEHO PRŮBEHU 

 
1.9.2020 

 
 
PODZIM: 
 
❖ bezpečná orientace a pohyb v prostorách školy a školky 

(budova, třída) a na školní zahradě 
❖ bezpečná orientace a pohyb ve třídě mateřské školy 
❖ bezpečná orientace a pohyb na chodbě a na schodišti 
❖ bezpečná orientace a pohyb v jídelně, v umývárně a v šatně 
❖ bezpečný přechod vozovky a chůze po krajnici vozovky 
❖ bezpečné opouštění budovy MŠ v doprovodu staršího 

sourozence 
❖ bezpečné chování na vycházce 
❖ bezpečné chování v lese a v přírodě, poučení o zákazu sběru 

bobulí, plodů 
 
 
ZIMA: 
 
❖ bezpečná chůze po kluzké vozovce 
❖ opatrnost při změnách počasí 
❖ bezpečné chování při sportovních aktivitách venku (bobování, 

koulování,....) 
❖ bezpečnost u řeky při tání sněhu 

 
JARO: 
 
❖ bezpečnost při přepravě busem: 
- bezpečný přesun na autobusovou zastávku a zpět při návratu 
- bezpečné chování v autobusu během cesty 
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- bezpečné nastupování a vystupování do/z dopravního 
prostředku 

- bezpečný přesun do bazénu, divadla, kulturního domu 
- bezpečné chování v divadle, v KD 
❖ bezpečné chování o prázdninách 

 
 
LÉTO: 
 
❖ poučení o bezpečném chování na školním výletě 
❖ poučení o bezpečném chování při styku s cizí osobou 
❖ poučení o bezpečnosti před prázdninami 
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Program vypracovala:  Renáta Šauerová  
                                        
 

ŠVP Mateřské školy v Unčíně s názvem PRUHOVANÁ KOČIČKA 
byl  aktualizován a projednán dne 2.9.2020 

 
 

S platností od 1.9.2019 do další aktualizace. 
 
 
Program byl schválen ředitelkou školy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Monika Tomášová ................................................... 

ředitelka ZŠ a MŠ Unčín 
 
 
 
 
 
 
V Unčíně:2.9.2020 
 


