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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE  

 

Název školy Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 
okres Karviná, příspěvková organizace 

Zřizovatel  Město Orlová 

Adresa školy 

 

Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 

Psč. 735 14 

Telefon 596 521 428 

Email ms-okruzni@seznam.cz 

Odloučené pracoviště – od 1. 1. 2004 Mateřská škola Orlová-Město Husova 1211 

Psč. 735 11 

Telefon 596 531 064 

Email ms.husova@volny.cz 

www stránky www.msorlova.cz 

http://okruzni.msorlova.cz 

http://husova.msorlova.cz 

Předškolní zařízení sdružuje Mateřská škola  

IZO: 107 623 943 

Školní jídelna mateřské školy  

IZO: 103 032 495 

Ředitelka předškolního zařízení Mgr. Marie Bardoňová 

Zástupkyně ředitelky pro MŠ Husova 1211 Milada Visorová 

Kapacita MŠ O-L Okružní 917 112 dětí 

Kapacita MŠ O-M Husova 1211   35 dětí 

Kapacita školní jídelny  140 jídel 

Počet tříd MŠ O-L Okružní 917     4 - heterogenní 

Počet tříd  MŠ O-M Husova 1211     2 - heterogenní 

 

http://www.msorlova.cz/
http://okruzni.msorlova.cz/
http://husova.msorlova.cz/
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 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A JEJÍHO VZDĚLÁVAC ÍHO PROGRAMU  

Naše mateřská škola vznikla sloučením dvou mateřských škol-Mateřské školy Orlová-Lutyně 
Okružní 917 a Mateřské školy Orlová-Město Husova 1211. Od 1. 9. 1993 do 31. 12. 2003 byly 
obě mateřské školy samostatnými právními subjekty. K 1. 1. 2004 byly „Zřizovací listinou“, jež 
vznikla na základě usnesení zastupitelstva MěÚ Orlová ze dne 29. 10. 2003, obě mateřské školy 
sloučeny do jedné příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 
917 okres Karviná, příspěvková organizace, a to s převzetím všech práv a povinností 
Mateřské školy Orlová-Město Husova 1211, která se stala jejím odloučeným pracovištěm. 
Obě pracoviště jsou od sebe vzdálena 5 km. Pracují samostatně, každá dle svého  ŠVP. 
MŠ Orlová-Lutyně Okružní 917 zařazuje do svého ŠVP nazvaného „Buďme spolu kamarádi“ 
prvky programu Začít spolu, Zdravé mateřské školy a také praxí ověřené a osvědčené postupy.  
Vizí této mateřské školy je:  
 „Vytvářet takové příležitosti pro děti, aby byl podporován jejich zájem o poznání nového, 
objevování neznámého, o podílení se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině, a tím 
přispívat k jeho osobní spokojenosti a pohodě.“ 

Mateřská škola Orlová-Město Husova 1211pracuje podle ŠVP „Kamarádi, pojďte si hrát“, jež 
vychází z Programu mateřských škol podporujících zdraví. 
 Vizí mateřské školy je: 
“Vytváření radostného, pohodového, estetického a podnětného prostředí plného porozumění a 
dávání možností k co nejlepšímu individuálnímu rozvoji všech dětí, s respektem k přirozeným 
lidským hodnotám a rozvíjení komunikace.” 

Mateřské školy jsou řízeny ředitelkou příspěvkové organizace, která zodpovídá za činnost obou 
mateřských škol a vede pracoviště MŠ Orlová-Lutyně Okružní 917. Vedením MŠ Orlová-Město 
Husova 1211 je pověřena zástupkyně ředitelky. 

Obě mateřské školy hospodaří se samostatným stanoveným rozpočtem, který je čtvrtletně 
kontrolován a konzultován.  Organizují vlastní aktivity a život školy. Ředitelka PO dochází 1x za 
14 dnů do MŠ Husova, kde provádí kontrolní a hospitační činnost, řeší aktuální problémy. 

Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 

Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 byla postavena na začátku 80. let a otevřena v říjnu 
1981 jako čtyřtřídní sídlištní předškolní zařízení pavilónového typu, jehož součástí byla i školní 
jídelna. Ve své době byla stavěna na kapacitu 30 dětí na třídu, ale naplňována byla na 35 dětí. 
Nyní je naplňována v průměrném počtu 25 dětí na třídu, což je dohodnuto se zřizovatelem. 

K  1. 9. 1993 byla naše mateřská škola „Zřizovací listinou“ ustanovena jako příspěvková 
organizace pod názvem Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917, jejíž součástí se stala také 
školní jídelna. Od té doby prošel její název několika změnami, až se ustálil na výše jmenovaném.  

Mateřská škola má tři budovy – dvě patří samostatným čtyřem třídám, jsou jednopatrové. Každá 
třída má svůj hlavní vchod, šatnu, umývárnu a WC, třídu, hernu a dva kabinety na pomůcky, 
kuchyňku k přípravě jídla. V šatně dětí je také samostatná šatna s WC pro učitelky dané třídy. 

Třetí budova je hospodářská. Jsou v ní umístěny kuchyně, sklady, šatna pro pracovnice ŠJ, 
koupelna, údržbářská dílna, ředitelna a kancelář pro účetní a vedoucí školní jídelny. 

Paní učitelky pracují na třídách s průměrným počtem 25 dětí ve věkově heterogenních 
skupinách. Ne vždy však tomu tak bylo. Do roku 1993 byly třídy rozděleny podle věku dětí. 
S novými trendy vzdělávání jsme zvolily vzdělávání ve třídách věkově smíšených, i když práce je 
v nich náročnější. Zatím nám vyhovuje. 
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Ve třídách je dostatek prostoru ke vzdělávání v koutcích, u stolečků, ke hraní nebo pro pohybové 
aktivity dětí. Nemáme stálou lehárnu, k odpočinku dětí denně připravujeme lehátka. 

Kolem mateřské školy je prostorná, udržovaná školní zahrada, jejíž součástí se v roce 2010 

stalo dopravní hřiště. Využíváme jí co nejvíce pro pobyt dětí venku. 

Od zahájení provozu MŠ až do roku 1996 byla vždy větší poptávka po umístění dětí do MŠ než 
možnost nabízených míst. Do roku 2010 jsme uspokojili všechny rodiny, které o ni měly zájem.  

V roce 2014, pro velkou poptávku o místo v mateřské škole, byla kapacita mateřské školy 
navýšena na 112 míst. Nadměrný počet žádostí jsme evidovali dva roky. V roce 2016 počet dětí u 
zápisu klesl, proto do budoucna počítáme s nižší kapacitou mateřské školy-100 dětí. 

Začaly jsme nabízet dětem ozdravný program s tělovýchovnými aktivitami (bruslení, 
předplavecký výcvik, návštěvu tělocvičny ZŠ, návštěvu solné jeskyně, lyžování), zájmové 
aktivity (hru na flétnu, rehabilitační tělesnou výchovu, výtvarné a pracovní, hudebně 
dramatické, jazykové a péči o nadané děti), učebnu Lego Dacta, spolupráci s rodiči ve Spolku 
přátel školy mateřské „Sluníčko“. Neustále jsme sledovaly nové trendy v předškolní výchově a 
od roku 1998 jsme začaly zařazovat do naší práce prvky programu „Začít spolu“. V roce 1999 
jsme obdržely „Osvědčení“, že pracujeme jako replikační škola v tomto programu. 

V současnosti pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, 
na jehož základě vznikl náš školní vzdělávací program „Buďme spolu kamarádi“, který 
prochází aktualizacemi.  Jeho filozofií je podporovat rozvoj dítěte po stránce fyzické, 
psychické i sociální a vést je tak, aby na konci předškolního období bylo jedinečnou a 
relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním 
uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí 
jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny a školy), a zároveň i ty, které ho v budoucnu 
nevyhnutelně očekávají. 

Vzdělávací část tohoto programu je zpracována obecněji, větší konkrétnosti pak nabývá v 
třídních vzdělávacích programech.    

Mateřská škola Orlová-Město Husova 1211 

Naše odloučené pracoviště, Mateřská škola Orlová-Město Husova 1211, je školou s dlouholetou 
historií. Provoz byl poprvé zahájen 1. 9. 1949 v nově zřízené mateřské škole, která byla umístěna 
v chlapecké Národní škole v Orlové. V roce 1960 se přestěhovala do nově adaptované vily na 
ulici Palackého v Orlové-Městě, kde byla provozována do 31. 8. 1998. Poddolování způsobilo 
značné poškození budovy, takže se začalo s výstavbou nové mateřské školy a původní školka 
musela být zbořena. 

Po 49 ti letech svého trvání, od 1. 9. 1998, zahájila provoz v nové velmi pěkné a moderní budově 
se dvěma třídami a kapacitou 35 dětí, která byla postavena téměř na stejném místě, kde stála 
původní budova mateřské školy v roce 1949. 

Mateřskou školu navštěvovalo jen 25 dětí, takže byla otevřena pouze jedna třída. Od školního 
roku 2003 – 2004 byla kapacita MŠ poprvé vytížena na 100%, což přetrvává dodnes. 

Mateřskou školu navštěvují většinou děti ve věku 3 – 6 let. Většina bydlí v okrajových částech 
města – Lazy, Zimný důl, Kopaniny. Centrum staré Orlové je vlivem poddolování vylidněno, a 
proto všechny dojíždějí. 
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Toto elokované pracoviště se nachází na velice výhodném místě. I když leží téměř v centru 
města, je obklopeno parkem, zelení a stromořadími. MŠ obklopuje dobře vybavená školní 
zahrada, kde děti tráví velkou část roku při pobytu venku. 

Mateřská škola je umístěna v přízemní zděné budově s jedním hlavním vchodem. Dostatečně 
velké prostory dvou tříd umožňují vytvoření pracovních koutků i míst pro odpočinek nebo 
rušnější pohybové aktivity. U každé třídy je umývárna s WC pro děti, do kterých je vidět oknem 
ze třídy.  Mateřská škola nemá vlastní kuchyň, má pouze výdejnu stravy. Jídlo dováží z centrální 
školní jídelny ZŠ Orlová-Lutyně Školní 862. Kromě zmíněných místností jsou zde ještě sklady, 
šatna a WC pro zaměstnance, ředitelna. 

Paní učitelky se rozhodly, že budou pracovat podle programu Mateřská škola podporující 
zdraví. Zástupkyně ředitelky spolu s celým kolektivem MŠ zpracovala projekt a zaslala ho 
k posouzení do Státního zdravotního ústavu v Praze s tím, že budou usilovat o zařazení mateřské 
školy do sítě Mateřských škol podporujících zdraví, což se jim v roce 2006 podařilo. Pracují 
podle vlastního školního vzdělávacího programu „Barevné dny v kouzelné školičce“. 

Prioritou pro naše obě mateřské školy však zůstane vytváření radostného, pohodového, 
estetického a podnětného prostředí plného porozumění a možností k co nejlepšímu 
individuálnímu rozvoji všech dětí. 

Při zpracovávání tohoto aktualizovaného ŠVP jsme vycházeli z “Vlastního hodnocení školy za 
léta 2013-2016” a dále pak z upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 
vzdělávání na základě ustanovení zákona č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb., 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
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ŠŠŠKKKOOOLLLNNNÍÍÍ   VVVZZZDDDĚĚĚLLLÁÁÁVVVAAACCCÍÍÍ   

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM   

MMaatteeřřsskkáá  šškkoollaa  OOrrlloovváá--

LLuuttyynněě  OOkkrruužžnníí  991177  

 
 

  
 

Projednán na pedagogické radě:    dne 30. srpna 2018 

            
                                                                                                                                                  

Zpracovala:     Mgr. Marie Bardoňová                                                                                                                                 

                                     ředitelka MŠ                                                       



7 

 

ORGANIZACE DNE V MŠ 

6.00 – 10.00  scházení dětí 
 spontánní hry 
 individuální práce s potřebnými dětmi 
 různé druhy činností 
 pohybové chvilky a cvičení 

8.15 – 9.00  hygiena 
 průběžná svačina ( dle potřeby frontální ) 

10.00 – 11.45  příprava na pobyt venku 
 pobyt dětí venku (dle vhodného počasí do 12.00) 

11.45 – 12.15  hygiena 
 oběd 
 hygiena 

12.15 – 12.30  rozcházení polodenních dětí 
 příprava na odpočinek 
 převlékání dětí 

12.30 – 14.00  poslech pohádky, relaxační hudby, ukolébavky 
 odpočinek  a spánek dětí 
 postupné vstávání dětí 
 klidové činnosti  

14.00 – 14.15  vstávání dětí 
 hygiena 
 převlékání 
 stlaní lehátek 

14.15 – 15.00  opakovací chvilky 
 komunitní kruh 
 pohybové činnosti 
 logopedické chvilky 
 volné hry dětí 

15.00 – 15.15  odpolední svačina 

15.15 – 16.00  spontánní činnosti 
 hry 
 zájmové aktivity 

  

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI A DĚTÍ MIMOŘÁDNĚ 
NADANÝCH V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE  

 Naše mateřská škola nemá samostatné třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 Při začleňování dětí se zdravotním znevýhodněním nebo se zdravotním postižením budeme 
postupovat podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

 Pokud je po zvážení všech nároků na pedagogy a podmínek do běžné třídy dítě se speciálními 
potřebami začleněno, realizuje   mateřská škola tzv. podpůrná opatření 1. -5. stupně, přičemž 
podpůrná opatření 1. stupně stanovuje mateřská škola, podpůrná opatření 2.-5. stupně lze 
uplatnit pouze s doporučením ŠPZ po projednání se školou a zákonnými zástupci dítěte.   
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 Snahou učitelů je vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení 
i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. 

  Obsahový a organizační rámec předškolního vzdělávání vymezuje RVP PV, který je 
východiskem pro ŠVP, a ten je podkladem pro zpracování PLPP (plánu pedagogické podpory), 
který zpracovává samostatně, pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od 2. stupně pro 
tvorbu IVP (individuálního vzdělávacího plánu), ten je zpracováván školou na základě 
doporučení SPC.     

SYSTÉM PÉČE O DĚTI S PŘIZNANÝMI PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI (PPP): 

 V naší mateřské škole máme jmenovaného koordinátora inkluze, který je nápomocný 
pedagogům v řešení podmínek vzdělávání dětem s PPP. 

 Pokud v mateřské škole bude začleněno dítě s přiznanými podpůrnými opatřeními, 
stanovíme: 
- pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP, 
- pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP, 
- předměty speciálně pedagogické péče budou uváděny v případě podpůrného opatření 

konkrétnímu dítěti. 
 

Podpůrná opatření prvního stupně 

 

 Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez 

doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. 

Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o výsledcích vzdělávání dítěte. Učitel 

mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory. 

 

 Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně, doporučí ředitel školy využití 

poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních 

vzdělávacích potřeb dítěte. (§16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)  

            

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně 

 

 Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského 

poradenského zařízení a s písemným informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. 

K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě projednání se 

zákonným zástupcem, doporučením ředitele mateřské školy nebo OSPOD. 

 

 Ředitel školy určí učitele odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v 

souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

 Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení 

doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného 

zástupce. 

 

 Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát 

ročně, v případě souvisejících okolností častěji. K ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 

5 stupně dojde, je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 

až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného 

zástupce, pouze se s ním projedná.(§16 odst. 4 školského zákona a § 11, §12 a §16 vyhlášky č. 

27/2016 Sb.) 
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PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

 

 Podmínky pro vzdělávání musí odpovídat individuálním potřebám dětí.  

 Zabezpečíme, případně umožníme : 

- uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a 

organizaci činností, včetně určování obsahu, forem a metod vzdělávání , 

- realizaci všech podpůrných opatření při vzdělávání dětí, 

- osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a 

možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v 

úrovni odpovídající věku a stupni postižení dítěte, 

- spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními…, 

- snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy, 

- přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření. 

 

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

 

     Pro děti s odkladem školní docházky zpracovávají paní učitelky v naší mateřské škole ve 

spolupráci se zákonnými zástupci na základě dodporučení PPP plán rozvoje dítěte zaměřený na 

činnosti v oblastech, které dítě dostatečně nezvládá. Na základě průběžné evaluace jsou změny 

zaznamenávány a je-li to nutné, je zpracován další postup vzdělávání. Zákonní zástupci jsou o 

výsledcích dítěte informováni a je s nimi dohodnut postup, jak dítě dále rozvíjet. 

 

PÉČE O DĚTI ZE SSOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ 

 

     Pokud se v naší mateřské vyskytně dítě ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, poskytneme 

zákonným zástupcům a jejich dětem individuální pomoc: 

- průběžné rozhovory o projevech, problémech a chování  dětí, 

- hledání společného řešení při řešení problémů a individuálních potřeb dítěte za předpokladu, 

že rodiče spolupracují, 

- vytváření podmínek, forem a způsobů práce, také pro děti z jiných kulturních a etnických 

skupin, 

- poskytování poradentství pro zákonné zástupce při odstraňování příčin problémů dětí 

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ NADANÝCH 

 Budeme vytvářet v podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na 
jeho individuální možnosti. 

 Vytipované děti projdou jednoduchými testy tvořivosti a pokud uspějí, jsou dále vzdělávány v 
zájmové aktivitě Zvídavé a bystré děti. 

 Jsou jim nabízeny aktivity a činnosti, které více podporují tvořivost a kreativitu dítěte, dle 
jejich nadání. 

 Škola zajistí realizaci podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních 
vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu 1. – 4. stupně podpory. 

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD DVOU DO TŘÍ LET 

 V současnosti naše mateřská škola neorganizuje vzdělávání dětí od dvou let. Pokud přijmeme 
dítě mladší tří let, pak jen v takovém případě, kdy zanedlouho dovrší věku tří let a je natolik 
samostatné a komunikativní, aby se mohlo bez větších potíží zapojit do kolektivu heterogenní 
třídy.  
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 Při větším zájmu dvouletých dětí o umístění v naší mateřské škole pro ně zajistíme takové 
podmínky, které budou respektovat jejich specifika vývoje. Nejlepším řešením bude zřízení 
samostatné třídy pro děti ve věku 2-3 let. 

 Dítě bývá v tomto věku silně egocentrické, vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se, 
neorientuje se v prostoru a čase, žije přítomností a situacemi, které ji naplňují. V pohybových 
aktivitách je méně obratné, má méně zkušeností oproti starším dětem, jsou u nich viditelné 
velké rozdíly v jednotlivých oblastech vývoje. 

 Budeme respektovat specifika všech oblastí jejich vývoje, jako je touha po poznání 
experimentování objevování, poznávání všemi smysly. 

 Dítě má větší potřebu vazby s dospělou osobou, poznává nové vzorce chování, vymezuje si 
vlastní prostor, přijímá vymezené hranice a nové role. 

 Děti se učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. Potřebují 
opakování činností, pravidelné rituály. Pozornost udrží jen na krátkou dobu. 

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD DVOU DO TŘÍ LET 

 Bude zajištěn takový režim dne, který bude respektovat potřeby 2-3 letých dětí-pravidelnost, 
dostatek času na realizaci činností v menších skupinkách nebo individuálních podle potřeb a 
volby dětí, úprava času stravování -v kratších intervalech, dostatečný odpočinek. 

 Budeme respektovat a naplňovat potřeby nižšího řádu – primární emocionální a sociální 
vztahy, jako je láska, cit, bezpečí, které utváří vnitřní uspořádání osobnosti a jsou nutná 
k naplňování potřeb vyššího řádu – realizaci osobnosti. 

 K zajištění pocitu bezpečí a jistoty si děti mohou přinést vlastní hračku, mazlíčka. Paní 
učitelky budou velice úzce spolupracovat s rodiči dětí, budou vytvářet podmínky k postupné 
adaptaci vycházející z jejich individuálních potřeb. Délka pobytu dítěte v MŠ má odpovídat 
potřebě vazby dítěte na matku (pocitu bezpečí), jež musí být nasycena v prvních třech letech 
dítěte. 

 Dětem nastavíme srozumitelná pravidla, k jeho procesu osamostatňování se (autonomizace) 
využijeme pevné vedení, nabídneme nelimitující činnosti a možnost dostatečného pohybu a 
prostoru pro volné hry. 

 Zajistíme dětem dostatečné množství bezpečných a podnětných hraček a pomůcek-hračky 
jednoduché, rozvíjející fantazii a vlastní nápaditost (např. větší dřevěné i umělohmotné 
kostky, větší dřevěné puzzle, leporela, odstrkovadla, písek a tvořítka do písku, napodobeniny 
domácích potřeb- žehlička, nádobí, sekačka, kuchyňka apod.) 

 Hračky a pomůcky umístíme do zavřených, dostatečně zabezpečených skříněk- zajistíme tak 
bezpečnost dětí a přiměřené množství podnětů ke hře. 

 Upravíme prostředí třídy tak, aby děti měly dostatek prostoru pro volný pohyb a hru, aby 
prostor třídy umožňoval variabilitu, a děti měly možnost naplnění potřeby průběžného 
odpočinku. 

 Šatní bloky budou vybaveny dostatečným úložným prostorem na náhradní oblečení a 
hygienické potřeby. Materiální vybavenost (dětské pleny, náhradní oblečení) vyřešíme ve 
spolupráci se zákonnými zástupci dětí. 

 Bude zabezpečeno dostatečné hygienické zázemí (přebalovací pult, nočníky, úprava 
umýváren a WC tak, aby odpovídala ergonomickým požadavkům). 

 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V  NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE  

PROVOZ VE TŘÍDÁCH  

Mateřská škola je denně otevřena od 6.00 do 16.00 hodin. 
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Provoz ve třídách je zabezpečen takto: 

1. třída - BERUŠKY – 6.00 – 15.30 hodin 

Od 6.00 do 7.00 hodin se scházejí děti z celé MŠ v této třídě. V 7.00 si odvedou paní učitelky děti 
ze 2., 3. 4. třídy do svých.  

Děti se rozcházejí od 15.00 do 15.30 hodin, po této hodině jsou převedeny do 2. třídy s delším 
provozem. 

2. třída - SVĚTLUŠKY – 7.00 – 16.00 hodin 

Od 6.00 do 7.00 se děti scházejí v 1.třídě, v 7.00 si je odvádí paní učitelka do své třídy. 

Děti se rozcházejí od 15.00 do 16.00 hodin. 

3. třída - MOTÝLCI – 7.00 – 15.30 hodin 

Od 6.00 do 7.00 se děti scházejí v 1.třídě, v 7.00 si je odvádí paní učitelka do své třídy. 

Děti se rozcházejí od 15.00 do 15.30 hodin, po této hodině jsou převedeny do 4. třídy s delším 
provozem. 

4. třída - VČELIČKY – 7.00 – 16.00 hodin 

Od 6.00 do 7.00 se děti scházejí v 1.třídě, v 7.00 si je odvádí paní učitelka do své třídy. 

Děti se rozcházejí od 15.00 do 16.00 hodin. 

Změna provozní doby jednotlivých tříd je upravována dle potřeby v ročním plánu na daný školní 
rok. 

 V pavilonu A je umístěna 1. a 3.třída, v pavilonu B je umístěna 2. a 4.třída. Všechny třídy 
jsou heterogenní (věkově smíšené) s dětmi od 3 – do 6 ti let. 

 Provoz mateřské školy bývá přerušený v měsíci červenci nebo srpnu, a to zpravidla na 6 
týdnů. Omezení nebo přerušení provozu MŠ oznámí ředitelka MŠ zástupcům dětí písemně 
nejméně 2 měsíce předem, kdy se také dozví, které mateřské školy ve městě Orlová provoz v 
tomto období zabezpečují. 

 Do tříd jsou umisťovány děti ve věku od 3 do 6 ti let, výjimečně i dvouleté. Snažíme se 
vyhovět žádosti rodičů o umístění dětí do tříd dle jejich přání (pouze od začátku školního 
roku). 

 Třídy mají své názvy – BERUŠKY, SVĚTLUŠKY, MOTÝLCI, VČELIČKY. Jsou naplňovány 
počtem dětí 26-28, pouze ve 2.třídě -SVĚTLUŠKY- je zapsaných 22-24 dětí. Ve všech třídách 
využívají paní učitelky stejných forem a metod práce popsaných dále ve vzdělávací části. 
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CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

  

VVIIZZEE  NNAAŠŠÍÍ  MMAATTEEŘŘSSKKÉÉ  ŠŠKKOOLLYY::   

  „Vytvářet takové příležitosti pro děti, aby byl podporován 
jejich zájem o poznání nového, objevování neznámého, o 
podílení se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině, 
a tím přispívat k jeho osobní spokojenosti a pohodě.“ 

 

Dílčí záměry: 

 

1. Povzbuzovat chuť dětí k učení, vytváření vhodných příležitostí, a tím 
podpoře jeho zájmu o poznání nového, objevování neznámého. 

2. Učit děti všímat si problémů, vést je k jejich řešení cestou pokusu a 
omylu, k vymýšlení nových řešení za účasti fantazie. 

3. Rozvíjet schopnost komunikovat, vyjadřovat své prožitky, pocity, 
nálady. 

4. Vést je k uvědomování si svého jednání a následků, ke spolupráci, 
spolupodílení se (na činnostech, rozhodnutích), k dodržování 
zdůvodněných povinností a stanovených pravidel, k chápání 
odlišností jiných a k toleranci, k umění se dohodnout. 

5. Rozvíjet poznání sebe sama, vlastních zájmů, potřeb, sebevědomí a 
sebedůvěry, zájmu o okolní dění, činorodost a pracovitost, 
odpovědnosti za svá rozhodnutí. 

 

Neustále sledujeme nové trendy v předškolní výchově,  zařazujeme do naší práce prvky 
programu „Začít spolu“, využíváme také prvky programu “Mateřská škola podporující 
zdraví”.  
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FORMY PRÁCE S  DĚTMI, KTERÉ UŽÍVÁME          

Název formy Uváděná zkratka 

 Spontánní činnosti  SČ 

 Hra – spontánní, námětová, dramatická                       SH,NH,DH 

 Individuální činnosti i ve skupině                                  IČ (ISČ) 

 Skupinová činnost                                                          SkČ 

 Kooperativní činnost                                                      KČ 

 Párová činnost – spolupráce ve dvojicích                       PČ 

 Frontální činnost                                                             FČ 

 Komunitní kruh                                                              KK 

 Ranní kolečko RK 

 Relaxace , odpočinek , zájmové aktivity R,ODP,ZA 

  

METODY PRÁCE S  DĚTMI, KTERÉ VYUŽÍVÁME 

Rozdělení metod na: Výčet metod: 

 Výchovné   příkladu, požadavku, vysvětlování, povzbuzování, hodnocení,           
sebehodnocení 

 Vzdělávací slovní – návody, vysvětlení, objasnění, popis, vyprávění, rozhovor, 
beseda, předčítání 

 Názorné      pozorování, předvádění (demonstrace), pokusy, exkurze, vycházky  

 Praktické experimentování, srovnávání, odhadování, rozkládání, skládání,   
prožívání, prožitkové učení, kooperativní učení situační učení,   
spontánní sociální učení – napodobováním, napodobování 

 

VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ 

Prožitkové učení: je učení dítěte vycházející z vlastní zkušenosti, prožitku, je pro dítě 
přirozené a jemu vlastní. Předškolní vzdělávání je realizováno zejména prostřednictvím 
didaktického stylu s nabídkou. Má tyto charakteristické znaky: 

 spontaneita – vlastní, k puzení činnosti 
 objevnost   - pronikání do reality, radost z poznávání 
 komunikativnost – verbální i neverbální  
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 prostor pro aktivitu a tvořivost 
 konkrétní činnosti – manipulace, experimentování, hra 
 celostnost – účast všech smyslů a obou mozkových hemisfér 

 Kooperativní učení: je učení založené na vzájemné spolupráci dětí při řešení společných 
složitějších problémů a situací. Má tyto charakteristické znaky: 

 učí děti rozdělovat si role a úkoly 
  plánovat činnosti 
  spolupracovat, pomáhat si 
  radit si, vyvíjet společné úsilí, 
 kontrolovat a hodnotit společnou práci. 

Spontánní sociální učení: je založené na principu přirozené nápodoby chování, jednání a 
postojů, proto je třeba ve všech činnostech a situacích poskytovat dítěti v MŠ takové vzory  
chování, jednání a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné. 
Situační učení: je založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné 
praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům 
v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápalo jejich smysl, aby vzbudily opravdový zájem 
dětí a přirozeně vedly k využívání jejich vlastních schopností. 

 VZDĚLÁVACÍ OBSAH  

 
 Obsah vzdělávání v naší MŠ je stejný pro všechny 4 třídy (jedním z důvodů je, že jsou 

heterogenní). Na jeho zpracování se podílely paní učitelky, které využily svých dlouholetých 
zkušeností s motivačním plánováním.  

 Obsah je dán názvy integrovaných bloků, ze kterých vycházejí témata a tématické části, 
jež se naplňují činnostmi.  

 Pracujeme podle tří integrovaných bloků: “Martínkova čítanka”, “Kuliferda ví, jak na to” a 
„Barevný svět“. Ty jsou rozdělené do pěti tématických celků, ve kterých se zaměříme na 
čtenářskou gramotnost, správné chování a poznávání světa v jeho proměnách (viz níže). 
Každému integrovanému bloku se věnujeme jeden rok, kdy důraz klademe hlavně na cíle a 
výstupy vycházející z daného integrovaného bloku, ale neopomíjíme ani všechny ostatní cíle 
RVP PV. 

 Vytvořený obsah dává učitelkám dostatek volnosti při jeho uvádění do praxe. Paní učitelky 
mají možnost názvy, konkrétní cíle a činnosti tématických částí volit dle vlastního uvážení a 
fantazie, měnit podle potřeb dětí, nápaditosti, zájmů, situací, mohou tuto obsahovou 
nabídku doplňovat o celky, která jsou pro děti aktuální (např. návštěva divadla, úraz, 
přírodní úkaz, výlet apod.), činnosti připravují podle věku dětí, a to vše při zachování 
stanoveného rámce dle školního vzdělávacího programu.  

 Součástí ŠVP jsou tři projekty, které každoročně zařazujeme: projekt dopravní výchovy, 
projekt pro nadané děti a projekt environmentální výchovy. 

 Vzdělávací nabídka je dále každoročně doplňována o konkrétní aktivity mateřské školy 
vztahující se k integrovanému bloku a vycházející z podmínek, vize mateřské školy a dílčích 
záměrů, jako jsou  výlety, exkurze, zájmové aktivity dětí, akce pro rodiče a děti, prezentace 
MŠ na veřejnosti - a to v tzv. Ročním plánu vzdělávací práce. Jeho součástí je také plán 
DVPP, plán hospitační a kontrolní činnosti, vymezení úkolů a odpovědností zaměstnanců, 
provoz mateřské školy a pracovní doba jednotlivých pracovišť, plán pedagogických rad a 
provozních porad . 
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TTÉÉMMAATTIICCKKÉÉ  CCEELLKKYY  

                                                                                                                                                                                                                                        

MARTÍNEK Z KNÍŽKY 

 

KULIFERDA A 
KOUZELNÁ SLOVÍČKA 

DOBRÝ DEN, ŠKOLKO! 

 

MARTÍNEK A 
BARVIČKY 

 

KULIFERDA A 
STOLOVÁNÍ 

 

MALOVANÝ DRAK 

 

MARTÍNEK A VELIKÝ 
SNÍH 

KULIFERDA V DIVADLE TŘPYTIVÉ ČAROVÁNÍ 

MARTÍNEK A 
KLUBÍČKO POHÁDEK 

KULIFERDA NA 
NÁVŠTĚVĚ 

 

UVÍJÍME VĚNEČEK 

 

MARTÍNEK VE MĚSTĚ CO NÁS KULIFERDA 
NAUČIL? 

DUHOVÉ KORÁLKY 

                                                                                                                                                    

 

 

TTŘŘÍÍDDNNÍÍ  VVZZDDĚĚLLÁÁVVAACCÍÍ  PPRROOGGRRAAMMYY  

INTEGROVANÉ BLOKY ŠVP 

MARTÍNKOVA 
ČÍTANKA 

KULIFERDA VÍ 
JAK NA TO 

BAREVNÝ 
SVĚT 
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INTEGROVANÝ BLOK   

MARTÍNKOVA 
ČÍTANKA 

(VZDĚLÁVACÍ PROJEKT VYCHÁZÍ Z NÁMĚTU KNIHY SPISOVATELE EDUARDA PETIŠKY A 
ILUSTRÁTORKY HELENY ZMATLÍKOVÉ K PODPOŘE ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI) 

 

Charakteristika integrovaného bloku:     

 

Chlapec Martínek z knížky přichází do mateřské školy 
za dětmi, aby si s nimi vyprávěl, četl, seznamoval se s 
písmeny, slovy a větami, provázel je do světa knih, pohádek a 
příběhů, pomáhal jim porozumět čtenému slovu, povídal si 
s nimi o životě kolem nás. Umí také počítat a přemýšlet a 
podněcuje děti k řešení myšlenkových a praktických 
problémů, k užívání číselných a matematických pojmů a hledání řešení. 

 

Záměr integrovaného bloku: 

 Položit základy pro čtenářskou gramotnost a matematické představy našich dětí. 

 Utvářet u dětí předpoklady k zájmu o čtení, porozumění textu, rozvoji 

komunikativnosti a jazykových dovedností, osvojení si některých poznatků a 

dovedností, které předcházejí čtení a psaní různými pedagogickými prostředky.  

 Zpřesňovat smyslové vnímání, rozvíjet slovně-logické myšlení, tvořivost , 

představivost a fantazii, posilovat zvídavost, zájem a radost z objevování spolu s 

hlavní postavou z knihy “Martínkem“.  

  

    Cíle integrovaného bloku:  

 Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností (jemná motorika). (5.1) 
 Rozvoj psychické a fyzické zdatnosti. (5.1) 
 Vytváření zdravých životních návyků a postojů - základu zdravého životního stylu. (5.1) 
 Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, pohybových činnostech a jejich kvalitě, rozvoj a 

užívání všech smyslů. (5.1) 
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 Osvojení některých dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou 
podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální ( výtvarné, hudební. pohybové, 
dramatické).(5.2.1) 

 Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních  (vnímání, 
naslouchání, porozumění) i produktivních  (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního 
projevu, vyjadřování).(5.2.1) 

 Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu. 
(5.2.1) 

 Posilování přirozených citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování). (5.2.2) 
 Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj 

zájmu o učení. (5.2.2) 
 Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření). (5.2.2)  
 Získání relativní citové samostatnosti. (5.2.3) 
 Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních. (5.3) 
 Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 

sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace, 
obvyklým v tomto prostředí. (5.4) 

 Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, 
společností, planetou Zemí. (5.5) 

 
 Činnosti a příležitosti vedoucí ke vzdělávání: 
 

 Slovní, sluchové a rytmické hry, verbální a neverbální komunikační aktivity. 
 Námětové hry a činnosti. 
 Dramatické hry s rozvíjením fantazie a využitím slovních metod. 
 Experimentální a smyslové hry k určování vlastností, k rozvoji postřehu, vnímání, paměti 

a pozornosti. 
 Hudební a hudebně pohybové činnosti, přednes, recitace, dramatizace, zpěv a další 

estetické činnosti. 
 Tvořivé hry (výtvarné, konstruktivní, imaginativní…). 
 Příprava a realizace oslav a tradic, poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních  skladeb a 

písní, divadelních scének, samostatný slovní projev na určité téma. 
 Práce s knihou, s obrázky a na pracovních listech s hledáním odpovědí na otázky. 
 Kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách. 
 Grafické činnosti (napodobování a poznávání symbolů, tvarů, čísel, písmen). 
 Manipulační činnosti pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem. 
 Zdravotně zaměřené činnosti (protahovací a uvolňovací cvičení, jóga, relaxační a 

odpočinkové …). 
 Hry na téma rodiny, přátelství, poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije, 

rozlišování různých společenských rolí a jejich osvojování. 
 Řešení myšlenkových i praktických problémů, komentování zážitků, vyřizování vzkazů. 
 Hry k rozvíjení předmatematických představ ( třídění, uspořádání, přiřazování, odhad, 

orientace v prostoru i v rovině). 
 Činnosti s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou. 
 Činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů. 

 

 Očekávané výstupy: 

 Zvládnout základní pohybové dovednosti v různém prostředí. 
 Rozvíjet polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou. 
 Zvládat překážky, cvičení na nářadí a prostorovou orientaci. 
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 Zvládat jemnou motoriku. 
 Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno. 
 Učit se nová slova a aktivně je používat, zapamatovat si krátké texty. 
 Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů. 
 Samostatně se slovně souvisleji vyjadřovat, sledovat a vyprávět příběh, pohádku. 
 Naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout 

jednoduchou dramatickou úlohu apod.). 
 Sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech. 
 Poznat některá písmena a číslice, popř.  slova, poznat napsané své jméno. 
 Zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách. 
 Chápat slovní vtip a humor. 
 Přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit. 
 Řešit úkoly s myšlenkovými procesy, předkládat nápady. 
 Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení. 
 Poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma. 
 Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská 

přátelství. 
 Rozvíjet u dětí logické myšlení - odhalovat podstatné znaky. 
 Chápat základní číselné a matematické pojmy porovnávat, uspořádávat a třídit soubory. 
 Chápat prostorové pojmy (dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u vedle, mezi apod.).  
 Chápat základní číselné a matematické pojmy - orientovat se v elementárním počtu cca 

do šesti, první, poslední. 
 Chápat elementární časové pojmy večer, jaro, léto, podzim, zima. 
 Orientovat se v čase – dnes, včera, zítra, ráno, večer. 
 Sledovat očima zleva doprava, chápat prostorové pojmy vpravo, vlevo. 
 Chápat základní číselné a matematické pojmy - chápat číselnou řadu v rozsahu první 

desítky, poznat více, stejně, méně. 
 Záměrně pozorovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího). 
 Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost. 
 Aktivně se zajímat o nové věci, využívat zkušeností k učení. 
 Formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat, popsat situaci. 
 Spolupracovat ve skupině dětí. 
 Zvládat překážky, cvičení na nářadí a prostorovou orientaci. 
 Zvládat jemnou motoriku. 
 Mít povědomí o zdravém životním stylu. 
 Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde 

hledat pomoc. 
 Pochopit, že každý má ve společnosti ( v rodině, ve třídě, herní skupině) svou roli, podle 

které je třeba se chovat 
 Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém 

prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek 
v okolí dítěte. 
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INTEGROVANÝ BLOK   

KULIFERDA VÍ, JAK NA TO 
 (VZDĚLÁVACÍ PROJEKT JE VOLNĚ ZPRACOVANÝ NA NÁMĚT KNIHY MARIE ADAMOVSKÉ 

“DĚTI A SLUŠNÉ CHOVÁNÍ” A MÁ PŘISPĚT K POLOŽENÍ ZÁKLADŮ ETICKÉ VÝCHOVY)  

Charakteristika integrovaného bloku:  

Kocourek Kuliferda přichází k dětem do mateřské školy a musí 
řešit řadu potíží a problémů, protože se neumí chovat tak, 
jako děti. Ty se pak zábavnou a aktivní formou seznamují s 
kamarády ve třídě, pomáhají vytvářet přátelské prostředí a 
navazují první kamarádské vztahy, jsou zapojeny do řešení 
různých situací a problémů. Učí se vážit si druhých, umět se 
přiznat, omluvit se za nepěkné chování, podílejí se na 
stanovování dohodnutých pravidel chování ve třídě, při stolování, hygieně, sebeobsluze. 
Osvojují si základy společenského chování ve vztahu k dospělým osobám jak v prostředí 
mateřské školy, tak v nových, pro ně neznámých situacích. 

Záměr integrovaného bloku :     

 Vést děti k osvojení si základních společenských stereotypů v chování a umění 

uplatňovat je v životních situacích.  

 Rozvíjet schopnost empatie – porozumění pocitům druhých. 

 Učit děti pozitivnímu prosociálnímu chování, které vede k pomoci druhým lidem. 

 Pečovat o své osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chovat se odpovědně s 
ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské).  

 

Cíle integrovaného bloku:      

 Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdravých návyků a postojů. (5.1.) 
 Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné 

motoriky,   ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí, uvědomit si vlastní tělo .(5.1.) 
 Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních  (vnímání, naslouchání, 

porozumění). (5.2.1) 
 Posilování přirozených citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování ). (5.2.2) 
 Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření).  (5.2.2) 
 Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat. (5.2.3) 
 Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky 

vyjádřit. (5.2.3) 
 Získání schopností záměrně řídit své chování a ovlivňovat vlastní situaci. (5.2.3) 
 Získání schopností záměrně řídit své chování a ovlivňovat vlastní situaci. (5.2.3) 
 Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem – rodině, v MŠ. (5.3) 
 Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností, důležitých pro navazování 

vztahů dítěte k druhým lidem. (5.3)                  
 Rozvíjení schopností žít ve společnosti ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), 
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přináležet k tomuto společenství.(5.4) 
 Rozvíjení základních kulturně-společenských postojů, návyků a dovedností dítěte (5.4) 
 Rozvoj společenského i estetického vkusu. (5.4) 
 Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách. (5.4) 
 Seznamování se se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o 

prostředí, v němž dítě žije. (5.4) 
 Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách. (5.5) 

 

Činnosti a příležitosti vedoucí ke vzdělávání:  
 

 Pracovní a sebeobslužné činnosti. 
 Námětové hry a činnosti. 
 Činnosti zaměřené k poznávání lidského těla, k ochraně zdraví a vytváření zdravých     

životních návyků, lidských vlastností a odlišností. 
 Interaktivní hry zaměřené na rozvíjení lidských vztahů (kamarádství, přátelství, vztahy 

mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.), hraní rolí, dramatické činnosti, mimické 
vyjadřování nálad.. 

 Společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému, sebehodnocení. 
 Příprava a realizace oslav a tradic, poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a 

písní, divadelních scének). 
 Kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách. 
 Grafické činnosti (napodobování a poznávání symbolů, tvarů, čísel, písmen). 
 Manipulační činnosti pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem. 
 Společenské hry, psychomotorické a spontánní hry. 
 Zdravotně zaměřené činnosti (protahovací a uvolňovací cvičení, jóga…) 
 Činnosti směřující k prevenci úrazů. 
 Cvičení v projevování citů (kladných), v sebeovládání (emocí záporných, např. hněvu, 

zlosti, úzkosti apod.). 
 Estetické a tvůrčí aktivity.  
 Hry na téma rodiny, přátelství, poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije, 

rozlišování různých společenských rolí a jejich osvojování. 
 Hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých. 
 Interaktivní hry na rozvíjení vztahů a mravních hodnot mezi lidmi, na přirozené i 

modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého. 
 Poučení a praktické ukázky o možných nebezpečných situacích a jak se chránit 

(manipulace, s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, 
jedovaté rostliny…) 

 
  Očekávané výstupy: 

 Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých. 
 Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy . 
 Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách. 
 Rozvíjet polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou. 
 Přizpůsobovat své chování situacím, kterým rozumí. 
 Rozlišovat některé obrazné symboly ( piktogramy, orientační značky, označení nebezpečí 

apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci 
 Respektovat druhé děti i dospělé, bránit se projevům násilí jiného dítěte. 
 Dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair. 
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 Vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení.  
 Zvládnout základní pohybové dovednosti v různém prostředí. 
 Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, 

hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim. 
 Rozhodovat o svých činnostech. 
 Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch, učit se hodnotit svoje osobní pokroky. 
 Respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla a přijímat vyjasněné a zdůvodněné 

povinnosti. 
 Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky.  
 Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony.  
 Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje, své možnosti. 
 Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc.  
 Spolupracovat ve skupině dětí. 
 Zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené, chovat se přiměřeně a bezpečně 

(na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře….). 
 Pochopit, že každý má v rodině, ve třídě, herní skupině svou roli, podle které je třeba se chovat. 
 Zvládat překážky, cvičení na nářadí a prostorovou orientaci. 
 Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde hledat 

pomoc. 
 Uvědomovat si možná nebezpečí a jak se prakticky chránit. 
 Přemýšlet, vést jednoduché úvahy o čem přemýšlí a uvažuje, a také je vyjádřit. 
 Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení. 
 Odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná. 
 Mít povědomí o širším společenském, věcném, kulturním prostředí i jeho dění v rozsahu 

praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte. 
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INTEGROVANÝ BLOK   

BAREVNÝ SVĚT 
(VZDĚLÁVACÍ PROJEKT MÁ SEZNÁMIT DĚTI S OKOLNÍM SVĚTEM, JEHO PROMĚNAMI, 

VÝVOJEM A RŮZNORODOSTÍ, POZNÁVÁNÍ JINÝCH KULTUR) 

 

Charakteristika integrovaného bloku:  

Děti poznávají místo, kde žijí, učí se orientovat ve známém 
prostředí i jeho blízkém okolí a vytvářejí si kladný vztah k 
životnímu prostředí. Všímají si proměn přírody a jejího vývoje, 
sledují rozmanitosti a změny ve světě lidí. Cestují dopravními prostředky do 
cizích zemí různých kontinentů a seznamují se se životem jiných národností a ras. 

 

Záměr integrovaného bloku: 

 Vést děti k poznání, že není jedno, v jakém prostředí žijí, a k uvědomění si, že svým 

chováním se na něm podílí a mohou je ovlivnit. 

 Vést děti ke smyslu pro povinnost ve hře, učení i práci, vážit si práce i úsilí 

druhých. 

 Vést děti k pochopení, že lidé jsou různí a k umění být tolerantní k jejich 

odlišnostem a jedinečnostem.  

 

Cíle integrovaného bloku: 

 Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. (5.1) 
 Rozvoj řečových schopností produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního 

projevu, vyjadřování). (5.2.1) 
 Vytváření základů pro práci s informacemi. (5.2.2.) 
 Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření).(5.2.2) 
 Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání.(5.2.3) 
 Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností, důležitých pro navazování 

vztahů dítěte k druhým lidem. (5.3.) 
 Vytvoření základu aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a 

umění, rozvoj dovedností, umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a 
projevovat.(5.4.) 

 Seznamování se se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o 
prostředí, v němž dítě žije. (5.4.) 

 Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností. (5.4.) 
 Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k 

němu. 5.5) 
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 Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností 
v péči o okolí. (5.5.) 

 Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s neživou i živou přírodou. (5.5.) 
 Rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí, jeho změnám. (5.5.) 
 Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách. (5.5.) 
 Vytváření elementárního povědomí o přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti a 

neustálých proměnách. (5.5.) 
 Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, 

ale také poškozovat a ničit. (5.5.) 
 Poznávání jiných kultur. (5.5.) 

 
 
Činnosti a příležitosti vedoucí ke vzdělávání: 

 
 Pracovní a sebeobslužné činnosti. 
 Námětové hry a činnosti. 
 Interaktivní hry zaměřené na rozvíjení lidských vztahů (kamarádství, přátelství,  vztahy 

mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.). 
 Hry a praktické činnosti seznamující dítě s různými druhy zaměstnání. 
 Poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v živé i neživé přírodě, 

vycházky, výlety. 
 Příprava a realizace oslav a tradic, poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních  skladeb a 

písní, divadelních scének). 
 Pohybové činnosti v prostoru a na místě, základní gymnastika, sportovní hry. 
 Kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách. 
 Praktické činnosti (pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami). 
 Grafické činnosti (napodobování a poznávání symbolů, tvarů, čísel, písmen). 
 Manipulační činnosti pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem. 
 Přímé pozorování přírodních, technických objektů a rozhovory o nich. 
 Exkurze a návštěvy důležitých objektů v obci. 
 Ekologicky motivované hrové aktivity (ekohry). 
 Činnosti přispívající k péči o životní prostředí (pracovní činnosti, pěstitelské a 

chovatelské, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, zahradu.  
 Dopravní hry a modelové situace s nácvikem bezpečného chování v situacích, které 

mohou nastat. 
 Pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, 

louka, rybník apod.). 
 

Očekávané výstupy: 

 Napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru. 
 Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno. 
 Zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby. 
 Rozvíjet polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou. 
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 Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, zachytit a vyjádřit své prožitky různými metodami 
(hudebními, výtvarnými, slovními, dramatickými). 

 Zvládnout základní pohybové dovednosti v různém prostředí. 
 Aktivně se zajímat o nové věci, využívat zkušeností k učení. 
 Chápat elementární časové pojmy večer, jaro, léto, podzim, zima. 
 Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, 

hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim. 
 Rozhodovat o svých činnostech. 
 Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje, své možnosti. 
 Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc.  
 Spolupracovat ve skupině dětí. 
 Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou 

poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně. 
 Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným 

způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu 
v okolí, živé tvory apod.). 

 Zvládat překážky, cvičení na nářadí a prostorovou orientaci. 
 Rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky..). 
 Řešit úkoly s myšlenkovými procesy, předkládat nápady. 
 Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení. 
 Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný. 
 Chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci. 
 Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i 

jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte. 
 Mít povědomí o existenci různých národů a kultur. 
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Průběžné cíle k integrovaným blokům: 

Jsou to takové cíle, které nelze plánovat v rámciintegrovaných bloků a témat, protože 
mají být naplňovány každodenními činnostmi a příležitostmi. 

 

 Rozvoj zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného 

myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od 

bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie. 

(5.2.2.) 

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

(5.2.2.) 

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

identity, získání sebevědomí, sebedůvěry a osobní spokojenosti. (5.2.3.) 

 Rozvoj schopností sebeovládání. (5.2.3.) 

 Vytváření základů pro práci s informacemi. (5.2.2.) 

 Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému. (5.3.) 

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

přizpůsobivosti apod.). (5.3.) 

 Rozvoj kooperativních dovedností. (5.3.) 

 Ochrana osobního soukromí a bezpečí, ve vztazích s druhými dětmi i dospělými. (5.3) 

 
Činnosti a příležitosti vedoucí ke vzdělávání: 

 
 

 Činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky 
(noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika). 

 Spontánní hra. 
 Příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání. 
 Cvičení organizačních dovedností. 
 Činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, 

spolupodílení se na jejich tvorbě. 
 Četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a 

poučením. 
 Spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel 

soužití ve třídě. 
 Setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním 

mimo MŠ, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro 
předškolní dítě. 

 Praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a 
pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává. 

 
Očekávané výstupy k průběžným cílům 

 Zachovávat správné držení těla. 
 Zvládnout základní pohybové dovednosti – chůze, běh, poskoky, lezení v různých obměnách 

pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku. 
 Ovládat koordinaci ruky a oka. 
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 Zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní 
návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe 
a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.). 

 Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, 
udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.). 

 Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, 
sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními 
nástroji, běžnými pracovními pomůckami. 

 Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeč. 

 Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat 
telefon. 

 Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí. 
 Zorganizovat hru. 
 Odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná. 
 Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, řešit konflikt 

dohodou. 
 Spolupracovat s ostatními. 
 Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi 

(zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít se slovo až když druhý 
domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.). 

 Vážit si jejich práce a úsilí druhých. 
 Vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, 

dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo). 
 Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných 

dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a 
vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.). 

 Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní 
hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými 
hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus). 

 Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, 
že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní 
prostředí. 
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PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ  

Do vzdělávacího programu naší mateřské školy je začleněna problematika prevence sociálně 
patologických jevů u dětí. Vychází z Metodického pokynu k primární prevenci sociálně 
patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních vydaného MŠMT 
ČR pod Č.j.:20 006/2007-51 a z RVP PV. 

Na základě stanovení cílů je zpracován Minimální preventivní program, jež je součástí 
Ročního plánu a bude průběžně vyhodnocován. 

Cíle PSP: 

 Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví (5.1.) 
 Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní 

pohody i pohody prostředí (5.1.) 
 Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní 

identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) (5.2.) 
 Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, 

přizpůsobivosti) (5.3.) 
 Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, mateřské 

škole, v dětské herní skupině) (5.3.) 
 Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 

sociokulturního prostředí,(5.4.) 
 Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj 

schopnosti projevovat se autenticky, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat 
společenskému prostředí a zvládat jeho změny.(5.4.) 

 Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností 
v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte 
před jeho nebezpečnými vlivy.(5.5.) 

 

Činnosti: 

 Interaktivní hry na rozvíjení vztahů a mravních hodnot mezi lidmi, na přirozené i 
modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého 

 Poučení a praktické ukázky o možných nebezpečných situacích a jak se chránit 
(manipulace, s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté 
rostliny….) 

 Sociální a interaktivní hry 
 Vycházky do okolí, výlety s pozorováním okolí 
 Společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému, hodnocení 

situací a  sebehodnocení 
 Pohybové činnosti v prostoru a na místě, základní gymnastika, sportovní hry 
 Sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, mimické vyjadřování nálad  
 Zájmové aktivity dětí 
 Činnosti relaxační a odpočinkové  

 

Očekávané výstupy: 

 Rozlišovat a mít povědomí o tom, co prospívá zdraví, co mu škodí, o některých 
způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí, o tom, kde v případě potřeby vyhledat 
pomoc. 
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 Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví a významu aktivního pohybu a 
zdravé výživy. 

 Vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, 
nebezpečných či neznámých situacích). 

 Respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla a dodržovat je. 
 Snažit se ovládat své afektivní chování, odložit splnění svých osobních přání, zklidnit 

se, ztlumit vztek, agresivitu. 
 Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu, 

postiženému, mít ohled na druhého, soucítit s ním, nabídnout pomoc apod.). 
 Pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat. 
 Všímat si změn a dění v nejbližším okolí. 
 Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je 

mohou poškozovat, všímat si nepořádků, škod, upozornit na ně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


