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Č.j. 35/2019 
 

 

 

 

ŠVP byl schválen na PR v srpnu 2019. 

 

 

2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 
Mateřská škola Chrást je trojtřídní školou s celkovou kapacitou 

84 dětí. Chod MŠ je zabezpečován celkem 13 pracovníky, 

z nichž 7 je pedagogických a 5 provozních zaměstnanců. 

Sídlo MŠ je na okraji obce Chrást směrem na Dolany. Budova 

MŠ stojí u hlavní silnice v těsné blízkosti železničního přejezdu. 

Na budovu MŠ navazuje budova místního Domu 

s pečovatelskou službou. Obě budovy obklopuje oplocený 

pozemek, který je malým plotem rozdělen na část využívanou 

klienty DPS a na část určenou pro využívání MŠ. Část zahrady, 

kterou využívá MŠ je v odpoledních hodinách využívána obcí 

Chrást jako veřejná zahrada.  

Budova MŠ je tvořena dvěma nadzemními podlažími.             

Do budovy MŠ je umožněn přístup handicapovaným osobám 
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pomocí plošinového výtahu do 1. NP. V 1.NP jsou umístěny dvě 

třídy a šatna zaměstnanců. Ve 2.NP je umístěna třetí třída a 

ředitelna. 2.NP je vybaveno klimatizací, která pomáhá 

udržovat v letních měsících vhodné klimatické podmínky. 

V okolí obce Chrást se nachází CHKO Dolní Berounka, soutok 

řek Klabava a Berounka, turistické tábořiště Na Závrtku a 

spoustu dalších turistických míst vhodných k navštívení. 

 

 

 
 

3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 

 

3.1. Věcné podmínky 

Vnitřní i venkovní prostory MŠ jsou dostatečně velké, 

odpovídající hygienickým a bezpečnostním požadavkům.  

Dětský nábytek je v dostačujícím počtu s ohledem na 

počet dětí ve třídě.  

Vybavení hračkami a ostatními pomůckami odpovídá 

počtu a věkovému složení dětí a je průběžně obměňováno 

a doplňováno dle aktuálních potřeb. Hračky a pomůcky 

jsou dětem volně přístupné, jejich používání upravují 

společně dohodnutá pravidla.  

Každá třída je vybavena dětským počítačem, který je 

využíván při výchovně vzdělávacích činnostech.  

Výtvory dětí jsou přístupné rodičům díky nástěnkám na 
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chodbách i v šatnách jednotlivých tříd. 

Na budovu MŠ navazuje oplocená venkovní hrací plocha 

vybavená několika herními prvky s průlezkami a 

skluzavkami. K pohybovým aktivitám dětí je využíváno i 

kol, odrážedel a dalších pomůcek, které jsou uskladněny 

v zahradním domečku. 

 

3.2. Životospráva 

Stravování dětí je zajišťováno Jídelnou při ZŠ Chrást, 

která zodpovídá za vyváženost a vhodnost stravy 

podávané dětem. Dopolední a odpolední svačiny jsou 

připravovány přímo v MŠ. 

Obědy jsou převáženy ze ZŠ v thermoportech po desáté 

hodině dopoledne. V MŠ jsou přendány do pojízdných 

vyhřívaných vozíků. Mezi jednotlivými jídly je dodržován 

předepsaný tříhodinový interval. Děti nejsou do jídla 

nuceny, v průběhu školního roku jsou nenásilně vedeny 

k ochutnávání všech potravin. Jídelníček je sestavován 

vedoucí školní jídelny.  

Během celého dne se střídají volné a řízené aktivity 

s ohledem na stanové uspořádání dne, věkové složení tříd 

i individuální potřeby jednotlivých dětí. Pobyty venku jsou 

realizovány každodenně a během nich mají děti prostor 

pro spontánní pohybové aktivity. Délka a náplň pobytu 

venku je přizpůsobována aktuálním klimatickým 

podmínkám.  

Organizační uspořádání dne umožňuje se přizpůsobit 

neplánovaným situacím, rodiče mohou děti přivést do MŠ 
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dle svých individuálních možností. Odpočinkový režim 

dětí je dodržován a jeho doba vychází z individuálních 

potřeb dětí.  

Během pedagogického působení se učitelky snaží být 

svým chováním a zdravým životním stylem dětem 

dobrým vzorem. 

 

3.3. Psychosociální podmínky 
Děti i dospělí v MŠ se spolupodílejí na vytváření přátelské 

atmosféry. Pro nově příchozí děti jsou pravidelně 

organizovány tzv. adaptační pobyty během letního 

provozu. Každé dítě má právo na pozvolnou adaptaci. 

Děti nejsou nadměrně zatěžovány spěchem ani 

nadměrnou náročností prováděných činností. 

Všichni mají rovnocenné postavení, nikdo není 

znevýhodňován ani zesměšňován.  

Pedagogický styl je podporující, založený na komunikaci 

mezi dítětem a učitelkou.  

Vyhýbáme se zbytečnému organizování dětí z obavy o 

časové prostoje. 

Učitelky monitorují vztahové klima třídy a nenásilně 

ovlivňují vztahy prosociálním směrem. Děti se 

spolupodílejí na tvorbě pravidel soužití ve třídě i celé 

škole. 

 

3.4. Organizace 
Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, pro 
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realizované činnosti jsou vytvářeny vhodné materiální 

podmínky.  

Děti mají možnost využít klidových koutků, neúčastnit se 

společných činností. 

Organizace činností podněcuje děti k vlastní aktivitě a 

experimentování, umožňuje jim pracovat svým tempem.  

Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, 

poměr spontánních a řízených aktivit je v denním 

uspořádání vyvážený. 

Učitelé se plně věnují dětem a jejich vzdělávání, zbytečně 

je nenechávají bez dozoru, neopouští prostor třídy, 

pakliže to není nezbytně nutné. 

Denní uspořádání je pružné, lze ho uzpůsobit s ohledem 

na individuální možnosti a potřeby dětí. 

 

3.5. Řízení mateřské školy 
Zaměstnanci MŠ mají jasně vymezené pravomoci a úkoly, 

které vychází z náplně práce a ze vzájemné domluvy mezi 

zaměstnanci a ředitelkou školy. 

Informovanost zaměstnanců je zajišťována pravidelnými 

poradami, neodkladné záležitosti jsou řešeny ústní 

formou. 

Rodiče jsou informováni o dění v MŠ prostřednictvím 

nástěnek, webových stránek a obecního měsíčníku. 

Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců a 

vypracovává ŠVP ve spolupráci s ostatními členy týmu. 

Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky 
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chodu MŠ, z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další 

práci. 

 

3.6. Personální a pedagogické zajištění 
Všichni pedagogičtí pracovníci MŠ splňují předepsanou 

odbornou kvalifikaci. Dvě ze sedmi pedagogických 

pracovnic mají vysokoškolské vzdělání. Všichni 

pedagogičtí pracovníci mají možnost se nadále vzdělávat, 

zejména prostřednictvím DVPP. Výběr oblasti DVPP 

vychází ze zájmu a potřeb učitelky a podléhá konzultaci 

s ředitelkou, která plně podporuje rozvoj svého týmu. 

Překrývání učitelek na třídě je vždy minimálně 2,5 hodiny. 

Při řešení obtíží dětí je spolupracováno s PPP, SPC a 

dalšími odborníky. 

Pedagogové vystupují a chovají se jako profesionálové a 

svým chováním a jednáním dávají dětem vhodný příklad 

k nápodobě. 

 

3.7. Spoluúčast rodičů 
Spolupráce zaměstnanců MŠ a rodičů funguje na základě 

partnerského vztahu. Rodičům je dána možnost zapojit se 

do dění MŠ účastí na organizovaných akcích, 

sponzorstvím, přispět může rodič i nápadem nebo 

návštěvou během dne. Učitelé i ostatní zaměstnanci jsou 

otevřeni komunikaci s rodiči, zejména týká – li se 

individuálních potřeb a požadavků dítěte. Rodiče mají 

možnost informovat se o pokrocích svého dítěte nejen na 
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konzultacích, ale i v průběhu školního roku po dohodě 

s učitelkami na třídě. Zaměstnanci se společně s rodiči 

snaží působit ve výchovně vzdělávacím procesu jednotně. 

Obtíže dítěte jsou řešeny vždy ve spolupráci s rodiči. 

Veškeré informace získané od rodičů jsou považovány za 

důvěrné, zaměstnanci MŠ zachovávají diskrétnost, 

s rodiči jednají vždy taktně a ohleduplně, vyvarují se 

přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. 

Spolupráce s rodinou je považována za nejvýznamnější 

faktor při výchově a vzdělávání dětí. 

 

3.8. Podmínky vzdělávání dětí s SVP 
Dítětem s SVP se rozumí dítě, které při své výchově a 

vzdělávání potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. 

Učitelky se snaží o vytvoření optimálních podmínek 

k rozvoji osobnosti každého dítěte, tedy i dítěte s SVP. 

Dítěti s 1. stupněm podpůrných opatření je učitelkami na 

třídě ve spolupráci s výchovným poradcem a ředitelkou 

vypracován plán pedagogické podpory. Dítěte s 2. a 

vyšším stupněm podpůrných opatření je sestavován 

individuální vzdělávací plán na základě doporučení ŠPZ. 

Při vzdělávání dítěte s SVP je dbáno na úzkou spolupráci 

s rodiči nejen daného dítěte, ale i s rodiči ostatních dětí ze 

třídy, popř. školy. 

Plán pedagogické podpory je sestavován pro dítě s 1. 

stupněm podpůrných opatření bezodkladně při zjištění 

SVP. PLPP sestavují učitelky na třídě ve spolupráci 

s výchovným poradcem a ředitelkou. První vyhodnocení 



 

9 

efektivnosti PLPP probíhá nejpozději 3 měsíce po začátku 

realizace PLPP. V případě nezlepšení výsledků a průběhu 

vzdělávání je zahájena spolupráce se ŠPZ. PLPP je pak 

dále vyhodnocován minimálně 1x za 3 měsíce. 

Individuální vzdělávací plán je vypracováván pro dítě s 2. 

a vyšším stupněm podpůrných opatření. IVP sestavují 

učitelky, výchovný poradce a ředitelka na základě 

doporučení ŠPZ. V případě potřeby je při sestavování IVP 

spolupracováno i s dalšími odborníky (logoped, foniatr, 

dětský psycholog). 

Při vzdělávání dítěte s SVP učitelky uplatňují princip 

diferenciace a individualizace, a to včetně metod a forem 

vzdělávacího procesu. Během výchovně vzdělávacích 

činností realizují učitelky všechna podpůrná opatření 

stanovena v PLPP (IVP). 

 

3.9. Podmínky vzdělávání dětí nadaných 
Učitelky při své výchovně vzdělávací práci vytvářejí 

optimální podmínky pro všestranný rozvoj dětí. Během 

všech činností si všímají silných i slabších stránek 

jednotlivých dětí, snaží se o maximální rozvoj jejich 

potenciálu. V případě mimořádného nadání spolupracují 

s rodiči na dalším rozvíjení sestavením PLPP a případně 

nakontaktováním pracovišť, kde by dítě své nadání dále 

rozvíjelo.  
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3.10. Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let 
Děti mladší tří let jsou zařazovány do heterogenních tříd 

MŠ. Je brán zřetel na jejich potřeby, zejména pak na 

přirozenou potřebu poznávat a objevovat.  

Učitelky jsou významným průvodcem, který napomáhá 

vytvářet vztahy s ostatními dětmi v MŠ.  

Pro vzdělávání dětí od 2 do 3 let je využívána zejména 

hra, nápodoba a sociální učení. 

MŠ je vybavena množstvím hraček a pomůcek pro děti 

mladší tří let. V heterogenních třídách jsou nastavena 

pravidla používání hraček a ostatních pomůcek tak, aby 

byla zajištěna bezpečnost všech dětí. Ve třídách je dbáno 

na vytvoření dostatečného prostoru pro volný pohyb dětí.  

Do MŠ jsou děti mladší tří let přijímány bez plen a 

dudlíku, je zohledněno jejich individuální tempo 

adaptace. 

 

3.11. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 
Mateřská škola Chrást je trojtřídní mateřskou školou 

s celkovou kapacitou 84 dětí. Všechny třídy jsou třídami 

heterogenními, v každé je zapsáno 28 dětí. Do 

jednotlivých tříd jsou děti zařazovány ředitelkou, je brán 

zřetel na přání rodičů, na charakter třídy i na vazby 

dětských přátelství vytvořený mimo i vně školy.  

Souběžné působení učitelek je využíváno zejména v době 

řízených výchovně vzdělávacích činností, pobytu venku a 

oběda a je využíváno zejména k práci ve skupinách dětí, 

k individuální práci dětí s SVP a zajištění bezpečnosti 
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v době pobytu venku na venkovní hrací ploše, nebo 

vycházce.  

Kritéria přijetí dítěte stanoví ředitelka školy. Kritéria jsou 

zveřejněna v prostorách budovy mateřské školy a na 

webových stránkách školy.  

 

 

4. CHARAKTERISTIKA ŠVP 

 
MŠ Chrást je klasickou trojtřídní mateřskou školou, která klade 

důraz zejména na emocionální a prosociální rozvoj osobností 

dětí. Zaměstnanci se snaží svým vzorem, výběrem činností i 

zapojováním se do nejrůznějších projektů vychovávat z dětí 

nesobecké osobnosti, které jsou si vědomy hodnoty své i 

hodnoty každého živého tvora. Významným faktorem v naší 

činnosti je úzká spolupráce a partnerský vztah s rodiči, který je 

využíván zejména při řešení výchovně ‐ vzdělávacích postupů u 

jednotlivých dětí. Snažíme se o vytvoření rodinného 

neformálního prostředí, které svými podněty napomáhá 

k všestrannému harmonickému rozvoji dětí. 

Hlavní myšlenkou ŠVP je napomáhat rozvíjet v dítěti osobnost, 

která ví, že může pomoci, že s podporou rodičů, školky i 

kamarádů dokáže téměř cokoli. S hlavní myšlenkou 

bezprostředně souvisí i naše motto: „Pojďme dělat svět 

barevnější.“ 

Mezi dlouhodobé cíle ŠVP patří: 
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 Rozvoj spolupráce mezi dětmi, dětmi a učitelkami, 

pedagogickým sborem a provozními zaměstnanci, MŠ, rodiči 

a veřejností. 

 Rozvoj tolerance a ohleduplnosti k odlišnostem a 

handicapům. 

 Rozvoj empatie a ochoty pomoci. 

 Uvědomování si vlastních možností pomoci ostatním. 

 Uvědomování si, že každý živý tvor má na světě své místo a 

přínos. 

 Rozvíjení aktivního postoje ke světu a k dění 
v bezprostředním i vzdálenějším okolí. 

Při naplňování dlouhodobých cílů ŠVP, i rámcových cílu RVP PV 

využíváme následující metody a formy práce 

 metody založené na přímém prožitku a bezprostřední 

zkušenosti 

 kooperační, situační a sociální učení 

 metody experimentu, řešení problémů 

 využíváním náhodně vzniklých situací 

V MŠ jsou vzdělávány děti s SVP dle sestaveného plánu 

pedagogické podpory (případně individuálního vzdělávacího 

plánu), který obsahuje: 

 osobní údaje dítěte (jméno, datum narození, jméno 

zákonného zástupce, třída, třídní učitelé, školní rok) 

 důvod k sestavení a plánovaný termín vyhodnocení PLPP 
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 charakteristika dítěte a jeho obtíží 

 stanovení cílu pedagogické podpory 

 podpůrná opatření v mateřské škole 

 podpůrná opatření v rámci rodiny 

 vyhodnocení účinnosti PLPP a pokroků dítěte 

 spolupráce s ŠPZ, jiným odborníkem 

 podpisy 

Vyhodnocení PLPP probíhá jednou za 3 měsíce. V případě, že 

stanovená podpůrná opatření nevedou k naplňování 

stanovených cílů, je doporučeno zákonnému zástupci využití 

pomoci školského poradenského zařízení. 

V případě dítěte s SVP, které má přiznaná podpůrná  opatření  

2. a vyššího stupně, nebo dítěte s mimořádným nadáním je 

sestavován na základě doporučení ŠPZ individuální vzdělávací 

plán, který obsahuje: 

 osobní údaje dítěte (jméno, datum narození, jméno 

zákonného zástupce, třída, třídní učitelé, školní rok) 

 důvod k sestavení a plánovaný termín vyhodnocení IVP 

 úpravy obsahu vzdělávání 

 úpravy metod, forem a hodnocení 

 úprava výstupů 

 informace o spolupráci se ŠPZ, dalším odborníkovi, který 

spolupracuje při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb 

dítěte 
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 hodnocení dítěte 

Vyhodnocení IVP probíhá jednou za tři měsíce, v případě 

potřeby i v součinnosti se ŠPZ (spolupracujícím odborníkem) a 

zákonnými zástupci dítěte. 

V mateřské škole jsou vzdělávány děti od dvou do tří let, děti 

jsou zařazovány do heterogenních tříd s ohledem na věkové 

uspořádání, přání rodičů i individuální schopnosti i potřeby 

dítěte. K netříletým dětem přistupujeme individuálně, 

s ohledem na jejich vývojová specifika. Při plánování 

vzdělávací nabídky pro děti mladší tří let vycházíme zejména 

ze zásady jednoduchosti, časové nenáročnosti a podnětnosti. 

Plánované činnosti vychází z přirozené potřeby 

experimentování a objevování, vytvářejí dostatek prostoru pro 

volný pohyb dítěte. Z metod je využíváno zejména sociální 

učení, učení hrou a činnostmi a přímou zkušeností. 

 

5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH 
Vzdělávací obsah ŠVP je rozdělen do šesti integrovaných 

bloků, které se vzájemně prolínají a vycházejí z požadavků RVP 

PV.  

Integrované bloky ŠVP jsou  

 Barvy, barvičky – kluci a holčičky 

 Příroda podle barev  

 Tajemství a kouzla duhy 

 Duhový most 
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 Pomáhám, pomáháš, pomáháme 

 Jsem tu 

Integrované bloky ŠVP nemají pevně stanovené časové období 

naplňování, jejich obsah se přirozeně prolíná při každodenních 

činnostech, které plánují učitelky na třídě.  

Každá třída si každoročně vytváří svůj třídní vzdělávací 

program, který vychází z integrovaných bloků a cílů ŠVP. TVP 

je kontrolován a prodiskutován s ředitelkou MŠ na přelomu 

září a října.  

TVP obsahuje: 

 Název TVP, třídu a školní rok, pro který je určen 

 Charakteristika třídy (věkové složení, počet chlapců a dívek, 
počet nově příchozích dětí, pedagogické zajištění, jmenný 

seznam, děti s SVP, OŠD apod.) 

 Stručná charakteristika třídních podmínek vzdělávání  

 Vzdělávací nabídka (integrované bloky ŠVP s postupně 
rozpracovávanými tematickými celky a částmi, které 

respektují specifika třídy, zájmy dětí i individuální potřeby 

dětí) 

 Způsob a četnost hodnocení a evaluace realizovaných 
tematických celků i částí 
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Název IB  Barvy, barvičky – kluci a holčičky 
Charakteristika  

 
IB 

Integrovaný blok je zaměřen zejména na vytváření 
kladného vztahu ke svému tělesnému i duševnímu já, 
k prohlubování pocitu sounáležitosti s rodinou, školkou 
a společenstvím, ve kterém žije. V tomto IB vytváříme 
společně s dětmi pravidla soužití v kolektivu třídy i 

školky, poznáváme a učíme se orientovat v nejbližším 
okolí, podporujeme aktivní postoj k dění v místě, kde 
žijeme, seznamujeme se se způsoby péče o vlastní tělo, 

pokoušíme se pojmenovat své vlastní pocity a 
porozumět pocitům ostatních. Sociálním a situačním 

učením si osvojujeme základní lidské hodnoty a morální 
normy chování. 

 k učení  *má elementární poznatky o světě lidí, 

kultury a přírody, které dítě obklopuje 
* orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve 
kterém žije 
* aktivně si všímá, co se kolem něho děje 
* poznává, že se může mnohému naučit, 
raduje se z toho, co samo dokázalo a 
zvládlo 
* odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje 
osobní pokroky i oceňovat výkony druhých 
* učí se s chutí, pokud se mu dostává 
uznání a ocenění 

k řešení  
problémů 

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

komunikativní  *dokáže se vyjadřovat a sdělovat své 
prožitky, pocity a nálady různými 
prostředky 
*komunikuje v běžných situacích bez 
zábran a ostychu s dětmi i dospělými 

Klíčové 
kompetence 

sociální a  *samostatně rozhoduje o svých činnostech, 
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personální  umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 
*uvědomuje si, že za sebe i své jednání 
odpovídá a nese důsledky 
*spolupodílí se na společných 
rozhodnutích, přijímá vyjasněné a 
zdůvodněné povinnosti, dodržuje 
dohodnutá a pochopená pravidla a 
přizpůsobuje se jim 

činnostní a 
občanské 

*dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné 
stránky, poznávat svoje slabé stránky 
*zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, 
je otevřené aktuálnímu dění 
*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 
*spoluvytváří pravidla společného soužití 
mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a 
chápe potřebu je zachovávat 
*dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i 
druhých, chová se odpovědně s ohledem na 
zdravé a bezpečné okolní prostředí 
 

Vzdělávací 
nabídka 

Rámcové cíle  Očekávané výstupy 

Spoluvytváření 
pravidel soužití, 
seznamování se 
se základními 
společenskými 

pravidly  

*rozvoj psychické zdatnosti
*osvojení si elementárních 
poznatků o znakových 

systémech a jejich funkci 
*rozvoj schopnosti 

sebeovládání 
*získání schopnosti 

záměrně řídit svoje chování 
a ovlivňovat vlastní situaci 
*seznamování se s pravidly 

chování ve vztahu 
k druhému 

*vytváření prosociálních 
postojů 

*poznávání pravidel 
společenského soužití 

*rozvoj schopnosti žít ve 

*zvládat sebeobsluhu, uplaťnovat 
základní kulturně hygienické návyky 
*zacházet s předměty denní potřeby, 

hračkami a pomůckami 
*vyjadřovat samostatně a smysluplně 

své myšlenky, nápady a pocity 
*respektovat předem vyjasněná a 

pochopená pravidla 
*dodržovat dohodnutá a pochopená 
pravidla vzájemného soužití a chování 

doma, v MŠ i na veřejnosti 
* adaptovat se na život ve škole, 
spoluvytvářet prostředí pohody ve 

společenství 
*utvořit si základní představu o 

pravidlech chování a společenských 
normách, co je v souladu s nimi a co 
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společenství lidí  proti nim 
*chovat se zdvořile 

*zacházet šetrně s vlastními i cizími 
pomůckami, hračkami a věcmi denní 

potřeby 
Poznávání 
nejbližšího 
okolí, ve 

kterém žijeme, 
a lidí, kteří nás 

obklopují 

*posilování přirozených 
poznávacích citů 
*vytváření základů pro 
práci s informacemi 
*posilování prosociálního 
chování ve vztahu 
k ostatním lidem 
*navazovat kontakty 
s dospělým, kterému je 
svěřeno do péče 
*přirozeně a bez zábran 
komunikovat 
*rozvoj základních kulturně 
společenských postojů, 
návyků a dovedností dítěte 
*seznamování s místem a 
prostředím, ve kterém dítě 
žije 

*pojmenovat většinu toho, čím je 
obklopeno 

*domluvit se slovy i gesty 
*chápat prostorové pojmy, orientovat se 

v prostoru i rovině 
*navazovat kontakty s dospělým, 

kterému je svěřeno do péče 
*uplatňovat návyky v základních 

formách společenského chování ve styku 
s dospělými i dětmi 

*orientovat se bezpečně ve známém 
prostředí i v životě tohoto prostředí 

*uvědomovat si nebezpečí, se kterým se 
může ve svém okolí setkat a mít 

povědomí o tom, jak se prakticky chránit
*všímat si změn a dění v nejbližším okolí

 
Hry podporující 
rozvoj emoční 
inteligence 
(prosociální 

hry, 
sebepoznávací 

hry, 
vyjadřování 

pocitů, nálad…) 

*rozvoj komunikativních 
dovedností 

*poznávání sebe sama, 
rozvoj pozitivních citů ve 

vztahu k sobě 
*rozvoj schopnosti 

sebeovládání 
*rozvoj schopnosti citové 
vztahy vytvářet, rozvíjet a 

plně prožívat 
*osvojení si elementárních 
poznatků, schopností a 

dovedností důležitých pro 
navazování a rozvíjení 
vztahů dítěte k druhým 

lidem 
*vytváření prosociálních 

postojů 
*rozvoj kooperativních 

dovedností 

*vnímat a rozlišovat pomocí všech 
smyslů 

*pojmenovat části těla, některé orgány 
a znát jejich funkci 
*vést rozhovor 
*popsat situaci 

*vyjadřovat svou představivost a 
fantazii v tvořivých činnostech 

*uvědomovat si svou samostatnost, 
zaujímat vlastní názory a postoje 

*uvědomovat si své možnosti a limity 
*uvědomovat si příjemné a nepříjemné 

citové prožitky 
*být citlivé ve vztahu k živým bytostem 
*zachycovat a vyjadřovat své prožitky 
*porozumět běžným projevům vyjádření 

emocí a nálad 
*chápat, že všichni lidé mají stejnou 

hodnotu, přestože každý je jiný 
*spolupracovat s ostatními 

*respektovat potřeby jiného dítěte, dělit 
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se o hračky 
*vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, 

vycházet mu vstříc 
*chovat se a jednat na základě vlastních 
pohnutek a zároveň s ohledem na druhé 

Hry pro rozvoj 
pohybových 
dovedností, 
činnosti 
zaměřené 
k podpoře 
zdravého 

životního stylu 
a vlastní 

bezpečnosti 

*uvědomění si vlastního 
těla 

*rozvoj pohybových 
schopností a zdokonalování 
dovedností v oblasti hrubé i 

jemné motoriky 
*rozvoj fyzické i psychické 

zdatnosti 
*osvojení si poznatků o těle 
a jeho zdraví, o pohybových 
činnostech a jejich kvalitě 
*osvojení si poznatků a 
dovedností důležitých 

k podpoře zdraví, bezpečí, 
osobní pohody i pohody 

prostředí 
*vytváření zdravých 

životních návyků a postojů 
jako základů zdravého 

životního stylu 
*ochrana osobního 

soukromí a bezpečí ve 
vztazích s druhými dětmi i 

dospělými 

*zachovávat správné držení těla 
*zvládat základní pohybové dovednosti 
a prostorovou orientaci, běžné způsoby 

pohybu v různém prostředí 
*koordinovat lokomoci a další polohy a 
pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a 

hudbou 
*vědomě napodobovat jednoduchá 

pohyb podle vzoru  
*ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb 

se zpěvem 
*rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu 
škodí, chovat se tak, aby v situacích pro 

dítě běžných a jemu známých 
neohrožovalo zdraví, bezpečí, pohodou 

svou ani druhých 
*mít povědomí o významu péče o čistotu 
a zdraví, o významu aktivního pohybu a 

zdravé výživy 
*mít povědomí o některých způsobech 
ochrany osobního zdraví a bezpečí 
*odmítnout komunikaci, která je mu 

nepříjemná 
*chovat se obezřetně při setkání 

s neznámými lidmi 
     

 

Metody a formy  Odpolední aktivity pro děti, 
rodiče a veřejnost 

Rizika (na co si dát pozor při 
naplňování cílů a výstupů 
daného IB) 

*vytváření třídních pravidel 
* sebeobslužné činnosti 
*manipulační činnosti 
s běžnými pomůckami 
*vycházky do okolí MŠ 
*seznamování se 
s personálem MŠ 

* Mami, tati, pojď si hrát 
*Stopovaná s 1. třídou  
*Odpolední cvičení s Janou 
*Běh naděje 
*turistické výlety s rodiči 
*letní táborák 
*Vánoční setkání s rodiči 

*nedostatečné vytváření 
prostoru pro vyjádření méně 
výřečných dětí 
*neznalost rodinného 
prostředí, kladení vysokých 
nároků na dítě 
*nejednotnost učitelek 
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*verbální i neverbální 
komunikační hry 
*sociální a interaktivní hry 
*společenské hry 
*poznávání důležitých 
budov a jejich umístění 
v Chrástu 
*vycházky ke kamarádům, 
k vlastnímu domovu 
*lokomoční hry 
*míčové a další pohybové 
hry 
*hudebně pohybové hry 
*besedy s odborníky na 
bezpečnost, péči o zdraví, 
preventisti 
*návštěva dopravního hřiště 
*námětové hry na rodinu, 
na jednotlivé profese 
*hry na rozvoj 
sebeovládání, sebepoznání 
*vyjadřování pocitů a nálad 
*dechová a relaxační cvičení 
*hry se zaměřením na lidské 
tělo 
*hry s konstruktivními 
stavebnicemi 
 

 

*Drakiáda 

 
v aplikaci a důslednosti při 
dodržování pravidel 
*nedostatečný časový 
prostor pro adaptaci, 
nerespektování 
individuálního tempa 
adaptace, nezvládnutí 
emocionálních projevů 
dítěte učitelkou 
*nedostatečně připravené 
prostředí a pomůcky 
*přeceňování schopností 
dětí 
*nevhodné vzory dospělých 
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Název IB  Příroda podle barev 
Charakteristika IB  Integrovaný blok je zaměřen na oblast živé i neživé 

přírody, fauny i flory. Vede děti k uvědomování si 
přírodních krás, zákonitostí přírodních procesů a 
potřeby ochraňovat životní prostředí. Pomáhá 

v dětech rozvíjet úctu ke všemu živému, pochopení 
přírodních živlů, jejich moci i významu nejen pro 

přírodu, ale i pro lidstvo jako takové. 
 k učení  *soustředěně pozoruje, 

zkoumá, objevuje, všímá si 
souvislostí, experimentuje a 
užívá při tom jednoduchých 
pojmů, znaků a symbolů 

*má elementární poznatky 
o světě lidí a přírody, 

orientuje se v řádu a dění 
v prostředí, ve kterém žije 

k řešení problémů  *všímá si dění a problémů 
v bezprostředním okolí 
*zpřesňuje si početní 

představy, užívá číselných a 
matematických pojmů, 
vnímá elementární 

matematické souvislosti 

 

Klíčové kompetence 

komunikativní  *rozlišuje některé symboly, 
rozumí jejich významu i 

funkci 
*průběžně rozšiřuje svou 
slovní zásobu a aktivně ji 

používá 
*dovede využít informativní 
a komunikativní prostředky, 
se kterými se běžně setkává
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sociální a personální  *dokáže se ve skupině 

prosadit, ale i podřídit 
činnostní a občanské  *odhaduje rizika svých 

nápadů, jde za svým 
záměrem 

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

ovlivnit 
 

Vzdělávac
í nabídka 

Rámcové cíle  Očekávané výstupy 

Hry a činnosti 
zaměřené na 
poznávání 
místní i 

exotické fauny 

*rozvoj užívání všech 
smyslů 

*rozvoj paměti a pozornosti
*vytváření vztahu 

k intelektuálním činnostem 
a k učení, podpora zájmu o 

učení 
*rozvoj úcty k životu ve 
všech jeho formách 

*rozvoj o psanou podobu 
jazyka i další formy sdělení 
*vytváření základů pro 
práci s informacemi 
*vytvoření základů 

aktivních postojů ke světu a 
k životu 

*vytváření elementárního 
povědomí o širším 
přírodním prostředí 

*vnímat a rozlišovat pomocí všech 
smyslů 

*pojmenovat většinu toho, čím je 
obklopeno 

*zaměřovat se na to, co je z poznávacího 
hlediska důležité 

*být citlivé ve vztahu k živým bytostem 
*mít povědomí o širším přírodním 

prostředí 

Pěstitelské 
činnosti, 

rozpoznávání 
rostlin a 
poznávání 

jejich přínosu 
pro člověka 

*posilování přirozených 
poznávacích citů 

*vytváření základů pro 
práci s informacemi 
*rozvoj a kultivace 

estetického vnímání, cítění 
a prožívání 

*vytváření pozitivního 

*ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat 
jemnou motoriku 

*zvládat jednoduchou obsluhu a 
pracovní úkony 
*popsat situaci 

*chápat prostorové pojmy 
*řešit problémy, úkoly a situace 
*vnímat, že svět má svůj řád 
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vztahu k prostředí, ve 
kterém dítě žije 
*osvojení si věku 

přiměřených praktických 
dovedností 

*zacházet s běžnými předměty 
*rozlišovat některé obrazné symboly 
*postupovat a učit se podle pokynů a 

instrukcí 
*chápat elementární časové pojmy 

*všímat si změn a dění v okolí 
Hry a činnosti 
s environmentá
lní tematikou 

*vytváření základů pro 
práci s informacemi 
*rozvoj a kultivace 

mravního vnímání, cítění a 
prožívání 

*osvojení si některých 
poznatků a dovedností, 
které předcházejí čtení a 

psaní 
*získání schopnosti 

záměrně řídit svoje chování 
a ovlivňovat vlastní situaci 
*pochopení, že změny 

způsobené lidskou činností 
mohou prostředí chránit a 

zlepšovat, ale také 
poškozovat a ničit 

*osvojení si poznatků a 
dovedností potřebných 

k vykonávání jednoduchých 
činností v péči o okolí 
*vytváření povědomí o 
vlastní sounáležitosti 

s planetou Zemí 

 

*učit se nová slova a aktivně je používat 
*formulovat otázky, odpovídat 

*poznat některá písmena a číslice 
*přemýšlet, vést jednoduché úvahy 
*řešit problémy, myslet kreativně 

*nalézat nová řešení nebo alternativní 
k běžným 

*uvědomovat si svou samostatnost, 
zaujímat vlastní názory 

*rozhodovat o svých činnostech 
*mít povědomí o významu životního 

prostředí pro člověka 
*rozlišovat aktivity, které mohou zdraví 
okolního prostředí podporovat a které je 
mohou poškozovat, všímat si nepořádků 

a škod 
*pomáhat pečovat o okolní životní 

prostředí 

Poznávání 
jednotlivých 

ročních období, 
jejich časové 
posloupnosti, 

charakteristický
ch znaků a 
činností 

typických pro 
jednotlivá 
období 

*rozvoj řečových schopností 
a jazykových dovedností 
*přechod od konkrétně 
názorného ke slovně‐
logickému myšlení 

*posilování přirozených 
poznávacích citů 
*rozvoj schopnosti 
přizpůsobovat se 

podmínkám vnějšího 
prostředí i jeho změnám 
*vytváření pozitivního 

*zvládat běžné způsoby pohybu 
v různém prostředí 

*poznat a vymyslet jednoduchá 
synonyma, homonyma a antonyma 
*chápat elementární časové pojmy, 

částečně se orientovat v čase 
*zachycovat skutečnosti ze svého okolí a 
vyjadřovat své představy pomocí různých 

výtvarných technik 
*vnímat, že svět má svůj řád, že je 

rozmanitý a pozoruhodný 
*všímat si změn a dění v okolí 
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vztahu k intelektuálním 
činnostem a učení 

*osvojení si elementárních 
poznatků o znakových 

systémech  

*chápat, že změny jsou přirozené a 
samozřejmé a že s těmito změnami je 
třeba počítat a přizpůsobovat se jim 

*učit se zpaměti krátké texty 
*vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové 

věci 
*chápat základní číselné a matematické 

pojmy a souvislosti 

 

Metody a formy  Odpolední aktivity pro děti, 
rodiče a veřejnost 

Rizika (na co si dát pozor při 
naplňování cílů a výstupů 
daného IB) 

*exkurze a návštěvy 
zahradnictví, zahrad, 
květinářství, statků, 
záchranných stanic 
živočichů atd. 
*pěstitelské a chovatelské 
činnosti 
*námětové hry na profese 
zabývající se chováním, 
pěstováním 
*tematické vycházky ke 
krmelcům, lesům, 
zahrádkám 
*experimenty s přírodními 
živly 
*pravidelné sledování 
počasí a jeho změn 
*práce s encyklopediemi 
*třídění odpadu v MŠ 
*exkurze ve sběrném dvoře, 
čističce odpadních vod 
*hry s ekologickou 
tematikou 
*činnosti podporující kladný 
vztah k životnímu prostředí 

*Návštěva zoologické a 
botanické zahrady 
*exkurze sokolníka K. 
Krátkého 
*Techmanie 
*Den Země, Den Vody, 
Ukliďme Česko 
* Společné venčení psů 
v útulku 
*Vycházka s myslivci (MS 
Chrást) 
*Naučná stezka Břasy – 
skládka odpadu 
*Lesní pedagogika 

*nevyváženost nabídky 
fauna X flora 
*nedostatečná 
informovanost, znalost 
učitelky 
*neužívání odborné 
terminologie 
*tlačení dětí do aktivit, 
které jsou jim nepříjemné 
(strach, odpor) 
*znevažování dětí s menšími 
znalostmi, praktickými 
zkušenostmi 
*omezení přístupu 
k encyklopediím 
*malá rozmanitost nabídky, 
neznalost pravidel péče o 
přírodu ze strany učitelky 
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Název IB  Tajemství a kouzla duhy 
Charakteristika IB  Integrovaný blok je zaměřen zejména na rozvoj fantazie a 

představivosti a schopnosti je vyjádřit nejrůznějšími 
způsoby. Učí děti rozeznávat co je reálně možné, co lze jen 
v naší představivosti, chápat rozdíl mezi dobrem a zlem a 

seznamuje děti s básněmi, pohádkami, bajkami i 
pověstmi.  

 k učení  *učí se nejen spontánně, ale 
i vědomě, vyvine úsilí, 
záměrně si pamatuje 

k řešení problémů  *řeší problémy, na které 
stačí 

*řeší problémy na základě 
bezprostřední zkušenosti, 
spontánně vymýšlí nová 

řešení, hledá různé 
možnosti a varianty, využívá 

při tom dosavadní 
zkušenosti, fantazii a 

představivost 
komunikativní  *ovládá řeč, hovoří ve 

vhodně formulovaných 
větách, rozumí slyšenému 

*ovládá dovednosti 
předcházející čtení a psaní 

sociální a personální  *umí si vytvořit svůj názor a 
vyjádřit jej 

Klíčové kompetence 

činnostní a občanské  *má základní dětskou 
představu o tom, co je 
v souladu se základními 
lidskými hodnotami a 

normami 
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Vzdělávací 
nabídka 

Rámcové cíle  Očekávané výstupy 

Esteticko 
výchovné 
činnosti 

s pohádkovým 
námětem 

*osvojení si věku 
přiměřených praktických 

dovedností 
*osvojení si některých 
dovedností a poznatků, 
které předcházejí čtení a 

psaní 
*rozvoj tvořivosti 

*vytváření pozitivního 
vztahu k intelektuálním 

činnostem 
*rozvoj a kultivace 
estetického vnímání 

*rozvoj společenského i 
estetického vkusu 

*vytváření elementárního 
povědomí o širším 
kulturním prostředí 

*koordinovat lokomoci a další pohyby 
těla 

*vědomě napodobovat jednoduchý 
pohyb podle vzoru 

*ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb 
se zpěvem 

*správně vyslovovat, ovládat dech, 
tempo i intonaci řeči 

*učit se zpaměti krátké texty 
*rozlišovat některé obrazné symboly 

*zaměřovat se na to, co je z poznávacího 
hlediska důležité 

*postupovat a učit se podle pokynů a 
instrukcí 

*chápat prostorové pojmy 
*vyjadřovat svou představivost a 
fantazii v tvořivých činnostech i ve 

slovních výpovědích k nim 
*vyvíjet volní úsilí, soustředit se na 

činnost a její dokončení 
*těšit se z hezkých a příjemných zážitků 
*zachycovat a vyjadřovat své prožitky 
*vyjadřovat svou představivost a 
fantazii v tvořivých činnostech 

*vnímat umělecké podněty, sledovat se 
zájmem dramatické či hudební 

představení 
*zachycovat skutečnosti ze svého okolí a 

vyjadřovat své představy pomocí 
různých výtvarných technik 

*vyjadřovat se prostřednictvím 
hudebních a hudebně pohybových 

činností, zvládat hudební dovednosti 
vokální i instrumentální 

Experimetny a 
pokusy 

s potravinami, 
přírodninami a 

látkami 

*rozvoj a užívání všech 
smyslů 

*osvojení si věku 
přiměřených praktických 

dovedností 

*vnímat a rozlišovat pomocí všech 
smyslů 

*zvládat jednoduchou obsluhu a 
pracovní úkony 

*mít povědomí o některých způsobech 
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*osvojení si poznatků a 
dovedností důležitých 

k podpoře zdraví, bezpečí a 
osobní pohody 

*rozvoj řečových schopností 
a jazykových dovedností 
*rozvoj, zpřesňování a 
kultivace smyslového 
vnímání, přechod od 
konkrétně názorného 

myšlení k myšlení slovně – 
logickému, rozvoj paměti a 

pozornosti 
*posilování přirozených 

poznávacích citů 
*vytváření pozitivního 
vztahu k intelektuálním 
činnostem a k učení, 

podpora a rozvoj zájmu o 
učení 

*vytváření elementárního 
povědomí o širším 

technickém prostředí 

ochrany osobního zdraví a bezpečí a o 
tom, kde v případě potřeby hledat 

pomoc 
*pojmenovat většinu toho, čím je 

obklopeno 
*vyjadřovat samostatně a smysluplně 
myšlenky, nápady, pocity, mínění  

*učit se nová slova a aktivně je používat
*popsat situaci 

*rozlišovat některé obrazné symboly 
*vědomě využívat všechny smysly, 

záměrně pozorovat, postřehovat, všímat 
si 

*přemýšlet, vést jednoduché úvahy a 
také vyjádřit to, o čem přemýšlí 

*postupovat a učit se podle pokynů a 
instrukcí 

*řešit problémy, úkoly a situace, myslet 
kreativně, předkládat nápady 

*prožívat radost ze zvládnutého a 
poznaného 

*spolupracovat s ostatními 

 
Exkurze a 
návštěvy 

divadel, muzeí 
a výstav 

*uvědomění si vlastního 
těla 

*rozvoj pohybových 
schopností, zdokonalování 
dovedností v oblasti hrubé 

a jemné motoriky 
*rozvoj řečových schopností 
a jazykových dovedností 
*rozvoj komunikativních 

dovedností a kultivovaného 
projevu 

*osvojení si některých 
poznatků a dovedností, 
které předcházejí čtení a 

psaní 
*seznamování se s pravidly 

chování ve vztahu 
k druhému 

*osvojení si elementárních 
poznatků, schopností a 

*zvládat základní pohybové dovednosti 
a prostorovou orientaci 
*porozumět slyšenému 

*chápat slovní vtip a humor 
*projevovat zájem o knížky, soustředěně 

sledovat divadlo, film 
*vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové 

věci, využívat zkušenosti k učení 
*chápat prostorové pojmy, orientovat se 

v prostoru i v rovině, částečně se 
orientovat v čase 

*respektovat předem vyjasněná a 
pochopená pravidla, 

*těšit se z hezkých a příjemných zážitků, 
setkávání se s uměním 

*navazovat kontakty s dospělým 
*porozumět běžným projevům vyjádření 

emocí a nálad 
*uvědomovat si svá práva ve vztahu 
k druhému, přiznávat stejná práva 
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dovedností důležitých pro 
navazování a rozvíjení 
vztahů dítěte k druhým 

lidem 
*rozvoj interaktivních a 

komunikativních 
dovedností 

*rozvoj společenského i 
estetického vkusu 
*vytvoření základů 

aktivního postojů ke světu, 
životu, kultuře i umění 

*seznámení se se světem 
lidí, kultury a umění 

*vytvoření povědomí o 
mezilidských morálních 

hodnotách 

 

druhým a respektovat je 
*dodržovat dohodnutá a pochopená 

pravidla 
*chovat se obezřetně při setkání 

s neznámými dětmi i dospělými jedinci 
*uplatňovat návyky v základních 
formách společenského chování 
*porozumět běžným neverbálním 
projevům citových prožitků a nálad 

druhých 
*utvořit si základní dětskou představu o 
pravidlech chování a společenských 
normách, co je v souladu s nimi a co 

proti nim 
*chovat se zdvořile, přistupovat 

k druhým lidem s úctou 
*uvědomovat si, že ne všichni lidé 

respektují pravidla chování 
*vnímat umělecké a kulturní podněty, 

pozorně poslouchat, sledovat se zájmem 
dramatické či hudební představení a 

hodnotit svoje zážitky 
*zvládat běžné činnosti a požadavky 
kladené na dítě i jednoduché praktické 

situace 
*uvědomovat si nebezpečí, se kterým se 

může ve svém okolí setkat 
*mít povědomí o širším společenském a 

kulturním prostředí 
Činnosti 

zaměřené na 
seznamování se 
s pohádkami, 
bajkami a 

dalšími příběhy 
ze všech koutů 

světa 

*rozvoj řečových schopností 
a jazykových dovedností 

receptivních i produktivních
*rozvoj komunikativních 

dovedností a kultivovaného 
projevu 

*rozvoj interaktivních a 
komunikativních 

dovedností verbálních i 
neverbálních 

*seznámení se světem lidí, 
kultury a umění 

 

*správně vyslovovat, ovládat dech, 
tempo i intonaci řeči 

* porozumět slyšenému 
*učit se zpaměti krátké texty 

*sledovat a vyprávět příběh, pohádku 
*popsat situaci 

*utvořit jednoduchý rým 
*poznat a vymyslet jednoduchá 

synonyma, homonymu a antonyma 
*projevovat zájem o knížky, soustředěně 

poslouchat četbu, hudbu 
*záměrně se soustředit na činnost a 

udržet pozornost 
*chápat prostorové pojmy, elementární 
časové pojmy, orientovat se v prostoru i 
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v rovině 
*učit se zpaměti krátké texty, vědomě si 

je zapamatovat a vybavit 
*zachycovat a vyjadřovat své prožitky 

 
 

 

Metody a formy  Odpolední aktivity pro děti, 
rodiče a veřejnost 

Rizika (na co si dát pozor při 
naplňování cílů a výstupů 
daného IB) 

*prohlížení dětských 
pohádkových knih 
*předčítání pohádek a 
příběhů v prozaické i 
básnické podobě 
*pohybové, hudebně 
pohybové a výtvarné 
činnosti s pohádkovou 
tematikou 
*divadelní představení 
*dramatizace jednoduchých 
pohádek a příběhů 
*řízené rozhovory o fantazii 
a realitě, jejich rozdílu a 
přínosech 
*experimenty s přírodními i 
technickými látkami 
*porovnávání, třídění a 
další činnosti s přírodninami 
*návštěva kulturních 
zařízení 
*výroba loutek, námětová 
hra na divadlo 

*Návštěva knihovnice, 
předčítání dětem 
*Čtení dětí dětem (ZUŠ) 
*Čarodějnický rej 
*Tvořivé, dramatické a 
experimentální dílny s rodiči
*Výlety spojené 
s poznáváním pověstí 
nejbližšího okolí 
*Exkurze do muzea 
strašidel, loutek atd.  
*Dětský maškarní bál 
 

 

*nedostatek prostoru pro 
získávání vlastních 
zkušeností, předkládání 
hotových poznatků 
*nevedení dětí 
k naslouchání druhým 
*nedostatek příležitostí 
vidět, vnímat a zažít 
*nedostatek výtvarného a 
pracovního materiálu 
*neadekvátní a nevhodný 
výběr činností s ohledem na 
věk, pohyb a náročnost 
*špatný vzor dospělých při 
kulturně společenských 
akcích 
*opomíjení některých 
oblastí – lidová slovesnost, 
poezie, pověsti 
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Název IB  Duhový most 
Charakteristika IB  Integrovaný blok je zaměřený na multikulturní oblast a 

poznávání světa ve všech jeho podobách. Seznamuje děti 
s charakteristikou lidských ras, etnik a národností. 

Zaměřuje se na poznávání jejich specifických tradic a 
odlišných zvyklostí, čímž napomáhá k rozvoji tolerance 

k odlišnostem. V neposlední řadě seznamuje děti 
s klasickými symboly, zvyky a svátky naší země a 

podporuje pocit sounáležitosti se zemí, ve které žijeme. 
 k učení  *má elementární poznatky 

o světě lidí, kultury a 
techniky 

k řešení problémů  *všímá si dění a problémů 
v bezprostředním okolí 

komunikativní  *ví, že se lidé dorozumívají i 
jinými jazyky a že je možno 

se jim učit 
sociální a personální  *napodobuje modely 

prosociálního chování a 
mezilidských vztahů 

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

Klíčové kompetence 

činnostní a občanské  *chápe, že zájem o to, co se 
kolem děje, činorodost, 

pracovitost a podnikavost 
jsou přínosem 

*si uvědomuje svá práva a 
práva druhých, učí se je 

hájit a respektovat, chápe, 
že všichni lidé mají stejnou 
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hodnotu 
 

Vzdělávací 
nabídka 

Rámcové cíle  Očekávané výstupy 

Turistické, 
tematické  
a poznávací 
vycházky 

*rozvoj pohybových 
schopností a zdokonalování 
dovedností v oblasti hrubé i 

jemné motoriky 
*rozvoj fyzické a psychické 

zdatnosti 
*rozvoj řečových schopností 
a jazykových dovedností 
*posilování přirozených 

poznávacích citů 
*osvojení si elementárních 
poznatků o znakových 

systémech a jejich funkci 
*vytváření základů pro 
práci s informacemi 
*získání schopnosti 

záměrně řídit svoje chování 
a ovlivňovat vlastní situaci 
*seznamování se s místem 
a prostředím, ve kterém 
dítě žije a vytváření 

pozitivního vztahu k němu 
*pochopit, že změny 

způsobené lidskou činností 
mohou prostředí chránit a 
zlepšovat, ale také poškodit 

a ničit 

*zachovávat správné držení těla 
*zvládat základní pohybové dovednosti 
a prostorovou orientaci, běžné způsoby 

pohybu v různém prostředí 
*ovládat dech, tempo i intonaci řeči 
*pojmenovat většinu toho, čím je 

obklopeno 
*vést rozhovor 

*formulovat otázky, odpovídat 
*poznat některá písmena a číslice 
*záměrně pozorovat, postřehovat, 

všímat si 
*zaměřovat se na to, co je z poznávacího 

hlediska důležité 
*chápat základní číselné a matematické 

pojmy, elementární matematické 
souvislosti 

*chápat prostorové pojmy, orientovat se 
v prostoru i rovině 

*nalézat nová řešení nebo alternativní 
k běžným 

*ve známých a opakujících se situacích a 
v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje 
city a přizpůsobovat jim své chování 
*uvědomovat si své možnosti a limity 
*být citlivé ve vztahu k živým bytostem, 

přírodě i k věcem 
Činnosti 

zaměřené na 
poznávání 
tradic 

*rozvoj řečových a 
jazykových dovedností 
*rozvoj komunikativních 

dovednosti a kultivovaného 
projevu 

*osvojení si poznatků a 
dovedností, které 

předcházejí čtení i psaní, 
rozvoj zájmu o psanou 

podobu jazyka 
*rozvoj tvořivosti 

*vyjadřovat samostatně a smysluplně 
myšlenky, nápady, pocity 
*porozumět slyšenému 

*učit se zpaměti krátké texty 
*popsat situaci 

*chápat slovní vtip a humor 
*poznat a vymyslet jednoduchá 

synonyma, antonyma a homonyma 
*projevovat zájem o knížky, soustředěně 

poslouchat četbu 
*uvědomovat si příjemné a nepříjemné 
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*vytváření základů pro 
práci s informacemi 
*rozvoj a kultivace 

mravního i estetického 
vnímání, cítění a prožívání 
*rozvoj schopnosti žít ve 
společenství ostatních lidí 
*vytváření povědomí o 

širším kulturním prostředí 

citové prožitky 
*těšit se z hezkých a příjemných zážitků 

*prožívat a dětským způsobem 
projevovat, co cítí 

*zachycovat skutečnosti ze svého okolí a 
vyjadřovat své představy pomocí 

různých výtvarných dovedností a technik
*vyjadřovat se prostřednictvím 

hudebních a hudebně pohybových 
činností 

*osvojovat si elementární poznatky o 
okolním prostředí 

Práce s mapou 
a globem 

*vytváření elementárního 
povědomí o širším 

přírodním, kulturním i 
technickém prostředí 
*osvojení si věku 

přiměřených praktických 
dovedností 

*osvojení si některých 
poznatků a dovedností, 
které předcházejí čtení a 

psaní 
*rozvoj, zpřesňování a 
kultivace smyslového 

vnímání 
*rozvoj tvořivosti 

*posilování přirozených 
poznávacích citů 

*osvojení si elementárních 
poznatků o znakových 

systémech a jejich funkci 
*rozvoj kooperativních 

dovedností 
*poznávání jiných kultur 

*zacházet s běžnými předměty denní 
potřeby 

*vyjadřovat samostatně a smysluplně 
myšlenky, nápady 

*rozlišovat některé obrazné symboly 
*sledovat očima zprava doleva 

*poznat některá písmena a číslice 
*projevovat zájem o knížky 

*zaměřovat se na to, co je z poznávacího 
hlediska důležité 

*postupovat a učit se dle pokynů a 
instrukcí 

*chápat prostorové pojmy, elementární 
časové pojmy, orientovat se v prostoru i 

v rovině 
*řešit problémy, úkoly a situace 

*uvědomovat si své možnosti i limity 
*vyvíjet volní úsilí, soustředit se na 

činnost a její dokončení 
*spolupráce s ostatními 

*zachycovat skutečnosti ze svého okolí a 
vyjadřovat své představy pomocí 

různých technik 
*vnímat, že svět má svůj řád 

Seznamování se 
s etniky, 

národnostmi 
*rozvoj komunikativních 

dovedností a kultivovaného 
projevu 

*rozvoj tvořivosti 
*vytváření pozitivního 
vztahu k intelektuálním 

činnostem 
*vytváření základů pro 

*vnímat a rozlišovat pomocí všech 
smyslů 

*domluvit se slovy i gesty 
*porozumět slyšenému 
*formulovat otázky 

*učit se nová slova a aktivně je používat
*zaměřovat se na to, co je z poznávacího 

hlediska důležité 
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práci s informacemi 
*osvojení si elementárních 
poznatků, schopností a 

dovedností důležitých pro 
navazování a rozvíjení 
vztahů dítěte k druhým 

lidem 
*vytváření povědomí o 

existenci ostatních kultur a 
národností 

*seznamování se se světem 
lidí, kultury a umění 

*rozvoj schopnosti žít ve 
společenství lidí 

*poznávání jiných kultur 
*vytvoření povědomí o 
vlastní sounáležitosti se 

světem 

*vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové 
věci 

*uvědomovat si příjemné a nepříjemné 
citové prožitky 

*být citlivé ve vztahu k živým bytostem 
*těšit se z hezkých a příjemných zážitků 
*chápat, že všichni lidé mají stejnou 

hodnotu 
*vnímat umělecké a kulturní podněty 
*vnímat, že svět má svůj řád, že je 

rozmanitý a pozoruhodný 
 

Hry a činnosti 
pro rozvoj 
uměleckého 

cítění 
s multikulturní 
tematikou 

*osvojení si věku 
přiměřených praktických 

dovedností 
*rozvoj pohybových 

schopností a zdokonalování 
dovedností v oblasti hrubé i 

jemné motoriky 
*osvojení si některých 
poznatků a dovedností, 
které předcházejí čtení i 
psaní, rozvoj zájmu o 

psanou podobu jazyka i 
další formy sdělení verbální 

i neverbální 
*rozvoj, zpřesňování a 
kultivace smyslového 

vnímání 
*rozvoj tvořivosti 
*rozvoj schopnosti 

sebeovládání 
*rozvoj a kultivace 

mravního i estetického 
vnímání, cítění a prožívání 
*rozvoj kooperativních 

dovedností 
*rozvoj interaktivních a 

*porozumět běžným neverbálním 
projevům citových prožitků a nálad 

druhých 
*vnímat kulturní a umělecké podněty, 
pozorně poslouchat, sledovat literární, 
hudební představení a hodnotit svoje 

zážitky 
*koordinovat lokomoci a další polohy a 

pohyby těla 
*sladit pohyb s rytmem a hudbou 
*vědomě napodobovat jednoduchý 

pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle 
pokynu 

*ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb 
se zpěvem 

*zacházet s předměty denní potřeby 
*správně vyslovovat, ovládat dech, 

tempo i intonaci řeči 
*učit se zpaměti krátké texty 

*sluchově rozlišovat začáteční a koncové 
slabiky a hlásky ve slovech 

*projevovat zájem o knížky, soustředěně 
poslouchat hudbu 

*vědomě využívat všechny smysly 
*záměrně se soustředit na činnost a 

udržet pozornost 
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komunikativních 
dovedností verbálních i 

neverbálních 
*seznamování se světem 
lidí, kultury a umění 
*vytvoření základů 

aktivních postojů ke světu 
*vytváření elementárního 

povědomí o širším 
kulturním prostředí 

*chápat základní číselné a matematické 
pojmy, souvislosti a podle potřeby je 

prakticky používat 
*učit se zpaměti krátké texty, vědomě si 

je zapamatovat a vybavit 
*vyjadřovat svou představivost a 
fantazii v tvořivých činnostech 
*rozhodovat o svých činnostech 

*těšit se z hezkých a příjemných zážitků, 
z kulturních krás 

*spolupracovat s ostatními 
*vnímat umělecké a kulturní postojů ke 
světu, pozitivních vztahů ke kultuře a 

umění 
*vyjadřovat se prostřednictvím 

hudebních a hudebně pohybových 
činností, zvládat základní hudební 
dovednosti vokální a instrumentální 
*mít povědomí o širším společenském, 

kulturním prostředí 
     

 

Metody a formy  Odpolední aktivity pro děti, 
rodiče a veřejnost 

Rizika (na co si dát pozor při 
naplňování cílů a výstupů 
daného IB) 

*vycházky s pozorováním 
objektů a jevů v obci 
*činnosti rozvíjející orientaci 
v prostoru i rovině 
*vycházky s úkoly, 
s tématem 
*příprava a realizace 
společných oslav tradic 
*sdělování zkušeností a 
zážitků, zvyklostí z domova 
*výtvarné, pracovní, 
pohybové a hudební 
činnosti s tématem Vánoc, 
Velikonoc a dalších tradic  
*vytváření, poznávání a 
orientace v mapách 
*poznávání zvyků a 

*Vánoční setkání s rodiči 
*Vítání jara, návštěva DPS 
s jarními písničkami 
*Vítání občánků 
*Masopust 
*Oslava dne rodiny, dne 
dětí 
*Vánoční a velikonoční dílny 
s paní Šmídovou 
*Turistické výlety na 
Závrtek, ke Skupovně atd. 
*Mikulášská nadílka 
*Čarodějnický rej 
 
 

*nedostatek příležitostí 
k poznání a pochopení 
odlišností, z toho pramenící 
posmívání 
*nepropojování 
teoretických znalostí 
s praktickými denními 
činnostmi 
*nedostatek zážitků a 
zkušeností dětí z rodinného 
prostředí 
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charakteristik jednotlivých 
kontinentů a lidských ras, 
etnik a menšin 
*poznávání jednoduchých 
dopravních a turistických 
značek 
*státní znaky a významné 
české reálie 
*esteticko ‐ výchovné 
činnosti, námětové hry, 
dramatizace, přednes 
*tvůrčí aktivity 
*pamětní hry, hledání 
rozdílů, slovní popisování 
obrázků 
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Název IB  Pomáhám, pomáháš, pomáháme 
Charakteristika IB  Integrovaný blok je zaměřen na rozvoj prosociálního 

chování a cítění, na pochopení odlišností mezi lidmi. Vede 
děti k toleranci a ohleduplnosti k handicapovaným či jinak 
znevýhodněným jedinců, kteří jsou kolem nás. Pomocí 
spolupráce a zapojení do nejrůznějších projektů a 

organizováním benefičních akcí pomáhá rozvíjet v dětech 
pocit, že i ony mohou pomoci udělat svět lepším místem. 
Integrovaný blok se také věnuje prevenci a bezpečnosti 
dětí v běžném dění, díky spolupráci se složkami IZS. 

 k učení  *uplatňuje získanou 
zkušenost v praktických 
situacích a v dalším učení 

*učí se nejen spontánně, ale 
i vědomě, vyvine úsilí, 

soustředí se na činnost a 
záměrně si pamatuje 

Klíčové kompetence 

k řešení problémů  *řeší problémy, na které 
stačí, známé a opakující se 

situace se snaží řešit 
samostatně, náročnější 
s oporou a pomocí 

dospělého 
*řeší problémy na základě 
bezprostřední zkušenosti, 
postupuje cestou pokusu a 

omylu 
*užívá při řešení 

myšlenkových i praktických 
problémů logických, 
matematických i 
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empirických postupů 
*rozlišuje řešení, která jsou 

funkční a řešení, která 
funkční nejsou, dokáže mezi 

nimi volit 
  komunikativní  *ovládá řeč, hovoří ve 

vhodně formulovaných 
větách, samostatně 

vyjadřuje své myšlenky, 
sdělení, otázky i odpovědi 
*se dokáže vyjadřovat a 

sdělovat své prožitky, pocity 
a nálady a různými 

prostředky 
sociální a personální  *projevuje dětským 

způsobem citlivost a 
ohleduplnost k druhým, 
pomoc slabším, rozpozná 
nevhodné chování, vnímá 
nespravedlnost, ubližování, 
agresivitu a lhostejnost 
*napodobuje modely 

prosociálního chování a 
mezilidských vztahů, které 
nachází ve svém okolí 
*chová se obezřetně při 

setkání s neznámými lidmi 
či v neznámých situacích, 

nevhodné chování i 
komunikaci, která je mu 

nepříjemná, umí odmítnout
*je schopno chápat, že lidé 

se různí, a umí být 
tolerantní k jejich 
odlišnostem a 
jedinečnostem 

*chápe, že nespravedlnost, 
ubližování, ponižování, 
lhostejnost, agresivita a 
násilí se nevyplácí, dokáže 
se bránit projevům násilí 
jiného dítěte, ponižování a 

ubližování 

 

činnostní a občanské  *má smysl pro povinnost ve 
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hře, práci i učení, k úkolům 
přistupuje odpovědně, váží 

si práce i úsilí druhých 
*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 své nepříznivé důsledky
*uvědomuje si svá práva i 
práva druhých, učí se je 

hájit a respektovat, chápe, 
že všichni lidé mají stejnou 

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

ovlivnit 
*dbá na osobní zdraví a 
bezpečí svoje i druhých, 
chová se odpovědně 
s ohledem na zdravé a 

bezpečné okolní prostředí 
 

Vzdělávací 
nabídka 

Rámcové cíle  Očekávané výstupy 

Smyslové hry  *uvědomění si vlastního 
těla 

*rozvoj a užívání všech 
smyslů 

*rozvoj psychické i fyzické 
zdatnosti 

*osvojení si poznatků a 
dovedností důležitých 

k podpoře zdraví, bezpečí, 
osobní pohody i pohody 

prostředí 
*rozvoj komunikativních 

dovedností 
*rozvoj, zpřesňování a 

*vnímat a rozlišovat pomocí všech 
smyslů 

*pojmenovat části těla, některé orgány, 
znát jejich funkce, mít povědomí o těle a 
jeho vývoji, znát základní pojmy užívané 

ve spojení se zdravím, s pohybem a 
sportem 

*domluvit se slovy i gesty, improvizovat 
*popsat situaci 

*rozlišovat některé obrazné symboly 
*vědomě využívat všechny smysly, 

záměrně pozorovat, postřehovat, všímat 
*přemýšlet, vést jednoduché úvahy a 
také vyjádřit to, o čem přemýšlí a 
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kultivace smyslového 
vnímání, přechod od 

bezděčných forem paměti a 
pozornosti k úmyslným 

*osvojení si elementárních 
poznatků o znakových 

systémech a jejich funkci 
*vytváření základů pro 
práci s informacemi 

*poznávání sebe sama, 
rozvoj pozitivních citů ve 

vztahu k sobě 
*získání relativní citové 

samostatnosti 
*rozvoj schopnosti 

sebeovládání 
*rozvoj schopnosti citové 
vztahy vytvářet, rozvíjet je 

a city plně prožívat 
*rozvoj poznatků, 

schopností a dovedností 
umožňujících pocity, 

získané dojmy a prožitky 
vyjádřit 

*posilování prosociálního 
chování ve vztahu 
k ostatním lidem 

*vytváření prosociálních 
postojů 

*rozvoj kooperativních 
dovedností 

*vytvoření povědomí o 
mezilidských morálních 

hodnotách 
*rozvoj schopnosti žít ve 
společenství ostatních lidí, 
vnímat a přijímat základní 

hodnoty v tomto 
společenství uznávané 
*rozvoj úcty k životu ve 
všech jeho formách 

uvažuje 
*vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové 

věci, využívat zkušenosti k učení 
*řešit problémy, úkoly a situace, myslet 

kreativně, předkládat nápady 
*rozhodovat o svých činnostech 

*uvědomovat si své možnosti a limity 
*být citlivé ve vztahu k živým bytostem 
*porozumět běžným projevům vyjádření 

emocí a nálad 
*vnímat, co si druhé přeje či potřebuje, 

vycházet mu vstříc 

 

Prosociální hry  *uvědomění si vlastního 
těla 

*osvojení si poznatků a 

*ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat 
jemnou i hrubou motoriku 

*pojmenovat části těla, některé orgány 
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dovedností důležitých 
k podpoře zdraví, bezpečí, 
osobní pohody i pohody 

prostředí 
*rozvoj řečových schopností 
a jazykových dovedností 

*rozvoj tvořivosti 
*posilování přirozených 

poznávacích citů 
*vytváření pozitivního 
vztahu k intelektuálním 

činnostem 
*poznávání sebe sama, 
rozvoj pozitivních citů ve 

vztahu k sobě 
*získání schopnosti 

záměrně řídit svoje chování 
a ovlivňovat vlastní situaci 
*posilování prosociálního 

chování ve vztahu 
k ostatním lidem 

*vytváření prosociálních 
postojů 

*rozvoj interaktivních a 
komunikativních 

dovedností verbálních a 
neverbálních 

*rozvoj kooperativních 
dovedností 

*vytvoření povědomí o 
mezilidských morálních 

hodnotách 
*rozvoj úcty k životu ve 
všech jeho formách 

*vést rozhovor 
*formulovat otázky, odpovídat, hodnotit 

slovní výkony, slovně reagovat 
*sledovat očima zleva doprava 

*záměrně se soustředit na činnost, 
udržet pozornost 

*postupovat a učit se podle pokynů a 
instrukcí 

*řešit problémy, úkoly a situace 
*ve známých a opakujících se situacích a 
v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje 
city a přizpůsobovat jim své chování 
*respektovat předem vyjasněná a 

pochopená pravidla, přijímat vyjasněné 
a zdůvodněné povinnosti 

*zorganizovat hru 
*uvědomovat si příjemné a nepříjemné 
citové prožitky, snažit se ovládat své 

afektivní chování 
*porozumět běžným projevům vyjádření 

emocí a nálad 
*přirozeně a bez zábran komunikovat 

s druhým dítětem, navazovat a udržovat 
dětská přátelství 

*vnímat, co si druhý přeje a co 
potřebuje, vycházet mu vstříc 
*dodržovat pravidla her, jednat 

spravedlivě, hrát férově 
*chovat se zdvořile, přistupovat 

k druhým lidem bez předsudků, s úctou 
k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí 

Činnosti 
zaměřené na 
ochranu, 
prevenci a 

případné řešení 
bezpečnosti a 

zdraví  

*uvědomění si vlastního 
těla 

*osvojení si poznatků a 
dovedností důležitých 

k podpoře zdraví, bezpečí, 
osobní pohody i pohody 

prostředí 
*vytváření zdravých 

životních návyků a postojů 
jako základů zdravého 

*mít povědomí o některých způsobech 
ochrany osobního zdraví a bezpečí a o 
tom, kde v případě potřeby hledat 

pomoc 
*vyjadřovat samostatně a smysluplně 
myšlenky, nápady, pocity, mínění a 
úsudky ve vhodně zformulovaných 

větách 
*vést rozhovor 

*učit se nová slova a vědomě je používat



 

41 

životního stylu 
*rozvoj komunikativních 

dovedností 
*rozvoj paměti a 

pozornosti, přechod od 
bezděčných forem těchto 

funkcí k úmyslným, rozvoj a 
kultivace představivosti a 

fantazie 
*posilování přirozených 

poznávacích citů 
*osvojení si elementárních 
poznatků o znakových 

systémech a jejich funkci 
*vytváření základů pro 
práci s informacemi 
*rozvoj schopnosti 

sebeovládání 
*získání schopnosti 

záměrně řídit svoje chování 
a ovlivňovat vlastní situaci 

*ochrana osobního 
soukromí a bezpečí ve 

vztazích s druhými dětmi i 
dospělými 

*seznamování s pravidly 
chování ve vztahu 

k druhému 
*rozvoj kooperativních 

dovedností 
*vytvoření povědomí o 
mezilidských morálních 

hodnotách 
*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 

*osvojení si poznatků a 
dovedností důležitých 

k podpoře zdraví, bezpečí, 

*rozlišovat některé obrazné symboly 
*poznat některá písmena a číslice 

*chápat základní číselné a matematické 
pojmy, souvislosti a podle potřeby je 

prakticky využívat 
*chápat prostorové pojmy, elementární 
časové pojmy, orientovat se v prostoru 

*řešit problémy, úkoly a situace 
*vyjadřovat souhlas i nesouhlas, říci 
„ne“ v situacích, které to vyžadují 

*uvědomovat si své limity a možnosti 
*prožívat a dětským způsobem 

projevovat, co cítí 
*chovat se a jednat na základě vlastních 
pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
*uvědomovat si nebezpečí, se kterým se 

může ve svém okolí setkat, mít 
povědomí o tom, jak se prakticky chránit
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osobní pohody i pohody 
prostředí 

*uvědomovat si příjemné a 
nepříjemné citové prožitky 

 

 

 

 

Metody a formy  Odpolední aktivity pro děti, 
rodiče a veřejnost 

Rizika (na co si dát pozor při 
naplňování cílů a výstupů 
daného IB) 

*sluchová, hmatová a 
zraková pexesa 
*matematické operace 
s různými předměty 
*pohybové, výtvarné a další 
činnosti s omezením 
jednoho ze smyslů 
*Kimovky 
*hledání a popisování 
rozdílů mezi lidmi 
*námětové hry s tematikou 
sociálních rolí 
*vyjadřování emocí a pocitů 
*řízené rozhovory, vytváření 
situací, řešení problémů 
*besedy s hasiči, policisty, 
zdravotníky 
*hry a činnosti zaměřené na 
zdravý způsob života 
*činnosti minimálního 
preventivního programu 
*prevence patologických 
jevů 
*sociální a situační učení 
*práce s encyklopediemi o 
lidském těle a jeho funkcích 
*seznamování se s první 

*beseda s pracovníky 
zařízeních pro 
handicapované 
*paralympiáda 
*Český den proti rakovině 
*Běh naděje 
*praktické ukázky hasičů, 
policistů, zdravotníků 
*Spolupráce s útulky, 
Pomocnými tlapkami atd. 
*Sněhuláci pro Afriku 
* 

*vlastní přecitlivělost 
dospělého k otázkám 
handicapu 
* neschopnost učitelky 
podat informace upravené 
úrovni dětí 
*nedostatek empatie 
*nevhodné vzory chování 
dospělých 
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pomocí a s postupem při 
nenadálých situacích 
*kooperativní činnosti 
* 

 

 

 

Název IB  Jsem tu 
Charakteristika IB  Integrovaný blok vychází z předpokladu, že děti navštěvují 

mateřskou školu dlouhodobě, a že si spoustu dovedností 
osvojí zejména díky tomu, že jsou v MŠ přítomny a 

zapojeny do volných her a veškerých činností, které se 
prolínají napříč všemi integrovanými bloky. 
 k učení  *soustředěně pozoruje, 

zkoumá, objevuje, všímá si 
souvislostí 

*uplatňuje získanou 
zkušenost v praktických 
situacích a v dalším učení 
*odhaduje své síly, učí se 
hodnotit svoje osobní 

pokroky i oceňovat výkony 
druhých 

Klíčové kompetence 

k řešení problémů  *řeší problémy, na které 
stačí, známé a opakující se 

situace se snaží řešit 
samostatně, náročnější 
s oporou a pomocí 

dospělého 
*zpřesňuje si početní 

představy, užívá číselných a 
matematických pojmů 

*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 
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*se nebojí chybovat, pokud 
nachází pozitivní ocenění 

nejen za úspěch, ale také za 
snahu 

komunikativní  *ovládá řeč, hovoří ve 
vhodně formulovaných 
větách, samostatně 

vyjadřuje své myšlenky 
*komunikuje v běžných 
situacích bez zábran a 

ostychu s dětmi i dospělými
*ovládá dovednosti 

předcházející čtení a psaní 

sociální a personální  *se dokáže ve skupině 
prosadit, ale i podřídit, při 
společných činnostech se 
domlouvá a spolupracuje, 

v běžných situacích 
uplatňuje základní 

společenské návyky a 
pravidla 

činnostní a občanské  *učí se svoje činnosti a hry 
plánovat, organizovat, řídit 

a vyhodnocovat 
*chápe, že se může o tom, 

co udělá, rozhodovat 
svobodně, ale že za svá 

rozhodnutí také odpovídá 

 

Vzdělávací 
nabídka 

Rámcové cíle  Očekávané výstupy 

Volné i řízené 
činnosti 
v běžném 
denním 

uspořádání 

*rozvoj fyzické i psychické 
zdatnosti 

*osvojení si věku 
přiměřených praktických 

dovedností 
*vytváření zdravých 

životních návyků a postojů 
jako základ zdravého 

životního stylu 
*získání relativní citové 

samostatnosti 

*ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat 
jemnou motoriku 

*zvládat sebeobsluhu, uplatňovat 
základní hygienické a zdravotně 

preventivní návyky 
*zacházet s běžnými předměty denní 

potřeby 
*vést rozhovor 

*přijímat pozitivní ocenění i svůj 
případný neúspěch a vyrovnat se s ním, 
učit se hodnotit svoje osobní pokroky 
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*rozvoj schopnosti 
sebeovládání 

*rozvoj schopnosti citové 
vztahy vytvářet, rozvíjet a 

city plně prožívat 
*získání schopnosti 

záměrně řídit svoje chování 
a ovlivňovat vlastní situaci 
*seznamování s pravidly 

chování ve vztahu 
k druhému 

*osvojení si elementárních 
poznatků, schopností a 

dovedností důležitých pro 
navazování a rozvíjení 
vztahů dítěte k druhým 

lidem 
*ochrana osobního 

soukromí a bezpečí ve 
vztazích s druhými dětmi i 

dospělými 
*poznávání pravidel 

společenského soužití a 
jejich spoluvytváření 
v rámci přirozeného 

sociokulturního prostředí, 
porozumění základním 
projevům neverbální 
komunikace obvyklým 
v tomto prostředí 

*rozvoj schopnosti žít ve 
společenství lidí 

 

*poznat a pojmenovat většinu toho, čím 
je obklopeno 

*odloučit se na určitou dobu od rodičů a 
blízkých, být aktivní i bez jejich opory 

*rozhodovat o svých činnostech 
*přijímat pozitivní ocenění i svůj 

neúspěch 
*navazovat kontakty s dospělým, 

kterému je svěřeno do péče, překonat 
stud, komunikovat s ním vhodným 

způsobem, respektovat ho 
*zorganizovat hru 

*přirozeně a bez zábran komunikovat 
s druhým dítětem, navazovat a udržovat 

dětská přátelství 
*odmítnout komunikaci, která je mu 

nepříjemná 
*spolupracovat s ostatními 

*respektovat potřeby jiného dítěte, dělit 
se s ním o hračky, pomůcky 

*vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, 
vycházet mu vstříc 

*bránit se projevům násilí jiného dítěte, 
ubližování, ponižování atd. 

*uplatňovat své individuální potřeby, 
přání a práva s ohledem na druhého 

*pochopit, že každý má ve společenství 
svou roli, podle které je třeba se chovat 
*začlenit se do třídy a zařadit se mezi své 
vrstevníky, respektovat jejich rozdílné 
vlastnosti, schopnosti a dovednosti 

*dodržovat pravidla her a jiných činností
*adaptovat se na život ve školce, zvládat 
požadavky plynoucí z prostředí školy 
*zacházet šetrně s vlastními i cizími 

pomůckami 
*vyjednávat s dětmi i dospělými, 
domluvit se na společném řešení 
*uplatňovat návyky v základních 

formách společenského chování ve styku 
s dospělými i dětmi 

*orientovat se bezpečně ve známém 
prostředí 

*zvládat běžné činnosti a požadavky 
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kladené na dítě i jednoduché praktické 
situace, které se opakují 

 

Metody a formy  Odpolední aktivity pro děti, 
rodiče a veřejnost 

Rizika (na co si dát pozor při 
naplňování cílů a výstupů 
daného IB) 

*jednoduché pracovní a 
sebeobslužné činnosti 
*relaxační a odpočinkové 
hry 
*volné i řízené rozhovory 
*grafické činnosti 
napodobující písmena, 
číslice, tvary 
*volné hry a spontánní 
činnosti 
*interaktivní a sociální hry 
*individuálně 
vypracovávané úkoly, 
pracovní listy atd. 

* Mami, tati, pojď si hrát  *málo prostoru a příležitostí 
pro volnou hru a vlastní 
výběr aktivit 
*neadekvátní nastavení 
hranic a pravidel 
*podceňování /přeceňování 
dětí 
*nerespektování 
individuálních potřeb dětí 
*neznalost nastavených 
pravidel, rituálů atd. 
v ostatních třídách 
*přeorganizovanost, 
složitost pravidel, 
stereotypní postupy 
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6. EVALUAČNÍ SYSTÉM A PEDAGOGICKÁ 

DIAGNOSTIKA 

I. Evaluace ŠVP 

 
Oblast 

 
Frekvence 

 
Zodpovědnost 

 
Doporučený termín 

evaluace 

Soulad ŠVP s RVP PV  min.1x za 1 rok  ředitelka  
a pedagogický sbor 

 

Naplňování 
dlouhodobých cílů 

2x za 1 rok  ředitelka  
a pedagogický sbor 

 

Realizace integrovaných 
bloků 

2x za 1 rok  ředitelka  
a pedagogický sbor 

 

Cíle IB a jejich 
dosažitelnost 

1x za 1 rok  ředitelka  
a pedagogický sbor 

 

Podmínky vzdělávání  1x za 1 rok  ředitelka  
a pedagogický sbor 

 

 

Pro záznam evaluace ŠVP je využita číselná škála od 1 do 10, kdy 10 je maximální možná 
dosažená úroveň a kvalita jednotlivých hodnocených oblastí. 

 

Soulad ŠVP a RVP 

evaluační otázky  číslo 
hodnotící 
škály 

doplňující poznámky 

Je ŠVP zpracován 
v souladu s hlavními 
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zásadami uvedenými 
v RVP PV? 

Vychází z vize 
směřování MŠ? 

   

Respektuje ŠVP 
vzdělávací obsah RVP 
PV? 

   

Ponechává dostatek 
prostoru pro tvořivost 
učitelek? 

   

Rozumějí ŠVP učitelky, 
dokáží z něho vyjít při 
tvorbě RVP? 

   

Vyhovuje jeho 
zpracování učitelkám? 

   

 

Naplňování dlouhodobých cílu ŠVP 

 

Dlouhodobé cíle ŠVP jsou: 

 Rozvoj spolupráce mezi dětmi, dětmi a učitelkami, pedagogickým sborem a 

provozními zaměstnanci, MŠ a rodiči a veřejností. 

 Rozvoj tolerance a ohleduplnosti k odlišnostem a handicapovaným lidem. 

 Rozvoj empatie a ochoty pomoci. 

 Uvědomování si hodnoty peněz a jejich možné využití. 

 Uvědomování si vlastních možností pomoci ostatním. 

 Uvědomování si, že každý živý tvor má na světě své místo a přínos a možnost se 

aktivně zapojit do dění kolem sebe. 

 

Naplňování dlouhodobých cílu ŠVP 

evaluační otázky  číslo 
hodnotící 
škály 

doplňující poznámky 
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Daří se naplňovat 
dlouhodobé cíle ŠVP? 

   

Naplňujeme všechny 
cíle stejnoměrně? 

   

Jsou dlouhodobé cíle 
dosažitelné pro 
veškeré věkové 
kategorie? 

   

     

     

     

 

Realizace integrovaných bloků 

Integrované bloky ŠVP jsou: 

 Barvy, barvičky – kluci a holčičky 

 Příroda podle barev 

 Tajemství a kouzla duhy 

 Duhový most 

 Pomáhám, pomáháš, pomáháme 

 Jsem tu 

 

Realizace integrovaných bloků 

evaluační otázky  číslo 
hodnotící 
škály 

doplňující poznámky 

Je způsob zpracování 
IB dostatečný? 

   

Je charakteristika 
jednotlivých IB 
srozumitelná i pro 
nové zaměstnance? 

   

Jsou IB vyváženě     
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zastoupené v průběhu 
školního roku? 

Vyhovují IB potřebám 
učitelek, vycházejí 
stále ze společné vize? 

   

Zahrnují IB všechny 
oblasti vzdělávacího 
obsahu RVP PV? 

   

     

 
 
 
 
 
 
 
 

Cíle integrovaných bloků 

evaluační otázky  číslo 
hodnotící 
škály 

doplňující poznámky 

Odpovídají cíle 
charakteristice IB? 

   

Jsou cíle dosažitelné 
pro všechny děti? 

   

Umíme s cíli 
dostatečně pracovat, 
nalézat k nim vhodné 
činnosti? 

   

Rozumíme cílům 
v RPV? 

   

     

     

 
 
 

Podmínky vzdělávání 
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Podmínky vzdělávání 
z RVP PV 

číslo 
hodnotící 
škály 

doplňující poznámky 

Věcné podmínky     

Životospráva     

Psychosociální 
podmínky 

   

Organizace     

Řízení MŠ     

Personální a 
pedagogické zajištění 

   

Spoluúčast rodičů     

 
 

II. Evaluace pedagogických pracovníků 

 

Předmět evaluace  Metody, použité podklady  Frekvence  Zodpovědnost

Sebereflexe  rozbor vlastní práce,  
využití některých částí 
komplexního hodnotícího 
dotazníku 

dle potřeby 
učitelky, 
doporučeno 
opakovaně, 
minimálně však 
na konci 
školního roku 

pedagogické 
pracovnice, 
ředitelka 

Hospitační činnost  kontrola úrovně přímé 
výchovně vzdělávací práce, 
diagnostika vzdělávacích 
potřeb učitelů a dalšího 
vzdělávání, kontrola třídní 
dokumentace 

dle plánu 
hospitací a dle 
potřeby 

ředitelka  
(viz. záznamy 
z hospitační 
činnosti) 

Účast na vzdělávacích 
akcích 

možnost využití nabídky 
KCVJŠ, NIDV atd., vyplnění 
dotazníku z absolvovaných 
akcí 

dle nabídky 
vzdělávacích 
institucí a zájmu 
učitelek 

pedagogické 
pracovnice na 
základě 
přihlášek, 
ředitelka 

Samostudium  studium odborně zaměřených 
časopisů a publikací, 
zpracovávání poznatků 
získaných samostudiem 

možnost využití 
12 dní za školní 
rok 
(dle 

pedagogické 
pracovnice, 
ředitelka 
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(anotace, recenze), jejich 
přenášení do praxe, vyplnění 
dotazníku 

organizačních 
možností školy) 

Plnění úkolů 
pedagogických 
pracovníků 

dané úkoly vycházející 
z náplně práce, z domluvy 
mezi pedagogickými 
pracovníky a vedením MŠ 

v průběhu 
školního roku 

ředitelka 

 

Pro záznam evaluace pedagogických pracovníků je využita číselná škála od 1 do 5, kdy 5 je 
maximální možná hodnota. 
Evaluaci pedagogických pracovníků provádí ředitelka školy pololetně.  
Sebereflexi učitelek hodnotí ředitelka na základě rozhovorů, pozorování, popř. 
pohospitačního rozhovoru. 
 
 

 
jméno učitelky 

 
 

 
 

EVALUACE VE ŠKOLNÍM ROCE 201_/201_ 

předmět evaluace  1.pololetí  2.pololetí 

sebereflexe     

hospitační činnost     

vzdělávání     

samostudium     

plnění zadaných úkolů     

 

dlouhodobé úkoly         poznámky  

       

 

III. Evaluace jednotlivých tříd 
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Oblast  Obsah evaluované oblasti  Frekvence  Zodpovědnost 

TVP  Soulad s ŠVP, obsah a formální 
úprava TVP, jeho plnění a 
výsledky po ukončení školního 
roku 

2x ročně, a 
dále dle 
potřeby 

ředitelka a učitelky 

Proces vzdělávání  výsledky, použité metody a 
formy, náplň tematických celků i 
částí a jejich atmosféra, 
zohledňování a naplňování 
individuálních potřeb dětí 

Průběžně dle 
domluveného 
plánu 

učitelky a ředitelka 

Třída  celkové klima třídy, vztahy mezi 
dětmi, mezi dětmi a učitelkami, 
spolupráce s rodinou 

průběžně   učitelky a ředitelka 

Individuální 
hodnocení dětí 

individuální portfolia dětí, 
záznamy o rozvoji osobnosti 
dítěte a postupech ve vzdělávání 

průběžně 
během šk. 
roku, min. 3x 
za rok 

učitelky a ředitelka 

Podmínky 
vzdělávání 

Vybavenost tříd a úroveň dalších 
podmínek vzdělávání 
vycházejících z RVP  

průběžně   učitelky a ředitelka 

 

Evaluace jednotlivých tříd probíhá v průběhu školního roku podle předem dohodnutého 

plánu, a to tak, že jednotlivé tematické části jsou hodnoceny z pohledu naplnění 

stanovených cílů prostřednictvím symbolu, tematické části jsou hodnoceny bezprostředně po 

ukončení jejich realizace stručným slovním zápisem. Každé čtvrtletí je hodnoceno slovním 

zápisem, hodnotí realizaci, náplň a zájem dětí při tematických částech a slouží jako 

východisko pro další plánování.  

Na závěr školního roku je hodnocen celý TVP formou dotazníku. 

K individuálnímu hodnocení dětí je využíván záznamový arch a portfolio významných a 

diagnosticky přínosných prací dítěte. 

Děti mají možnost hodnotit tematické celky a vztahy ve třídě v průběhu činností. Mezi 

používané metody hodnocení používáme symboly (kartička, barva), barometry pohybové, 

ústní formu atd. 
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