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Kapacita školy: 51-150 (malá škola) 

Počet tříd: 6 

Počet pracovníků: 14 

V případě potřeby a možnosti je stálý počet pracovníků doplňován o další pracovníky (např. 

chůvy, školní asistenty, apod.). 

 

Lokalita školy: 

Škola se nachází na cestě do Mackovic, ve velmi klidné lokalitě, je obklopená rozsáhlou 

školní zahradou, přírodou. Umístění školy nám umožňuje chodit s dětmi často do přírody. 

 

Charakter a specifika budovy/budov: 

Škola má dva centrální vchody, jeden z těchto vchodů slouží výhradně pro děti a jejich ro-

diče, je přístupný přímo do školní družiny, kde rodiče přivádí a vyzvedávají své děti. Budova 

je více patrová, v suterénu školy se nachází školní jídelna, zázemí pro paní uklízečku, pana 

školníka, kabinet s pomůckami pro pedagogické pracovníky. V prvním patře jsou šatny pro 

žáky a děti z přípravné třídy, dále je zde třída, která slouží přípravné třídě a zároveň v odpoled-

ních hodinách je určena pro první oddělení školní družiny, další třída je pro žáky a opět v od-

poledních hodinách slouží jako školní družina pro druhé oddělení. Najdeme zde ještě sborovnu 

a ředitelnu. Ve druhém patře se nachází sociální zařízení, dvě třídy pro žáky a sborovna. Ve 

třetím patře nalezneme třídu, kuchyňku pro zájmovou činnost, spisovnu a knihovnu jejíž sou-

částí je i další třída pro žáky. Okolí budovy tvoří rozlehlá školní zahrada se zahradním náčiním 

určené pro relaxaci, hry odpočinek i pohybové využití dětí a žáků včetně pergoly. 

 

Dopravní dostupnost školy: 

Přímo u školní budovy se nachází parkoviště pro rodiče a návštěvníky školy a autobusová 

zastávka pro naše žáky. 

 

Informace z historie školy: 

První zmínka o samostatné škole v Břežanech se objevuje již v roce 1727. Původní školní 

budova byla postavena v roce 1807, opravena v roce 1825. V roce 1834 byla postavena nová 

škola, jako dvojtřídka, ze staré školy byl zřízen hostinec. Jednalo se o školy německé. Po roce 

1918 došlo v Břežanech k nárůstu české menšiny, takže zde mohla být v roce 1920 otevřená 

česká státní menšinová škola. S přibývajícím počtem českých obyvatel Břežan, byla v roce 

1929 postavena nová dvoutřídní česká státní menšinová škola spojena s mateřskou školou nad 

sýpkou. Podle pramenů školu navštěvovalo v průměru 12 českých dětí. V letech 1939 - 45 byla 

v této budově zřízena čtyřtřídní německá měšťanská škola, kterou navštěvovalo 149 až 171 

žáků z obcí Fryšava, Mackovice, Dolenice, Čajkovice - Heřmanov, Pravice. V roce 1945 zde 

byla umístěna německá polní nemocnice a po příchodu Rudé armády v květnu 1945 zde byli 
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ubytování sovětští vojáci. Po jejich odchodu zůstala budova otevřená a bez dozoru. Zanedbanou 

školu s vytlučenými okny převzal 29. 8. 1945 řídící učitel František Coufal. V září téhož roku 

bylo zahájeno vyučování žáků obecné školy. V prosinci bylo v jedné třídě v budově bývalé 

německé školy zahájeno vyučování nově zřízené měšťanské školy (pro 6-8. ročník), pro děti z 

obcí Fryšava, Mackovice, Čajkovice - Heřmanov, Litobratřice, Pravice. Z finančních důvodu 

zde nemohlo být zavedeno školní stravování, problémy byly s velice špatnou školní docházkou, 

zvláště v zimě. V roce 1952 byla do provozu uvedena školní jídelna umístěna v mateřské škole. 

V roce 1960 byla při škole znovu otevřena školní družina. V současné době se nachází v učebně 

přípravné třídy.   

 

Věcné podmínky 

Přípravná třída je rozdělena na práci u stolečků (výtvarné, pracovní, skupinové, individuální 

činnosti), ve třídě je položen koberec na spontánní hru, centra nabízených činností, relaxaci. Je 

vybavena vhodným nábytkem, stolečky, pomůckami pro výuku, data projektorem s ozvučením, 

magnetickou tabulí. Umyvadlo, koš na tříděný a komunální odpad. Ve třídě jsou i pomůcky pro 

zájmovou činnost, výtvarnou činnost, koutek pro odpočinek, knihovnička Třída je vybavena 

hrami, hračkami, výukovými materiály pro přípravnou třídu, které jsou umístěné ve skříňkách 

(zavřených i otevřených) tak, aby je měly děti kdykoli k dispozici. Tyto pomůcky jsou obmě-

ňovány a postupně doplňovány dle potřeb učitele a dětí. 

Třída je zdobena výrobky dětí, které jsou umístěné na nástěnkách a závěsných lanech. Jsou 

přístupné dětem, rodičům i prarodičům. 

Zahrada školy je prostorná, vybavená herními prvky, pergolou, pískovištěm, které je zabez-

pečeno ochranou plachtou, pískovým doskočištěm a kovovými domky, kde je umístěno nářadí 

a náčiní pro práci na školním pozemku. 

Vybavení hračkami a pomůckami je přiměřené možnostem školy, odpovídá potřebám dětí, 

jejich věku a počtu, hračky jsou bezpečné, zdravotně nezávadné a udržované. Prostory a osvět-

lení odpovídají hygienickým normám. 

 

Záměr: V horizontu dvou let by měla probíhat plánovaná rekonstrukce na budově školy a 

přístavba nové budovy, kde bude umístěn druhý stupeň. Škola by měla být zcela bezbariérová. 

Průběžně doplňovat didaktické pomůcky (podporující logické myšlení, experimentování) 

 

Životospráva 

Životospráva je v přípravné třídě důsledně dodržována s ohledem na somatický, psychoso-

ciální i zdravotní vývoj dítěte. Třída má stanovený svůj režim dne, školní zvonění pro činnosti 

neplatí. Denní rytmus je flexibilní. Vzdělávání je doplněno o aktivity 1. stupně ZŠ (divadlo, 

kulturní či sportovní akce). Děti z přípravné třídy se stravují ve školní jídelně, která se nachází 

v budově školy. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, strava dětí je bohatá na ovoce a zele-

ninu. Děti nejsou do jídla násilně nuceni. Dopolední i odpolední svačinky mají děti zajištěny z 

domova. Během celého dne je zajištěn pro děti pitný režim. Je respektována individuální po-

třeba aktivity i odpočinku každého jednotlivce. Děti mají dostatek volného pohybu nejen na 

školní zahradě, ale i v tělocvičně, která se nachází nedaleko školy. Po skončení vyučování děti 

odchází domů nebo do školní družiny. Po obědě jsou dětem nabídnuty klidové odpočinkové 
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aktivity, spojené obvykle s četbou pohádek a pak následuje zájmové vzdělávání v rámci čin-

nosti ŠD. 

Záměr: sledování a případné zavádění nových možností, aktivit, trendů v oblasti sportov-

ních, pohybových a tělesných aktivit 

 

Psychosociální podmínky 

Dětem vytváříme pohodové prostředí, ve kterém se mohou cítit bezpečně, udržujeme klid-

nou a vstřícnou atmosféru s ohledem na adaptační zvláštnosti každého jedince. Pravidla komu-

nikace jsou vytvářena společně, jsou jasná a srozumitelná a je důsledně dbáno na jejich dodr-

žování. Všichni jsou vedeni k plnění povinností, zdravému asertivnímu chování a k odpověd-

nosti za své chování. Platí zásada rovnosti - neznevýhodňovat ani neposkytovat výhody. Každý 

má právo vyjádřit se, ale povinnost naslouchat. Třídní učitelka vytváří dětem prostředí s pod-

nětnými hračkami a pomůckami, stává se průvodcem her, motivuje a probouzí zájem o vzdělá-

vací činnost. Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážená nezbytnou mírou omezení, která jsou 

vymezena ve stanovených pravidlech. Při činnostech není podporováno nezdravé soutěžení. 

Pedagogové respektují potřeby dětí, jednají přirozeně a citlivě, navazují situace pohody, klidu, 

tolerance, zajišťují vstřícné a podnětné prostředí. Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se 

projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost, zdvořilost, podpora i vzájemná pomoc. 

Pečlivě se věnují neformálním vztahům ve třídě a nenásilně je ovlivňují. (Prevence šikany a 

jiných sociálně patologických jevů u dětí). Třídní učitelka úzce spolupracuje s rodiči, ti jsou 

informováni o dění ve škole pomocí webových stránek, třídních schůzek, výstavkou prací dětí, 

osobním jednáním. 

Záměr: snaha pedagogických i nepedagogických zaměstnanců o efektivní komunikaci (ome-

zovat komunikaci s pokyny, ponechat děti problémy samy řešit, děti nehodnotit slovem "ši-

kulky", atd.) 

 

Organizace chodu 

Denní režim respektuje biorytmus a svou pravidelností zajišťuje dětem jistotu, odbourává 

obavy z neznámého, pomáhá orientovat se bez větších problémů v běžném dni stráveném ve 

škole. Respektujeme jeho pružnost, možnost volby činností. Poměr spontánních a řízených čin-

ností v denním programu je vyvážený a to včetně aktivit, které organizujeme nad rámec běž-

ného programu. Děti mají dostatek času pro spontánní hru a její dokončení či pokračování. 

Veškeré aktivity organizujeme tak, aby vycházely z potřeb a zájmů dětí, podněcovaly jejich 

vlastní aktivitu a experimentování, aby se mohly zapojit do organizování činností, pracovaly 

svým tempem, apod. Děti pracují individuálně, ve skupinách malých, středních, či větších. Pro 

realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. 

Záměr: nabízet dětem více činností podporující jejich vlastní aktivitu a experimentování, do 

třídy vymyslet a najít prostor pro logo koutek (stoleček, židle, zrcadlo, pomůcky), zařadit více 

polytechnické výchovy - do třídy nebo na zahradu - s tím souvisí nové pomůcky 
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Řízení mateřské školy 

Při vedení zaměstnanců vytváří ředitelka ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, ponechává 

jim dostatek pravomoci (vymezeno v náplních práce), respektuje jejich názor, snaží se najít 

kompromis. Školní vzdělávací program vypracovává ředitelka, podporuje a motivuje spolu-

účast všech členů na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. ŠVP je průběžně 

doplňován. Rozumně hodnotí práci podřízených, podporuje spolupráci. Pedagogický sbor pra-

cuje jako tým. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu školy. Z výsledků 

jsou vyvozovány závěry pro další práci. Plánování pedagogické práce je funkční, využívá 

zpětné vazby. Škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy 

a s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzděláva-

cích problémů dětí. 

Prostředky řízení 

-porady provozní a pedagogické 

-hospitační činnost 

-kontrolní činnost 

-kontrola dokumentace 

-účast na akcích pořádaných třídami 

-individuální a skupinové pohovory 

Záměr: hledat nové možnosti komunikace a spolupráce se zřizovatelem, rodiči, poraden-

skými zařízeními, sponzory, zájmovými spolky 

 

Personální a pedagogické zajištění 

V přípravné třídě vyučují kvalifikovaná učitelka a asistentka pedagoga, které respektují od-

borné zásady a pravidla profesionální etiky, přistupují k dětem citlivě a ohleduplně. Činí s vě-

domím, že pracují s důvěrnými informacemi, s rodiči navazují partnerský vztah. Vzdělání si 

doplňují účastí na vybraných seminářích v rámci DVPP. Na základě sledování, které vychází s 

doporučení PPP, učitelka provádí průběžnou diagnostiku každého dítěte. Úzce spolupracuje s 

třídní učitelkou prvního ročníku a vychovatelkou školní družiny. Dětem je dle potřeb poskyto-

vána individuální péče školního speciálního pedagoga, se kterým škola spolupracuje. Učitelka 

vychází ze ŠVP, který je v souladu s RVP PV. 

Výčet činností, při kterých je zajištěno souběžné působení učitelky a asistenta pedagoga ve 

třídě: 

-ranní kruh 

-činnosti nabízené učitelkou vycházející z 5 oblastí RVP PV 

-pobyt venku 

-hodnocení dne 

Záměr: aktivně vyhledávat a v praxi uplatňovat nové přístupy, metody, formy práce s dětmi 

 

Spoluúčast rodičů 

Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči stavíme na důvěře, otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, 

respektování a ochotě spolupracovat. Spolupracujeme na základě partnerství. Sledujeme 



7 
 

konkrétní potřeby jednotlivých dětí (rodin), jde nám o to, jim porozumět a vyhovět. Rodiče se 

mohou zúčastnit různých programů v ZŠ. Mají-li zájem mohou spolurozhodovat při plánování 

programu základní školy, resp. při řešení vzniklých problémů. Pedagogové informují rodiče o 

tom, jak jejich dítě prospívá, 2x ročně konzultují s rodiči společný postup při výchově a vzdě-

lání. Chráníme a respektujeme soukromí rodiny, zachováváme mlčenlivost o vnitřních záleži-

tostech rodiny, jednáme taktně a diskrétně. Rodinnou výchovu podporujeme, nabízíme pora-

denský servis v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí a osvětové aktivity. 

Záměr: zapojení rodičů do plánování vzdělávací práce i na zlepšování prostředí školy, v 

minulosti se v naší základní škole vystřídalo několik ředitelů/ředitelek, proto jsou na místě 

obavy při opětovném budování důvěry 

 

Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

Jelikož je přípravná třída zřízena pro děti s odkladem školní docházky, je samozřejmostí, že 

úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC, odbornými lékaři a 

OSPOD. Každé dítě má vypracováno PPP vyšetření, na základě, kterého je do přípravné třídy 

přijato, a které nám poskytne základní informace o osobní anamnéze dítěte, včetně eventuálních 

specifických vývojových vad či stavu výslovnosti., lateralitě apod. Rámcové cíle a záměry 

předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Při vzdělávání dětí se speci-

álními vzdělávacími potřebami je třeba jejich naplňování přizpůsobit tak, aby maximálně vy-

hovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem s cílem předcházení poruchám učení. Třídní uči-

telka pravidelně sleduje a vypracovává individuální vzdělávací plán pro děti z přípravné třídy. 

 

Podmínky vzdělávání dětí nadaných 

Zjišťování mimořádného nadání u dětí provádí školské poradenské zařízení. Pro děti mimo-

řádně nadané je taktéž vypracován individuální vzdělávací plán, kde je doplněna nabídka dal-

ších aktivit podle zájmů a mimořádných schopností či mimořádného nadání dítěte tak, aby roz-

voj a podpora nebyla jednostranná a neomezila pestrost a šíři obvyklé vzdělávací nabídky. Je-

likož děti předškolního věku procházejí různým obdobím nerovnoměrného skokového vývoje, 

není vždy jednoduché rozlišit, zda se jedná o nadání dítěte či o akcelerovaný vývoj dané oblasti. 

Dítě, které vykazuje známky nadání, je dále podporováno. U dětí v předškolním věku se mi-

mořádné schopnosti a nadání projevují např. časným čtením, bohatou slovní zásobou, zájmem 

o encyklopedie, velkou zručností při práci se stavebnicemi, mimořádnými schopnostmi pohy-

bového nebo uměleckého charakteru. 

Podmínky škola zajistí vzdělávání nadaného dítěte, které bude probíhat v běžné třídě, for-

mou individuální integrace s využitím obohacujícího pedagogického přístupu, úzkou spolupráci 

s rodiči dítěte, a v souladu s doporučeními ŠPZ. V případě nadání v pohybových, či uměleckých 

oblastech bude školou rodičům doporučován rozvoj dítěte v některých z uměleckých škol v 

okolí, kde již mají možnost docházet i děti z mateřských škol. Učitelka bude pro úspěšnost 

práce s nadaným dítětem dodržovat pravidla: vstřícná komunikace, pozorné naslouchání, neau-

toritativní komunikace, vytvoření dostatečného prostoru pro seberealizaci, prezentaci a sebevy-

jádření, nerušit dítě, je-li zaujato činností, společně hodnotit, diskutovat, vybírat komplexnější 
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činnosti, úkoly s možností různé obtížnosti, s možností spolupráce, nenutit dítě do činností, 

podporovat jeho aktivitu, předkládat podnětný materiál. 

 

Organizace vzdělávání 

Druh provozu školy: Celodenní 

 

Počet tříd včetně bližší charakteristiky: 

Do přípravné třídy jsou zařazovány děti, kterým byl udělen odklad školní docházky z důvodu 

sociální či komunikační nezralosti, výjimečně děti pětileté, u kterých je předpoklad, že zařazení 

do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Děti do třídy přicházejí na základě doporučení speci-

álně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny se souhlasem rodičů a 

ředitelky školy. 

 

Pravidla pro zařazování do jednotlivých tříd: 

Doporučení pro vyšetření ve speciálně pedagogickém centru či pedagogicko-psychologické 

poradně může vydat i mateřská škola, kterou dítě navštěvuje. Přijímání dětí se řídí platnou le-

gislativou, metodickými pokyny a směrnicemi pro přijímání žáků do základní školy -přípravné 

třídy. 

 

Činnosti se souběžným působením dvou učitelů ve třídě: 

Výčet činností, při kterých je zajištěno souběžné působení učitelky a asistenta pedagoga ve 

třídě: 

- ranní kruh 

- činnosti nabízené učitelkou vycházející s 5 oblastí RVP PV 

- příprava na pobyt venku 

- hodnocení dne 

- úklid, sebeobsluha, oběd 

  

Režim dne  

Časový rozvrh dne je pouze orientační, jednotlivé činnosti mohou být pozměněny vzhledem 

k pracovnímu tempu, uspokojení a zájmu dětí. Přestávky jsou zařazeny dle potřeb dětí a cha-

rakteru činností. 

  

7.40 - 8.00  příchod dětí do třídy, komunikace s rodiči, příprava na dopolední činnosti 

8.00 - 8.15  přivítání, komunitní kruh, seznámení s činností daného dne 

8.15 - 8.45  první blok činností - skupinová a individuální práce dětí podle integrovaných bloků 

- vytváření sociálních a hygienických návyků 

- logopedická péče 

- rozumová výchova - oblast jazyková, matematické představy, rozvoj kognitivních 

schopností 
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- pohybové, hudební, pracovní a výtvarné činnosti, svět kolem nás 

8.45 - 9.15  svačina, hygiena, individuální hra dětí, relaxace 

9.15 - 9.45  druhý blok činností - skupinová a individuální práce dětí podle integrovaných bloků 

- rozumová výchova, grafomotorika 

- didaktické hry 

9.45 - 10.00 relaxace, relaxační cvičení, četba na pokračování 

10.00-11.20  pobyt venku, vycházky s tělovýchovnými prvky, poznávací a pozorovací vy-

cházky, pobyt v tělocvičně, v případě nepříznivého počasí lze zařadit blok           výtvarných či 

pracovních činností  

11.20-11.30 hodnocení dne 

11.30-11.45 úklid hraček a her, sebeobsluha, odchod domů, na oběd nebo do školní družiny     

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy: 

O zařazování žáků do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy na žádost zákonného zá-

stupce dítěte na základě písemného doporučení PPP, SPC. Třída je otevřena při minimálním 

počtu 10 dětí, maximální počet dětí ve třídě je 15. 

 

Zaměření školy 

V přípravné třídě předškolákům poskytujeme zvýšenou nabídku činností připravujících je 

na snadnější vstup do školy. Nabízíme dětem různé činnosti, které podporují u dětí rozvoj 

schopností potřebné pro čtení, psaní, procvičují vědomé soustředění na daný úkol. Třída je vy-

bavena množstvím pomůcek, didaktických her a hraček, které podporují a dorovnávají rozvoj 

a dosažení klíčových kompetencí dětí ukončujících předškolní vzdělávání. Při plánování a 

přímé práci s dětmi vycházíme a řídíme se všemi klíčovými kompetencemi předškolních dětí - 

k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské kompe-

tence. Při postupném vyhodnocování diagnostiky jednotlivých dětí sledujeme očekávané vý-

stupy, které vycházejí ze všech 5 vzdělávacích oblastí přímo s RVP PV. Vedeme tak děti k 

tomu, co by na konci předškolního období měly zvládat. 

 

Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu 

Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) s názvem Tvořivá škola, je vlastní program zo-

hledňující podmínky základní školy v Břežanech. ŠVP respektuje vývojové zvláštnosti dítěte a 

jeho individuální potřeby a zájmy. Celkový výchovný styl vychází z jejich potřeb tak, aby pod-

něcoval přirozený zájem o učení a o hru. Cílem ŠVP je umožnit dítěti vnímat svět v jeho přiro-

zených souvislostech a získat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. 

 

Rámcové cíle v souladu s RVP PV 

1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 

- komunikuje s dětmi i dospělými, rozšiřuje svou slovní zásobu 

- soustředí se na činnost, dokončí zadanou práci 

- postupuje podle instrukcí a pokynů, dojde k výsledku 

- získanou zkušenost uplatňuje v učení i praxi 
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2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

- dodržuje dohodnutá pravidla a přizpůsobuje se jim 

- uvědomuje si, že za sebe a své jednání nese důsledky 

- projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, vnímá nespravedlnost 

- napodobuje příklady prosociálního chování 

  

3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící 

na své okolí 

- plánuje své činnosti a hry 

- svobodně se rozhoduje, co udělá, ale nese za to odpovědnost 

- dbá na své zdraví i druhých 

- uvědomuje si, že svým chováním se podílí a ovlivňuje prostředí, v jakém žije 

  

Ve vzdělávacím programu využíváme z RVP PV 5 oblastí vzdělávání: Dítě a jeho tělo, Dítě 

a ten druhý, Dítě a jeho psychika, Dítě a společnost, Dítě a svět. Na každý týden (14 dní) jsou 

pro děti připraveny částečně řízené činnosti (dále je ČŘČ), jejichž cíle a kompetence odpovídají 

té které oblasti. Na počátku týdne se děti seznámí s novými ČŘČ připravenými učitelkou. Paní 

učitelka s dětmi projde všechny oblasti (činnosti), s dětmi si společně řeknou a vysvětlí postup. 

Děti volí, který den si činnost splní, po jeho splnění dostanou děti do svého sešitu samolepku, 

čímž má přehled i paní učitelka, kterou ČŘČ má již splněnou. Hodnocení činností probíhá na 

závěr každého dne v hodnotícím kruhu. Ranní kruh doprovází děti téměř každý den, je zaměřen 

dle tématu, děti se seznamují s rituály (počasí, dny v týdnu, roční období apod.). Opakují si 

potřebná pravidla, vítají se. Cílem je podpořit chuť dětí poznávat a učit se při každé vhodné 

příležitosti, vycházet z jejich zájmů, situací, které prožívají a vzdělávacích potřeb každého jed-

notlivého dítěte. Chceme, aby naše děti získaly vnitřní motivaci k učení, těšily se do školy a 

byly připravené zvládnout nároky, které na ně klade první třída. ŠVP umožňuje pedagogům, 

uskutečňovat své vlastní nápady a čerpat i ze zkušeností dětí, které na vsi vyrůstají a mají blíž 

k přírodě, zvířatům, lidovým tradicím a zvyklostem. Vychází z podmínek obce Břežany a vyu-

žívá všech přírodních i kulturních zajímavostí, které tato obec nabízí. Má přiblížit dětem život 

lidí ve všech jeho podobách a vytvářet situace, které děti mají možnost samy řešit. Je pro nás 

velmi důležité prožitkové učení a proto vytváříme dětem mnoho podnětů. Jezdíme na poznávací 

výlety, navštěvujeme divadelní představení, vystupujeme na veřejnosti. Významnou součástí 

života školy jsou i její tradice, ke kterým určitě patří oslava narozenin dětí, Mikulášská nadílka, 

Vánoční setkání u stromečku spojené s besídkou a dárky, pasování předškoláků na školáky. 

Vzdělání a výchova v naší škole vychází ze svého doplňujícího postavení vůči rodině, 

uznává prvořadost jejího výchovného poslání a působení. Podporuje vliv rodiny na dítě a snaží 

se vycházet vstříc v zájmu zdravého vývoje dětí. Působení školy a rodiny se tak vzájemně do-

plňuje a zaručuje dítěti nejen přiměřenou péči, ale i hodnotnou přípravu na život. Pro děti i 

rodiče připravujeme příležitostné akce, slavnosti i události, při kterých mohou děti společně s 

rodiči prožít mnoho zajímavých zážitků. 

 

Metody a formy vzdělávání 

 

Formy vzdělávání: 

Přehled vzdělávacích forem: 

- Frontální - (hromadná)- činnost vykonávají všechny děti v jeden okamžik 

- Skupinová - 3-5 ti členné skupinky, stejné x rozdílné úkoly 

- Kooperativní - všichni se snaží o společný cíl - probíhá tváři v tvář, nikdo neprohrává, učí se 

vzájemně spolu 
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- Individualizace - individuální činnost s dětmi- PL, při dopomoci při ČŘČ, rozhovor s dítětem, 

apod. 

- Společné činnosti v KK 

- Svobodná práce 

 

Metody vzdělávání: 

Vzdělávaní dětí je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne 

vyskytnou 

- Monologické - např. vysvětlování a výklad (zadávání činnosti-úkolu, vysvětlování kamarád 

kamarádovi, učitel dítěti, apod.) 

- Dialogické - rozhovor, diskuze 

- Práce s knihou, časopisem 

- Názorně demonstrační - pozorování předmětů, jevů (předvádění činností, pokusů, modelů, 

apod.) 

- Metoda samostatné práce dětí - PL, sebeobsluha, apod. 

- Prožitkové učení - děti získávají při každodenních činnostech a hrách praktické poznatky a 

dovednosti (např. Velikonoce- zdobení vajíček, pletení pomlázky, apod.) 

- Badatelské, výzkumné, problémové - drobné konflikty mezi dětmi- umět vyřešit 

- Motivační - volení vhodné motivace 

- Diagnostické - pozorování, sledování dětí při činnostech 

- Diskuzní - na zahradě objevíme hmyz 

- Situační - umět vyřešit běžné situace 

- Inscenační - dramatizace, námět a hry 

- Didaktické - doplňování barev, jemná motorika, matem. představy - doplň správný počet 

- Klasifikační metody - individuální schůzky s rodiči- hovorové hodiny 

 

Zajištění vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných 

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP: 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je zajišťováno formou individuální 

integrace. Uskutečňuje se s pomocí podpůrných opatření v souladu s §16 Školského zákona, 

která jsou poskytována nad rámec individuálních a organizačních opatření spojených se vzdě-

láváním dětí stejného věku. Podpůrná opatření jsou podle organizační, finanční a materiální 

náročnosti členěny do 5 stupňů. Podpůrné opatření 1. stupně realizuje škola i bez doporučení 

školského poradenského zařízení (ŠPZ), na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Pod-

půrná opatření 2. - 5. stupně realizuje pouze s doporučením ŠPZ. 

Plán pedagogické podpory obsahuje : Charakteristiku dítěte (silné, slabé stránky, popis jeho 

obtíží, případně sociálně-pedagogickou diagnostiku, aktuální zdravotní stav dítěte, další okol-

nosti ovlivňující nastavení podpory), dále stanovení cílů rozvoje dítěte, podpůrná opatření ve 

škole, specifikaci úprav metod práce s dítětem, organizaci jeho vzdělávání, kritéria hodnocení 

dítěte, pomůcky, požadavky na organizaci práce učitelky, podpůrná opatření v rámci domácí 

přípravy (po dohodě s rodiči), podpůrná opatření jiného druhu (respektování zdravotního stavu 

dítěte, rodinné situace, vztahových problémů, postavení dítěte ve třídě) a také způsoby a ter-

míny vyhodnocení účinnosti PLPP. 

Následně je po dobu 3 měsíců PLPP realizován. Poté učitelka vyhodnotí jeho účinnost. Po-

kud je zjištěno, že podpůrná opatření stačí k na plnění vzdělávacích potřeb dítěte, jsou podpůrná 

opatření realizována po dobu, kdy jsou efektivní v dosahování stanovených cílů rozvoje dítěte. 

V případě, že je zjištěno, že opatření nestačí a u dítěte nenastalo očekávané zlepšení ve 



12 
 

výkonech (chování, projevech..), zákonný zástupce dítěte na základě sdělení a doporučení školy 

kontaktuje Školské poradenské zařízení (ŠPZ). Škola pro účel diagnostiky dítěte v ŠPZ vypra-

cuje zprávu o již poskytnuté pedagogické podpoře, ve které uvede, jaký problém ve vzdělávání 

dítěte nastal, jaká podpůrná opatření byla uplatňována a jak byla následně vyhodnocena. ŠPZ 

provede diagnostiku dítěte, a na jejím základě stanoví, zda je v kompetenci školy pokračovat v 

podpůrném opatření 1. stupně (zařazením mohou být navržena i jiná opatření 1. stupně), nebo 

zda jsou speciální potřeby dítěte natolik závažná, že je potřeba využít podpůrná opatření vyššího 

stupně podpory. 

Pokud ŠPZ přizná dítěti podpůrné opatření 2. - 5. stupně jsou školou dítěti poskytována, 

vždy však s předchozím písemným informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. 

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení IVP: 

Individuální vzdělávací plán (IVP) škola zpracovává zpravidla pro dítě, které má speciální 

vzdělávací potřeby a je vzděláváno formou individuální integrace. Podkladem pro zpracování 

IVP je: doporučení ŠPZ, žádost zákonného zástupce dítěte, nebo rozhodnutí ředitelky školy. 

IVP je zpracován bez odkladu, nejpozději do 1 měsíce po obdržení doporučení a žádosti zákon-

ného zástupce dítěte. IVP vypracovává učitelka, za jeho vypracování zodpovídá ředitelka školy. 

Platnost IVP stvrzuje podpis učitelka, ředitelka školy, pracovník ŠPZ a zákonný zástupce dí-

těte. IVP obsahuje: údaje o skladbě druhů, stupňů podpůrných opatření, identifikační údaje dí-

těte, informace o úpravách obsahu vzdělávání dítěte, časovém a obsahovém rozvržení vzdělá-

vání, úpravách metod, forem vzdělávání a hodnocení dítěte, případné úpravy výstupů ve vzdě-

lávání dítěte, údaje o pedagogických pracovnicích podílejících se na vzdělávání dítěte, je zde 

uvedeno jméno pedagogického pracovníka ŠPZ, se kterým škola spolupracuje. 

 

Pravidla pro zapojení další subjektů: 

Škola zajistí pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními podmínky s 

ohledem na jejich vývojová a osobnostní specifika (v oblasti věcného prostředí, životosprávy, 

psychosociálního klimatu, organizace vzdělávání, personálního a pedagogického zajištění, spo-

lupráce školy s rodinou). Učitelka diferencuje a individualizuje vzdělávací proces při plánování 

a organizaci činností, volbě obsahu, metod i forem vzdělávání, realizuje stanovená podpůrná 

opatření, spolupracuje se zákonnými zástupci dětí, školským poradenským zařízením a dalšími 

odborníky mimo oblast školství. Škola zajistí snížení počtů dětí ve třídě a případnou přítomnost 

asistenta pedagoga v souladu a možnostmi platné legislativy. 

 

Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Vzhledem k postupným změnám školské legislativy je záměrem mateřské školy co nejlépe 

připravit a následně realizovat vzdělávání dětí, které dovršily při nástupu do mateřské školy 

věku dvou let. 

 

Zajištění průběhu vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

Cílem poskytované jazykové přípravy děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka je, aby 

při přechodu na základní školu měly takové jazykové a sociokulturní kompetence v českém 

jazyce, které jim umožní se zapojit do výuky v základní škole a dosáhnout školního úspěchu. 
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Pedagogové mateřské školy poskytují dětem-cizincům a dětem, které pocházejí z jiného ja-

zykového a kulturního prostředí potřebnou podporu při osvojování českého jazyka již od jejich 

nástupu do mateřské školy. 

Při práci s celou třídou, ve které se vzdělávají i děti, které se český jazyk učí jako druhý 

jazyk, pedagogové uzpůsobují didaktické postupy a děti cíleně podporují v osvojování českého 

jazyka u těchto dětí. 

V souladu s platnou právní úpravou v situaci, kdy v mateřské škole, budou alespoň 4 cizinci 

v povinném předškolním vzdělávání, bude zřízena skupina nebo skupiny pro bezplatnou jazy-

kovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání. Vzdělávání ve sku-

pině pro jazykovou přípravu bude rozděleno do dvou nebo více bloků v průběhu týdne. 

Na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory mohou být zařazeny do skupiny pro 

jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci v povinném předškolním vzdělávání, po-

kud to není na újmu kvality jazykové přípravy. 

 

Popis zpracování třídního vzdělávacího programu 

 Náš vzdělávací program má za úkol rozvíjet a vzdělávat dítě, přispět k jeho fyzické, psy-

chické a sociální samostatnosti, dát základy pro jeho další život, rozvoj a učení, využívat prak-

tických ukázek životních souvislostí s probuzením aktivního zájmu dětí dívat se kolem sebe, 

naslouchat, objevovat a ukázat, co dítě samo dokáže. 

Vzdělávací obsah je uspořádán do 5 integrovaných bloků (IB). Tyto bloky nastiňují stručnou 

charakteristiku a jejich rozpracování je předmětem třídních vzdělávacích programů. Dle těchto 

IB si učitelka zhotovuje třídní vzdělávací program tak, aby odpovídal svým obsahem věku, 

možnostem, zájmům a potřebám dětí. Plány se připravují průběžně a operativně se dotvářejí a 

upravují. 

1. Já jsem já 

2. Nejsem tady sám 

3. Svět je plný záhad 

4. Od semínka po strom 

5. Když jsem zdraví, tak mě život baví  

  

Témata a podtémata jsou volena podle potřeby a situace. Jejich obsah, stejně jako v životě, 

se prolíná, prostupuje, vzájemně se podmiňuje. 

• jsou založena na metodách přímých zážitků, využívají dětské zvídavosti a potřeby ob-

jevovat, vedou děti k individuální práci 

• probouzí v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, ale 

i ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže 

• nepředkládají dětem jen hotové návody, ale naopak jim umožňují hledat samostatné 

cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem 
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Integrovaný blok - 1. Já jsem já 

Cíle a charakteristika bloku: 

Poznávání vlastní identity - povídání o rodině a sounáležitosti s ní, posilování prosociálního 

chování, rodinné tradice a zvyky, seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije. 

Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní. 

Klíčové kompetence: 

K učení 

· učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapa-

matuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je 

schopno dobrat se k výsledkům 

· učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění 

K řešení problémů 

· užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empiric-

kých postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dal-

ších situacích 

· zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární 

matematické souvislosti 

· 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 

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

Komunikativní 

· průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím 

· ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

Sociální a personální 

· samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 

· projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná 

nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost 
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Činnostní a občanské 

· chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpo-

vídá 

· dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky 

· má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; 

váží si práce i úsilí druhých 

· odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůso-

bovat se daným okolnostem 

Dílčí vzdělávací cíle: 

Dítě a jeho tělo 

· uvědomění si vlastního těla 

· rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 

(koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového 

aparátu a tělesných funkcí 

· rozvoj a užívání všech smyslů 

· rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

· osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

· 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 po-

hody prostředí 

Dítě a jeho psychika 

1. Jazyk a řeč 

· rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, po-

rozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) 

· rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu 

· osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o 

psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, 

dramatické) 

2. Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 
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· rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myš-

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

čných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie 

· rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) 

· posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) 

· vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o 

učení 

· osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) 

· vytváření základů pro práci s informacemi 

3. Sebepojetí, city, vůle 

· poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, 

získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 

· 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 vy-

jádřit 

· rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

· získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 

Dítě a ten druhý 

· seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

· osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a roz-

víjení vztahů dítěte k druhým lidem 

· posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v 

dětské herní skupině apod.) 

· rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

· ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 

Dítě a společnost 
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· poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného socio-

kulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v 

tomto prostředí 

· rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet 

k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hod-

noty v tomto společenství uznávané 

· rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schop-

nosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat 

společenskému prostředí a zvládat jeho změny 

· seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v 

němž dítě žije 

· vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, 

rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 

· rozvoj společenského i estetického vkusu 

Dítě a svět 

· seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k 

němu 

· rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

· vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, 

společností, planetou Zemí 

Očekávané výstupy: 

Dítě a jeho tělo 

· zachovávat správné držení těla 

· zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v 

různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve 

skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku) 

· koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou 

· vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 

· ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

· vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišo-

vat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.) 
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· ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, 

s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným 

materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jed-

noduchými hudebními nástroji apod.) 

· zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní ná-

vyky (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.) 

· pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí 

o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané ve 

spojení se zdravím, s pohybem a sportem 

· rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných 

a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 

· mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé vý-

živy 

· mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v pří-

padě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.) 

· zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, spor-

tovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními ná-

stroji, běžnými pracovními pomůckami 

Dítě a jeho psychika 

1. Jazyk a řeč 

· správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

· pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

· vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky 

ve vhodně zformulovaných větách 

· vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i 

obsah, ptát se) 

· domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

· porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve 

správných větách) 

· formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat 
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· učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí) 

· naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednodu-

chou dramatickou úlohu apod.) 

· sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

· popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

· chápat slovní vtip a humor 

· sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 

· utvořit jednoduchý rým 

· poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma 

· rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení ne-

bezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci 

· sledovat očima zleva doprava 

· poznat některá písmena a číslice, popř. slova 

· poznat napsané své jméno 

· projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, uží-

vat telefon 

2. Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 

· vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změně-

ného, chybějícího) 

· záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

· poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

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

· zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlast-

nosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či 

jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi) 

· vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení 

· postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

· chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle 

potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle 
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určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v roz-

sahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.) 

· chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi 

apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, 

rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase 

· naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit 

· řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“ 

· nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

· vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, 

hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 

3. Sebepojetí, city, vůle 

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

· uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je 

· rozhodovat o svých činnostech 

· ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a při-

způsobovat jim své chování 

· vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpeč-

ných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech 

apod. 

· uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky) 

· přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje 

osobní pokroky 

· prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

· vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 

· respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povin-

nosti 

· zorganizovat hru 

· uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i 

strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí 
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· prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat 

své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, 

agresivitu apod.) 

· být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

· zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dra-

matickou improvizací apod.) 

Dítě a ten druhý 

· navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s 

ním vhodným způsobem, respektovat ho 

· porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

· přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství 

· odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 

· uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat 

je 

· vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k 

slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc 

apod.) 

· bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod. 

· chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě 

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

Dítě a společnost 

· uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s 

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

druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 

· pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) 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 

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

běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, 

podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat 

autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody 
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· vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v jednodu-

chých situacích samostatně, jinak s pomocí) 

· chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou 

k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí 

· zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, 

s penězi apod. 

· vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dra-

matické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo) 

· vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní 

hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudeb-

ními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus) 

Dítě a svět 

· orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově ma-

teřské školy, v blízkém okolí) 

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

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

na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.) 

· osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné 

a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi 

· všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

· porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje 

a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se běžně proměn-

livým okolnostem doma i v mateřské škole 

Vzdělávací nabídka: 

· lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové 

činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, 

sezónní činnosti, míčové hry apod.) 

· jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, 

úklidu, úpravy prostředí apod. 

· činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí 

· artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti 

· společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, pří-

běhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělo-

vání slyšeného druhým apod.) 
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· poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohá-

dek a příběhů 

· přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor 

o výsledku pozorování 

· záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností 

(velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a 

funkcí 

· smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové 

a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. 

· hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imagi-

nativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity) 

· řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant 

· hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a 

pojmové) 

· činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objas-

ňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.) 

· činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, 

piktogramy, značky, symboly, obrazce) 

· činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a 

jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství apod.) a jejich 

smysluplné praktické aplikaci 

· činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými 

proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, 

událostí apod. 

· činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v 

nichž může být dítě úspěšné 

· činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, vyjadřo-

vání, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení 

· estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a 

další) 

· cvičení v projevování citů, (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště emocí 

záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod.) 

· hry na téma rodiny, přátelství apod. 
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· činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností; záměrné pozorování, čím se lidé 

mezi sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti dané 

pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem) a v čem jsou si podobní 

· dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých 

situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, vážnost apod.) 

· činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních 

· činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije - rodina (funkce rodiny, 

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

(prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi) 

· přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a 

tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.) 

· hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (využí-

vání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě s různými druhy zaměst-

nání, řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi a pracovními předměty, praktická 

manipulace s některými pomůckami a nástroji, provádění jednoduchých pracovních úkonů a 

činností apod.) 

· aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy obchodů, 

návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů) 

Integrovaný blok – 2. Nejsem tady sám 

Cíle a charakteristika bloku: 

Vytváření pozitivních vztahů mezi vrstevníky, rozvíjení schopností citové vztahy vytvářet, roz-

víjet a city plně prožívat, spoluvytváření pravidel společného soužití a jejich dodržování, řešení 

konfliktních situací 

Klíčové kompetence: 

K učení 

· odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých 

K řešení problémů 

· všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších pro-

blémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

· řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě 

nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého 

Komunikativní 
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· komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být 

komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 

Sociální a personální 

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

· dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolu-

pracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského 

styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy 

· spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; do-

držuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim 

· chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí 

a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, 

ponižování a ubližování 

Činnostní a občanské 

· učí se svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat 

· zajímá se o druhé i to, co se kolem děje; je otevřené akruálnímu 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 

· uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé 

mají stejnou hodnotu 

· spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe po-

třebu je zachovávat 

Dílčí vzdělávací cíle: 

Dítě a jeho tělo 

· rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

· osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i po-

hody prostředí 

Dítě a jeho psychika 

1. Jazyk a řeč 

· rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, po-

rozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) 
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· osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o 

psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, 

dramatické) 

2. Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 

· rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myš-

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

čných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie 

· vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o 

učení 

· osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) 

3. Sebepojetí, city, vůle 

· poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, 

získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 

· 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 vy-

jádřit 

· rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

· získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 

Dítě a ten druhý 

· seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

· osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a roz-

víjení vztahů dítěte k druhým lidem 

· posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v 

dětské herní skupině apod.) 

· vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti 

apod.) 

· rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

· rozvoj kooperativních dovedností 
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· ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 

Dítě a společnost 

· poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného socio-

kulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v 

tomto prostředí 

· rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet 

k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hod-

noty v tomto společenství uznávané 

· rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schop-

nosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat 

společenskému prostředí a zvládat jeho změny 

· vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

· seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v 

němž dítě žije 

· vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, 

rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 

· rozvoj společenského i estetického vkusu 

Dítě a svět 

· 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 při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebez-

pečnými vlivy 

· rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

· rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

· vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, 

společností, planetou Zemí 

Očekávané výstupy: 

Dítě a jeho tělo 

· zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v 

různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve 

skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku) 
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· vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 

· zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní ná-

vyky (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.) 

· rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných 

a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 

· mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v pří-

padě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.) 

Dítě a jeho psychika 

1. Jazyk a řeč 

· vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně 

zformulovaných větách 

· vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i 

obsah, ptát se) 

· domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

· porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve 

správných větách) 

· formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat 

· učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí) 

· naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednodu-

chou dramatickou úlohu apod.) 

· sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

· popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

· chápat slovní vtip a humor 

· rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení ne-

bezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci 

· projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, uží-

vat telefon 

2. Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 
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· vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změně-

ného, chybějícího) 

· poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

· zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlast-

nosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či 

jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi) 

· postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

· chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle 

potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle urči-

tého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu 

první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.) 

· chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi 

apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, 

rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase 

· řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“ 

· nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

· vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, 

hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 

3. Sebepojetí, city, vůle 

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

· uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je 

· rozhodovat o svých činnostech 

· ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a při-

způsobovat jim své chování 

· vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpeč-

ných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech 

apod. 

· uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky) 

· přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje 

osobní pokroky 

· prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

· vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 
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· respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povin-

nosti 

· zorganizovat hru 

· uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i 

strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí 

· prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat 

své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, 

agresivitu apod.) 

· být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

· těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním 

· zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dra-

matickou improvizací apod.) 

Dítě a ten druhý 

· navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s 

ním vhodným způsobem, respektovat ho 

· porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

· přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství 

· odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 

· uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat 

je 

· chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak 

se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené 

· uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj po-

stoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt 

dohodou 

· spolupracovat s ostatními 

· dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské 

škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

· respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol 

s jiným dítětem apod. 
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· vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k 

slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc 

apod.) 

· bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod. 

· chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě 

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

Dítě a společnost 

· uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s 

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

druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 

· pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle 

které je třeba se chovat 

· chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé 

· začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, 

schopnosti a dovednosti 

· porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých 

· adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho 

běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, 

podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat 

autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody 

· vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v jednodu-

chých situacích samostatně, jinak s pomocí) 

· utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v 

souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy 

chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti) 

· chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou 

k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí 

· dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair 

· uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočeká-

vaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat společensky nežá-

doucí chování (např. lež, nespravedlnost, 

ubližování, lhostejnost či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit 

jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají) 



32 
 

· zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, 

s penězi apod. 

Dítě a svět 

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

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

na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.) 

· mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat 

si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní 

prostředí 

· pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způ-

sobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, 

živé tvory apod.) 

Vzdělávací nabídka: 

· činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí 

· příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech 

a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, nezdravých návyků a 

závislostí 

· smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové 

a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. 

· řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant 

· činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objas-

ňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.) 

· činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými 

proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, 

událostí apod. 

· činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu 

· činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v 

nichž může být dítě úspěšné 

· činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, vyjadřo-

vání, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení 

· příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání 

· cvičení v projevování citů, (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště emocí 

záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod.) 
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· činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností; záměrné pozorování, čím se lidé 

mezi sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti dané 

pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem) a v čem jsou si podobní 

· dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých 

situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, vážnost apod.) 

· činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních 

· běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým 

· sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, 

výtvarné hry a etudy 

· společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

· kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 

· společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému 

· aktivity podporující sbližování dětí 

· aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi 

oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.) 

· hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého 

· činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se 

na jejich tvorbě 

· hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit 

hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod. 

· činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije - rodina (funkce rodiny, 

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

(prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi) 

· hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých 

· četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením 

· běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 

· aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy 

· spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě 

· různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a vý-

tvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích 
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· aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spo-

lupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v 

jednání lidí 

Integrovaný blok - 3. Svět je plný záhad 

Cíle a charakteristika bloku: 

Získávání elementárních poznatků a pozitivních postojů o širším přírodním, kulturním i tech-

nickém prostředí, o jejich rozmanitostech. Vytvoření povědomí o jiných kulturách a vlastní 

sounáležitosti se světem. Spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí. 

Klíčové kompetence: 

K učení 

· klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět 

věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se 

z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

· má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho 

rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 

K řešení problémů 

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

nimi volit 

Komunikativní 

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

· ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární 

předpoklady k učení se cizímu jazyku 

· dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, 

výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

· ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdě-

lení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog 

Sociální a personální 

· chová se při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; nevhodné cho-

vání i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 

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

Činnostní a občanské 
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· má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem 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 svoje nepříznivé důsledky 

Dílčí vzdělávací cíle: 

Dítě a jeho tělo 

· rozvoj a užívání všech smyslů 

· osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

· osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i po-

hody prostředí 

Dítě a jeho psychika 

1. jazyk a řeč 

· rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, po-

rozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) 

· rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu 

· osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o 

psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, 

dramatické) 

2. Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 

· rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myš-

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

čných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie 

· rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) 

· posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) 

· vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o 

učení 

· osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) 

· vytváření základů pro práci s informacemi 

3. Sebepojetí, city, vůle 
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· rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vy-

jádřit 

· rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

· získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 

Dítě a ten druhý 

· seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

· osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a roz-

víjení vztahů dítěte k druhým lidem 

· posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v 

dětské herní skupině apod.) 

· vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti 

apod.) 

· rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

· rozvoj kooperativních dovedností 

· ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 

Dítě a společnost 

· poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného socio-

kulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v 

tomto prostředí 

· rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet 

k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hod-

noty v tomto společenství uznávané 

· rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schop-

nosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat 

společenskému prostředí a zvládat jeho změny 

· vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

· seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v 

němž dítě žije 

· vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 

· vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, 

rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 
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· rozvoj společenského i estetického vkusu 

Dítě a svět 

· seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k 

němu 

· vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o 

jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

· poznávání jiných kultur 

· 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 při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebez-

pečnými vlivy 

· rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

· vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, 

společností, planetou Zemí 

Očekávané výstupy: 

Dítě a jeho tělo 

· koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou 

· vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 

· ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

· vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišo-

vat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.) 

· ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, 

s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným 

materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jed-

noduchými hudebními nástroji 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.) 

· mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v pří-

padě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.) 
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· zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, spor-

tovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními ná-

stroji, běžnými pracovními pomůckami 

Dítě a jeho psychika 

1. Jazyk a řeč 

· správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

· pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

· vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně 

zformulovaných větách 

· vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i 

obsah, ptát se) 

· domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

· porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve 

správných větách) 

· formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat 

· učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí) 

· naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednodu-

chou dramatickou úlohu apod.) 

· sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

· popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

· chápat slovní vtip a humor 

· sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 

· utvořit jednoduchý rým 

· poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma 

· rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení ne-

bezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci 

· sledovat očima zleva doprava 

· poznat některá písmena a číslice, popř. slova 

· poznat napsané své jméno 
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· projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, uží-

vat telefon 

2. Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 

· vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změně-

ného, chybějícího) 

· záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

· poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

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

· zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlast-

nosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či 

jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi) 

· vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení 

· postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

· chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle 

potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle urči-

tého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu 

první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.) 

· chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi 

apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, 

rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase 

· naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit 

· řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“ 

· nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

· vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, 

hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 

3. Sebepojetí, city, vůle 

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

· uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je 

· rozhodovat o svých činnostech 
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· vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpeč-

ných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech 

apod. 

· přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje 

osobní pokroky 

· prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

· uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i 

strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí 

· prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat 

své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, 

agresivitu apod.) 

· být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

· těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním 

· zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dra-

matickou improvizací apod.) 

Dítě a ten druhý 

· přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství 

· odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 

· uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat 

je 

· chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak 

se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené 

· uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj po-

stoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt 

dohodou 

· spolupracovat s ostatními 

· dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské 

škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

· respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol 

s jiným dítětem apod. 

· vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k 

slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc 

apod.) 
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· bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod. 

· chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě 

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

Dítě a společnost 

· uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s 

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

druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 

· chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé 

· začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, 

schopnosti a dovednosti 

· porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých 

· adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho 

běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, 

podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat 

autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody 

· vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v jednodu-

chých situacích samostatně, jinak s pomocí) 

· utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v 

souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy 

chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti) 

· chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou 

k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí 

· dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair 

· uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočeká-

vaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat společensky nežá-

doucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), chránit se před 

ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří 

se takto chovají) 

· zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, 

s penězi apod. 

· vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dra-

matické 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.) 
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· vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní 

hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudeb-

ními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus) 

Dítě a svět 

· orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově ma-

teřské školy, v blízkém okolí) 

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

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

na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.) 

· uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak 

se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o po-

moc) 

· osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné 

a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi 

· 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 

· vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - 

jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, 

různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.) 

· všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

· porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje 

a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se běžně proměn-

livým okolnostem doma i v mateřské škole 

· 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 

· rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou po-

škozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně 

· pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způ-

sobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, 

živé tvory apod.) 

Vzdělávací nabídka: 

· manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materi-

álem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním 
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· jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, 

úklidu, úpravy prostředí apod. 

· společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, pří-

běhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělo-

vání slyšeného druhým apod.) 

· poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohá-

dek a příběhů 

· hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest 

· činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, 

knihy, audiovizuální technika) 

· přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor 

o výsledku pozorování 

· záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností 

(velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a 

funkcí 

· motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností 

· konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod.) 

· spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty 

· smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové 

a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. 

· hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imagi-

nativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity) 

· řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant 

· činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objas-

ňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.) 

· činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými 

proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, 

událostí apod. 

· činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností; záměrné pozorování, čím se lidé 

mezi sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti dané 

pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem) a v čem jsou si podobní 

· tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, drama-

tické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a tříbení 

vkusu 
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· setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou 

školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě 

· hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (využí-

vání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě s různými druhy zaměst-

nání, řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi a pracovními předměty, praktická 

manipulace s některými pomůckami a nástroji, provádění jednoduchých pracovních úkonů a 

činností apod.) 

· aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur 

(výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních 

akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, využívání příležitostí seznamu-

jící dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí 

apod.) 

· přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technic-

kých objektů, vycházky do okolí, výlety 

· aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy obchodů, 

návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů) 

· kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, 

poslech, objevování) 

· praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými lát-

kami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi 

(praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami) 

· využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte k sezna-

mování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice 

Integrovaný blok - 4. Od semínka po strom 

Cíle a charakteristika bloku: 

Vytváření základního povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho rozmanitostech, vývoji a 

neustálých proměnách. Rozvíjení úcty k životu ve všech jeho formách. Seznámení s důležitostí 

přírodu chránit. 

Klíčové kompetence: 

K učení 

· soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom 

jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

K řešení problémů 

· řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, 

experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a 
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varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a 

představivost 

Komunikativní 

· dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, 

encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) 

Činnostní a občanské 

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

že je může ovlivnit 

Dílčí vzdělávací cíle: 

Dítě a jeho tělo 

· vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 

Dítě a jeho psychika 

1. Jazyk a řeč 

· rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, po-

rozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) 

· rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu 

2. Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 

· rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myš-

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

čných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie 

· rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) 

· posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) 

· vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o 

učení 

· vytváření základů pro práci s informacemi 

3. Sebepojetí, city, vůle 

· rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat 

· rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vy-

jádřit 
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Dítě a ten druhý 

· seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

· vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti 

apod.) 

Dítě a společnost 

· seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v 

němž dítě žije 

· vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, 

rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 

Dítě a svět 

· seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k 

němu 

· vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o 

jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

· 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 při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebez-

pečnými vlivy 

· rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

· rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

· vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, 

společností, planetou Zemí 

Očekávané výstupy: 

Dítě a jeho tělo 

· rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných 

a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 

· mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé vý-

živy 

· mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v pří-

padě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.) 
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Dítě a jeho psychika 

1. Jazyk a řeč 

· pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

· vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně 

zformulovaných větách 

· vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i 

obsah, ptát se) 

· domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

· učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí) 

· popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

2. Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 

· vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změně-

ného, chybějícího) 

· záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

· poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

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

· zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlast-

nosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či 

jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi) 

· vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení 

· chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle 

potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle urči-

tého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu 

první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.) 

· chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi 

apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, 

rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase 

· řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“ 

· nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

· vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, 

hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 
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3. Sebepojetí, city, vůle 

· ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a při-

způsobovat jim své chování 

· vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpeč-

ných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech 

apod. 

· prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

· vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 

· respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povin-

nosti 

· být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

· těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním 

· zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dra-

matickou improvizací apod.) 

Dítě a ten druhý 

· uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj po-

stoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt 

dohodou 

· spolupracovat s ostatními 

· dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské 

škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

Dítě a společnost 

· 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.) 

Dítě a svět 

· osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné 

a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi 

· 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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· vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - 

jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, 

různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.) 

· všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

· porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje 

a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se běžně proměn-

livým okolnostem doma i v mateřské škole 

· 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 

· rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou po-

škozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně 

· pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způ-

sobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, 

živé tvory apod.) 

Vzdělávací nabídka: 

· příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých ži-

votních návyků 

· společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, pří-

běhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělo-

vání slyšeného druhým apod.) 

· konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod.) 

· hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imagi-

nativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity) 

· činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými 

proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, 

událostí apod. 

· výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.) 

· přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technic-

kých objektů, vycházky do okolí, výlety 

· poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (do-

pravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté 

rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty a jevy, požár, povodeň a jiné ne-

bezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek 

varujících dítě před nebezpečím 
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· přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v pří-

rodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, 

počasí, ovzduší, roční období) 

· kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, 

poslech, objevování) 

· praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými lát-

kami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi 

(praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami) 

· využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte k sezna-

mování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice 

· pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, 

rybník apod.) 

· ekologicky motivované hravé aktivity (ekohry) 

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

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

blízké okolí 

Integrovaný blok - 5. Když jsem zdravý, tak mě život baví 

Cíle a charakteristika bloku: 

Získání poznatků o lidském těle. Osvojení si znalostí a dovedností důležitých k podpoře zdraví, 

bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí. 

Klíčové kompetence: 

K učení 

· uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení 

Sociální a personální 

· uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky 

Činnostní a občanské 

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

bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 

Dílčí vzdělávací cíle: 

Dítě a jeho tělo 

· uvědomění si vlastního těla 
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· rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 

(koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového 

aparátu a tělesných funkcí 

· rozvoj a užívání všech smyslů 

· rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

· osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

· 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 po-

hody prostředí 

· vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 

· rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu 

· osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o 

psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, 

dramatické) 

· osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) 

Dítě a jeho psychika 

1. jazyk a řeč 

· rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu 

2. Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 

· osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) 

3. Sebepojetí, city, vůle 

· poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, 

získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 

· získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 

Dítě a ten druhý 

· rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

· ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 

Dítě a společnost 
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· poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného socio-

kulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v 

tomto prostředí 

· rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet 

k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hod-

noty v tomto společenství uznávané 

· rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schop-

nosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat 

společenskému prostředí a zvládat jeho změny 

Dítě a svět 

· 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 nebez-

pečnými vlivy 

Očekávané výstupy: 

Dítě a jeho tělo 

· zachovávat správné držení těla 

· zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v 

různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve 

skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku) 

· koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou 

· vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 

· ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

· vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišo-

vat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.) 

· ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, 

s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným 

materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jed-

noduchými hudebními nástroji apod.) 

· zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní ná-

vyky (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.) 
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· pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí 

o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané ve 

spojení se zdravím, s pohybem a sportem 

· rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných 

a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 

· mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé vý-

živy 

· mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v pří-

padě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.) 

Dítě a jeho psychika 

1. Jazyk a řeč 

· správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

· pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

· popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

· rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení ne-

bezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci 

2. Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 

· poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

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

· zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlast-

nosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či 

jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi) 

· vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení 

· chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi 

apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, 

rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase 

3. Sebepojetí, city, vůle 

· vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpeč-

ných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech 

apod. 

· uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky) 
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· zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dra-

matickou improvizací apod.) 

Dítě a ten druhý 

· 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 či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k 

slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc 

apod.) 

· bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod. 

· chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě 

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

Dítě a společnost 

· chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé 

· utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v 

souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy 

chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti) 

· uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočeká-

vaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat společensky nežá-

doucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), chránit se před 

ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří 

se takto chovají) 

Dítě a svět 

· uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak 

se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o po-

moc) 

· 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 

Vzdělávací nabídka: 

· lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové 

činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, 

sezónní činnosti, míčové hry apod.) 
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· zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvi-

čení) 

· hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

· jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, 

úklidu, úpravy prostředí apod. 

· činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí 

· příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých ži-

votních návyků 

· činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí 

· příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech 

a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, nezdravých návyků a 

závislostí 

· estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a 

další) 

· poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (do-

pravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté 

rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty a jevy, požár, povodeň a jiné ne-

bezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek 

varujících dítě před nebezpečím  

Evaluace 

 

Nezbytnou součástí výchovně vzdělávací práce v přípravné třídě je evaluace a autoevaluace s 

cílem vyhodnocení vzdělávacích činností, podmínek i organizace. Na závěr každého dne třídní 

učitelka s dětmi provádí slovní hodnocení. Všichni společně hodnotí svou práci i práci ostatních 

dětí. Třídní učitelka průběžně hodnotí individuální pokroky, kterých děti v průběhu vzdělávání 

dosahují. Pravidelně a systematicky sbírá informace o naplňování cílů programu v přípravné 

třídě, kvalitě podmínek vzdělávání, způsobu realizace a zpracování integrovaných bloků, 

výsledcích vzdělávání (portfolio, hodnotící archy). V pololetí a na závěr školního roku dostávají 

děti obrázkový pochvalný list s krátkým slovním hodnocením. Na závěr školního roku 

vypracovává třídní učitelka také podrobné písemné hodnocení jednotlivých dětí. Zpráva také 

obsahuje vyjádření o dosažené úrovni hlavních cílů vzdělávání, charakteristiku speciálních 

vzdělávacích potřeb, vyjádření předpokládaných schopností, nadání a zájmů dítěte, případně 

doporučení pro přípravu individuálního vzdělávacího plánu pro vzdělávání dítěte v dalším 
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období či další doporučení pro vzdělávání dítěte. Závěrečná hodnocení schvaluje ředitelka 

školy svým podpisem. Originál je předkládán rodičům, kopii archivuje škola. 
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