Základní škola a Mateřská škola, Bukovice, okres Náchod
Bukovice 47, 54954 Police nad Metují

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Školní rok: 2018/2019
Název programu:

Náš svět

Identifikační údaje školy:
Zřizovatel: Obecní úřad Bukovice, Bukovice 78, 54954 Police nad Metují
IČO: 00653675

Název příspěvkové organizace:
Základní škola a Mateřská škola, Bukovice, okres Náchod
Bukovice 47, 54954 Police nad Metují
Ředitelka školy: Mgr. Irena Dobiasová
Telefon: 491543405
IČO 75016231
IZO 102254265
E-mail: skola.bu@tiscali.cz

Mateřská škola, Bukovice 47, 54954 Police nad Metují
Telefon: 491543395
IZO 107583585
E-mail: ms.bukovice@email.cz
Školní vzdělávací program s názvem „Náš svět“ zpracovala a pro šk.rok 2018-19
zaktualizovala: Bc. Lenka Svatoňová, vedoucí učitelka
č.j. ZŠ BU 109/2011
Škola byla zařazena do sítě škol na základě Rozhodnutí MŠMT o zařazení školy do sítě
škol a školských zařízení ze dne 1. 1. 2003
Vzdělávání v mateřské škole probíhá podle Rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání, schválené MŠMT, č.j. 32 405/2004-22
Projednáno na pedagogické poradě dne 31. 8. 2018 a s rodiči dne 3. 9. 2018
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Charakteristika školy
Jednopatrová budova Základní školy a Mateřské školy v Bukovici leží v centru obce.
MŠ je umístěna v přízemí, má samostatný vchod. Je tvořena hernou, jídelnou, ložnicí,
šatnou, umývárnou s WC a místnostmi pro personál. V druhé polovině přízemí sousedí s
kuchyní, v 1. patře je ZŠ.
MŠ Bukovice je jednotřídní s celodenním provozem od 6.30 do 15.30 hodin, s kapacitou
max. 26 dětí. Bukovická MŠ je sice umístěna u frekventované hlavní silnice Náchod Broumov, ale okolí vsi poskytuje velké možnosti vycházek a pobytu v přírodě. Součástí
MŠ je také velká školní zahrada, která má ve své horní části vybudované zázemí pro
předškolní děti, ve spodní části je travnatá plocha využívaná jako hřiště. Od silnice je
oddělena vysokým živým plotem, který eliminuje dopravní ruch.

Podmínky předškolního vzdělávání
Řízení MŠ
Ředitelka ZŠ a MŠ Bukovice sleduje práci svých podřízených – pedagogických
(ved.učitelky a další učitelky) i nepedagogických pracovníků, dodržování bezpečnosti při
práci, dle potřeby svolává pedagogické porady, na kterých jsou řešeny aktuální
problémy školy.
Kompetence vedoucí učitelky
Vedoucí učitelka kontroluje a odpovídá za plnění školního vzdělávacího programu, za
úroveň pedagogické práce, sleduje přímou pedagogickou činnost pedagogů, metody a
formy práce. Odpovídá za vypracování plánu činností a jeho následné plnění, za vedení
třídní dokumentace. Zajišťuje bezpečnost dětí, pořádek na pracovišti, zabezpečuje a
chrání osobní údaje dětí a personálu proti zneužití, vybírá úplatu za předškolní
vzdělávání od rodičů, eviduje pracovní dobu pracovníků MŠ, svolává pedagogické
porady pracovníků MŠ, odpovídá za svěřený majetek. Vedoucí učitelka úzce
spolupracuje s ředitelkou školy a po dohodě s ní organizuje zápis do MŠ, shromažďuje
podklady pro rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ, jedná se zák. zástupci dětí a informuje je o
jejich pobytu v MŠ.
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Personální zajištění MŠ:
Vedoucí učitelka: Bc. Lenka Svatoňová, učitelka: Hana Dziuba,
Nepedagog. personál: pomocná vých. pracovnice p. Ivana Hornychová, uklízečka p.
Ludmila Klímová
Obě učitelky jsou plně kvalifikované s všeobecným zaměřením. Učitelky spolupracují ve
všech oblastech pedagogické práce, dále se vzdělávají, účastní se odborných seminářů,
kurzů dle potřeby školy a svých zájmů. Podle možností a podmínek školy je zajištěno
překrývání přímé pedagog. činnosti učitelek ve třídě, optimálně 2 a půl hodiny denně.
Činnosti, při kterých je zajištěno souběžné působení obou učitelek, probíhají zpravidla
denně od 9 do 11.30h. Pomocná výchovná pracovnice je nápomocná při práci s
nejmladšími dětmi od 7 do 13 hodin. Všichni pracovníci mají pěkný vztah k dětem a
svým chováním a jednáním dávají dětem příklad.
Podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Škola umožňuje svým pracovníkům studium pro doplňování kvalifikačních předpokladů,
krátkodobé kurzy, semináře, školení.
Materiální a technické podmínky MŠ
Herna MŠ je vybavena novějším nábytkem s množstvím úložných prostorů pro hračky,
dětskými koutky pro námětové hry: s kuchyňkou, obchodem, divadélkem, opravnou,
kadeřnictvím, dále je zde knihovna, klavír, PC, televize, DVD, radiomagnetofon. Je zde
stolek pro kreslení, modelování a podobné činnosti. Pro děti mladší tří let jsou
stavebnice a další hračky, které obsahují drobné součástky a dílky umístěny z
bezpečnostních důvodů ve vyšších přihrádkách.
Jídelna je využívána kromě stolování při obědě a svačinách také k výtvarné a pracovní
výchově. Je zde místo pro výtvarný materiál, který je dětem kdykoliv k dispozici. Dále
výstavní plocha pro výtvory a výkresy.
V ložnici má každé dítě své označené lehátko s povlečením. Předškolní děti odpočívají
na matracích. Ráno a odpoledne ložnici děti využívají k volné hře a ke cvičení. Všechny
tři místnosti jsou dětem volně přístupné.
Umývárna je společná s WC a je oddělena sádrokartonovou stěnou s posuvnými dveřmi.
K omytí dětí v případě pokakání je k dispozici sprcha v technické místnosti.
Šatna slouží k převlékání a ukládání oblečení, dále jako výstavní prostor pro výtvarné
práce dětí, je zde nástěnka s informacemi pro rodiče.
Všechny místnosti jsou vkusně zařízené a vyzdobené výtvarnými pracemi dětí.
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Praní lůžkovin zajišťuje ve třítýdenních intervalech fy Prádelny Náchod, ručníky pereme
samostatně ve školní pračce.
Školní zahrada je vybavena pískovištěm s krycí plachtou, prolézačkami s lezeckými prvky
s lany, dále skluzavkou, dětským domečkem, zahradním domkem na hračky a nářadí,
dále jsou zde lavičky, tabule na kreslení, domečky z proutí a hmatové chodníčky s
přírodninami. Travnatá plocha slouží jako hřiště. Zahrada je uzavřena brankou.
Zajišťujeme tímto bezpečný pohyb dětí.
MŠ úzce spolupracuje se ZŠ, máme možnosti zapůjčení pomůcek, informační techniky a
dalších materiálů. Pro předškoláky je v rámci vzdělávání využíván PC.
Životospráva
Školní jídelna je součástí školy a zajišťuje stravování pro ZŠ a MŠ. Svým vybavením
splňuje požadavky správné technologie přípravy jídel a nápojů. Jídelníček tvoří vyvážená
a plnohodnotná strava s dostatečným množstvím ovoce a zeleniny. Po celý den je v MŠ
zajištěn pitný režim.
Denní program je sestaven tak, aby byla možnost reagovat na různé situace a
přizpůsobovat se jim. Střídání pohybových aktivit a odpočinkových činností je v souladu
se zásadami zdravého životního stylu. Je dbáno na individuální potřeby dětí. Pravidelný
přísun čistého vzduchu větráním a dostatečný pobyt venku v přírodě je samozřejmostí.
Správné oblečení a obutí dětí je konzultováno s rodiči. Dále jsou děti poučovány o
bezpečnosti při hrách, pohybových aktivitách, o nebezpečí požití toho, co neznají.
Psychosociální podmínky
Prostředí MŠ je uspořádáno tak, aby bylo bezpečné a zároveň praktické a příjemné pro
děti i pracovníky. Výzdobu navrhují společně učitelky, velký podíl mají i děti, jelikož k
výzdobě využíváme převážně dětské výtvarné práce. Ty jsou podřízeny ročním obdobím,
svátkům a tradicím, které se vztahují k probíraným tématům, ale i k aktuálním situacím.
K nově příchozím dětem učitelky přistupují klidným a milým způsobem, nabízejí hračky,
motivují pomůckami, upoutávají pozornost k okolí. Zapojují starší děti, které rády
pomáhají. Rodičům nově příchozích dětí MŠ nabízí možnost adaptace před nástupem do
zařízení. Jedná se o dopolední či odpolední pobyt za přítomnosti rodičů. Děti jsou
připravovány na společné dění ve skupině vrstevníků, na pravidelnost, přijímání a plnění
úkolů, akceptování autority dospělých, učí se dodržovat pravidla slušného chování při
hrách a dalších režimových činnostech, stolování apod.
Potřeby dětí jsou respektovány, přístup je specifikován dle věku a převážně individuálně.
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Na základě diagnostických záznamů a pozorování volíme vhodné pedagogické
prostředky.
Naši MŠ tvoří heterogenní skupina dětí ve věku zpravidla od 3let, ale i mladší, které
dovrší 3 roky v průběhu šk.roku, až do 6 let, případně děti s OŠD. Tato rozmanitost je pro
vývoj dítěte potřebná, avšak respektujeme věkový rozdíl z hlediska nároků na obsah
učiva a tělesnou zdatnost. Předcházíme tím tendencím neúměrného zatěžování dětí.
Přemíra akcí a činností vede k chaosu, rozptýlenému soustředění, nedokončování práce
apod. Méně znamená více!
Od začátku školního roku zavádíme společná pravidla, která učíme děti dodržovat. Děti
se mohou samy podílet na stanovení toho, co je správné a co ne. Se staršími dětmi
diskutujeme o dobrém a špatném chování. Vedeme je k pomáhání druhým, vzájemné
toleranci, ohleduplnosti, k důležitosti napravit chybu, omluvit se. Dohlížíme na
rovnocenné postavení dětí v kolektivu - stejná práva i povinnosti, nikdo nesmí být
zvýhodňován. Tím dětem poskytujeme pocit jistoty, spravedlnosti, důvěry a bezpečí.
Předpokládáme, že tímto vedením pomůžeme dětem v budoucnosti začlenit se do
společenského soužití a bezproblémových mezilidských vztahů.
Organizační zajištění
Provozní doba v MŠ je od 6.30 do 15.30h. V tuto dobu jsou přítomny pedagogické
pracovnice školy, kterým je možno sdělit záležitosti týkající se dětí či provozu/omluvení
dítěte a pod/.
Provoz MŠ je ošetřen ve Školním řádu, Denním programu, Provozním řádu a aktualitách
umístěných na informační nástěnce v šatně a dále pak na internetových stránkách MŠ.
Informační systém o činnosti školy
Informace o činnosti naší školy jsou umístěny na nástěnce v šatně dětí v přízemí. Jsou
zde umístěny plány činností dle třídního vzdělávacího plánu (TVP), školní vzdělávací
program (ŠVP), dále kontakty do MŠ, denní režim, školní řád, směrnice o úplatě
předškolního vzdělávání, kritéria pro příjímání děti do MŠ a informace o aktuálním dění.
Všechny tyto informace poskytujeme i na webových stránkách školy: www.zsbukovice.cz
a ústně při pravidelném denním kontaktu s rodiči dětí. Veškeré informace, které
obsahují osobní data dětí a jejich zák.zástupců, podléhají evropskému nařízení GDPR z
25.5.2018, budou využívány v souladu s tímto nařízením.
Spolupráce s rodiči
Spolupráce s rodiči je založena na oboustranném partnerství, vstřícnosti a důvěře. Těší
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nás zájem rodičů i pomoc, kterou v rámci svých možností mohou poskytnout. Jedná se o
drobný materiál, spravení hraček či zařízení. O všech činnostech jsou rodiče informováni
na nástěnce MŠ, na internetových stránkách i osobně. Rodiče se mohou kdykoliv
zúčastnit veškerých činností a akcí, které se v MŠ konají /besídky, dětský karneval,
soutěže atd./
O pokrocích dítěte jsou rodiče informováni při denním kontaktu, na schůzkách SRPŠ,
mají možnost nahlédnout do záznamů o dítěti. Je kladen důraz na diskrétnost a etiku při
důvěrných sděleních o rodinných poměrech a zdravotním stavu dítěte. MŠ dle zájmu
navrhuje rodičům postupy při výchově, vzdělávání, nabízí pomoc při problémech.
Spokojenost či připomínky k práci MŠ mohou rodiče vyjádřit v předkládaných
evaluačních dotaznících, aktuální individuální problémy řešíme osobně ihned.
MŠ je rodičům a veřejnosti maximálně otevřená. Snaží se děti vést k zájmu o veřejné
dění v naší obci, přiměřeně se podílí na jejích akcích. Naším zájmem je spokojenost
rodičů, dětí i široké veřejnosti.
Spolupráce s ostatními partnery
MŠ spolupracuje se ZŠ, připravují společné akce, kterými se předškolní děti nenásilně
seznamují se školním prostředím, do kterého mohou nastoupit coby školáci.
Dále máme velkou podporu Obecního úřadu v Bukovici, spolupracujeme se spádovou ZŠ
a ZUŠ v Polici nad Metují, s Domovem pro seniory, Kulturním centrem Pellyho domy,
knihovnou, Kollárovým divadlem či Muzeem papírových modelů v Polici n. M.
Spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními, Plaveckou školou a Solnou
jeskyňkou v Broumově.
Přímo v MŠ nás pravidelně navštěvují divadelníci s loutkovými či kouzelnickými
představeními.
Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními potřebami
Z přirozeného vývoje a genetických dispozic dětí vyplývají individuální a speciální
potřeby ve vzdělávání. U všech dětí dbáme na správnou výslovnost, provádíme
pravidelné logopedické chvilky, rozcvičky mluvidel.
U dětí s poruchami soustředění, pozornosti a vnímání při učení a chování způsobených
hyperaktivitou, sníženou inteligencí apod. se zaměřujeme na zvýšený bezpečnostní
dohled, zklidňující prostředí, důsledný individuální přístup, porozumění pedagoga a
dalších pracovníků, důležitá je pravidelná konzultace s rodiči, dále se speciálním
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poradenským centrem (SPC), pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) a dalšími
odborníky. Poruchy řeči vyšetřuje logopedka za přítomnosti rodičů a doporučuje další
logopedickou péči. Cílem je, aby děti s postižením byly přijímány kolektivem a okolím
stejně jako všechny ostatní a aby byl co nejefektivněji eliminován jejich handicap.
Podmínky vzdělávání dětí nadaných
Děti s mimořádným nadáním se snažíme podporovat a rozvíjet jejich talent nabídkou
rozšířených aktivit, dále rodičům doporučujeme odborná zařízení, kde bude jejich
nadání více rozvíjeno např. v ZUŠ, sportovních oddílech atd. Cílem je podchytit a rozvíjet
jejich zvýšený zájem a dispozice v hudební, výtvarné, sportovní a jiné oblasti.
Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let
Učitelky ve třídě jsou stabilní, mají pozitivní vztah k malým dětem, v přímé pedag.
činnosti se překrývají 2,5-3h denně. Pro tento šk.rok byla přijata pomocná výchovná
pracovnice, která úzce spolupracuje s učitelkami, od 7h do 13h pomáhá hlavně s
nejmenším dětmi při zapojování do činností, při hygieně, stravování, sebeobsluze a při
pobytu venku s těmito dětmi. Její pracovní doba pokrývá dvě třetiny provozu MŠ.
Režim dne pro děti mladší 3let je upraven s ohledem na jejich potřeby, např. příchod do
MŠ je individuálně domlouván s rodiči, doba odpočinku zavisí na potřebě dítěte, avšak
platí pravidla pro pravidelnost a včasné omlouvání nepřítomnosti dítěte ze strany
rodičů. Největší prostor je věnován volné hře dětí, doba stravování je prodloužena dle
jejich potřeb. Pro pobyt venku s těmito dětmi využíváme hlavně šk. zahradu nebo krátké
vycházky po okolí. Doba odpočinku či spánku je přizpůsobena individuálně každému z
těchto malých dětí.
Organizace vzdělávání
Předškolní vzdělávání probíhá na základě dokumentů RVP PV, ŠVP a TVP. MŠ Bukovice
má kapacitu max. 26 míst. Pracuje s dětmi mladšími 3let až do 6 let a s dětmi s OŠD.
Využíváme z různých nabídek didaktické pomůcky, pracovní sešity, pracovní listy a pod.
Vytváříme si vlastní materiály a nápady podle situace a potřeb školy.
Děti mladší 3let – 4leté vedeme především k adaptaci v MŠ, sebeobsluze, hygienickým
návykům, samostatnosti, apod.
Starší 5 – 6leté děti se připravují k plnění náročnějších úkolů, vždy dle svých
individuálních možností tak, aby byly připravené na vstup do ZŠ a k dalším životním
cílům.
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Denní program
6.30 – 8.45
Ranní blok: scházení dětí, hry dle výběru dětí, individ. cílená práce,
cvičení s pohybovou hrou, komunitní kruh, hygiena, svačina
8.45 – 12.00 Dopolední blok: řízená činnost – skupinová i individuální, převlékání,
pobyt venku, hygiena, oběd
12.00 – 15.30 Odpolední blok: Hygiena, odpolední odpočinek, individuální práce,
odpolední svačina, zájmová činnost dětí, individuální péče dle potřeby, rozcházení dětí

Výchovně vzdělávací program v MŠ
Charakteristika ŠVP „ Náš svět“
Program je vypracován na základě zásad a principů rámcového vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání (RVP PV), vydaného MŠMT s účinností od 1. 3. 2005. ŠVP je
zaměřen na poznatky a potřeby dětí, které jsou důležité pro život ve společnosti lidí,
preferujeme vztah k přírodě. Důvodem je, že se obec nachází v CHKO Broumovsko. Jde
nám o celkový soulad soužití člověka s přírodou. Program „ Náš svět“ je rozvržen do čtyř
integrovaných bloků (IB). Tyto jsou přehledně zobrazeny diagramem s krátkým obecným
popisem záměrů. Všechny IB se navzájem prolínají a na sebe navazují. Na ně se vážou
menší tématické celky, které nejsou striktně časově vymezeny a dále naznačují oblasti,
jimiž se budeme při výuce zabývat. Tyto oblasti se zpracovávají v konkrétních TVP. Naší
snahou je, aby programy poskytovaly dětem dostatek podnětů k jejich aktivnímu rozvoji.
Předpokladem pro celoživotní vzdělávání člověka je nutnost osvojování si poznatků na
základě emocí, prožitků, fyziologických schopností, kongnitivních a empirických potřeb
vedoucích ke klíčovým kompetencím. Vždy je třeba mít na paměti individuální
schopnosti každého dítěte:

 Každé dítě je vnímáno jako jedinečná osobnost se svými potřebami, svým
tempem se rozvíjí a učí

 Respektujeme právo dítěte neúčasti na činnostech, stává se pouze
pozorovatelem

 Snažíme se o osobnostní rozvoj dítěte s ohledem na jeho nadání, zájmy a
potřeby

9

 Vedeme děti ke zdravému a pozitivně laděnému životnímu stylu
 Posilujeme u nesmělých dětí jejich sebevědomí, podporujeme iniciativu a fantazii
 Připravujeme děti na vstup do základní školy
Metody a formy práce


Spontánní hra



Činnostní a prožitkové učení pomocí hry



Situační učení



Cílené didaktické činnosti, řízené pedagogem s individuálním přístupem a práce
se skupinou



Integrované bloky

Hlavní cíle předškolního vzdělávání:
 rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 osvojení si základních hodnot, na kterých je založena naše společnost
 získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná
osobnost působící na své okolí

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Dítě ukončující předškolní vzdělávání

- dokáže se soustředit, zkoumá, objevuje, užívá jednoduché pojmy, znaky, symboly
- je zvídavé, klade otázky, hledá odpovědi, všímá si děni kolem sebe
- učí se hodnotit svoje osobní pokroky a oceňovat výkony druhých
- zkušenosti uplatňuje v praxi a v dalším učení
- dovede dokončit práci, postupovat podle instrukcí, záměrně si zapamatuje
- má elementární poznatky o světě lidí, kultuře, přírodě i technice, které ho
obklopují
Kompetence k řešení problémů
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Dítě ukončující předškolní vzdělávání

- řeší problémy, na které stačí, na základě svých zkušeností, složitější za pomoci
dospělých

- užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matem.souvislosti
- rozlišuje řešení, které vedou k cíli, a které ne, dokáže mezi nimi zvolit
- všímá si dění a problémů ve svém okolí, pozitivní odezvy
- chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli
- nebojí se chybovat, motivuje ho pozitivní ocenění, ale i snaha
Kompetence komunikativní
Dítě ukončující předškolní vzdělávání

- ovládá řeč, správně formuluje věty, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sděluje
- dokáže vyjadřovat a sdělovat prožitky, pocity, nálady (řečí, hudebně, výtvarně…)
- domlouvá se gesty, i slovy, rozlišuje symboly, rozumí jejich významu, funkci
- v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi a dospělými
- rozlišuje svou slovní zásobu a používá nová slova dokonalejší komunikaci
- ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky, že se je může učit
- umí využívat informace a komunikativní prostředky: knihy, časopisy,
encyklopedie…
Kompetence sociální a personální
Dítě ukončující předškolní vzdělávání

- samostatně rozhoduje o svých činnostech, má svůj názor, umí ho vyjádřit
- uvědomuje si, že za svou osobu a své jednání nese důsledky
- dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším
- dokáže se ve skupině prosadit i podřídit, s ostatními spolupracuje, umí vyjednávat
- napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů
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- chápe nespravedlnost, dokáže se bránit projevům násilím ponižování a ubližování
- je schopno chápat, že lidé jsou různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem
Kompetence činnostní a občanské
Dítě ukončující předškolní vzdělávání

- učí se plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat svoje činnosti a hry
- dokáže rozpoznat a využít své silné stránky, poznávat své slabiny
- odhaduje rizika svých nápadů, jít za svým, ale i měnit a přizpůsobovat cesty
- chápe, že se může rozhodovat svobodně, ale i nést za to zodpovědnost
- má smysl pro povinnost při hře, práci i učení
- zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje
-

má základní dětskou představu o tom, co je v souladu s lidskými hodnotami, co je
v rozporu a snaží se podle toho chovat

- spoluvytváří pravidla mezi vrstevníky, zachovává je
- uvědomuje si práva svá i druhých, učí se je hájit a respektovat
- uvědomuje si, v jakém žije prostředí, že se na něm podílí svým chováním a
jednáním

- dbá na zdraví a bezpečnost své osoby i druhých
Vzdělávací obsah
Dítě a jeho tělo – oblast biologická
Očekávané výstupy – (co dítě končící předškolní období zpravidla dokáže)

- zachovávat správné držení těla (chůze, běh, pohybové hry…)
- ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem při hudebně pohybových hrách
- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů při smyslových hrách
- zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžný způsob
pohybu v různém prostředí (cviky s míčem, s náčiním, hry na sněhu…)

- zvládat pracovní úkony (udržovat pořádek, úklidit po sobě,…)
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- zvládat jemnou motoriku při práci s nůžkami, pastelkami, korálky….
- zvládnout sebeobsluhu a základní hygienické a zdravotně preventivní návyky
(obléknout se, zavázat tkaničku, stolovat, být samostatný…)

- pojmenovat části těla a jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji
- vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit ho pokynu
- využívat dramatizaci (vyjadřovat činnosti, jevy, a věci pomocí gest, pohybu těla,
mimikou, zvuky…)

- rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí – pečovat o zdraví, chránit ho
- vést ke zdravému životnímu stylu (pohyb, zdravá strava,…)
Dítě a jeho psychika – oblast psychologická
Jazyk řeč
Očekávané výstupy – (co dítě končící předškolní období zpravidla dokáže)

- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči (rytmizace říkadel,
jazykové chvilky, gymnastika mluvidel…)

- pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
- vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění, úsudky ve
vhodně formulovaných větách

- popsat situaci skutečnou i podle obrázku
- vést rozhovor (naslouchat druhým, počkat až domluví druhý, sledovat řečníka…)
- porozumět slyšenému
- naučit se zpaměti krátké texty říkadel, básniček, písniček
- poznat napsané své jméno (vizuální podoba)
- poznat některé číslice
- sledovat a vyprávět příběh, pohádku
- soustředěně naslouchat četbu, hudbu, divadlo, film, projevovat zájem o knížky
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Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace
Očekávané výstupy – (co dítě končící předškolní období zpravidla dokáže)

- chápat prostorové pojmy (nahoře, dole, uprostřed, vpravo, vlevo), základní
časové pojmy (roční období, včera, dnes, zítra, ráno, večer …)

- vědomě užívat všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si nového, změn,…)
- záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost (skládanky, puzzle…)
- vyjadřovat svoji fantazii a představivost v tvořivých činnostech (stavebnice,
kresba, konstruktivní, hudební, pohybové činnosti…)

- chápat základní číselné a matematické pojmy, základní souvislosti a podle potřeby
je využívat (porovnávat, uspořádat, třídit, orientovat se,…)

- nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
- postupovat a učit se podle pokynů, instrukcí
Sebepojetí, city a vůle
Očekávané výstupy – (co dítě končící předškolní období zpravidla dokáže)

- odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých
- uvědomovat si svou samostatnost, zaujmout vlastní názory a postojea vyjadřovat
je

- vyjádřit souhlas i nesouhlas v situacích, které to vyžadují říci „ne“
- uvědomovat si příjemné a nepříjemné prožitky
- přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se
hodnotit svoje osobní pokroky, prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

- soustředit se na činnost a její dokončení
- respektovat předem jasná pravidla, zorganizovat hru
- být citlivý k živým bytostem, k přírodě i k věcem
Dítě a ten druhý – oblast interpersonální
Očekávané výstupy – (co dítě končící předškolní období zpravidla dokáže)
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- navazovat kontakty s dospělým, překonat stud, komunikovat vhodným způsobem
- porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
- uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, respektovat druhé
- spolupracovat s ostatními (rozvíjet dětské vztahy, navazovat přátelství)
- bránit se projevům násilí jiného dítěte
- chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, i když je každý jiný
- uplatňovat své individ. potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, řešit
konflikt dohodou

- chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, dospělými, v případě potřeby
požádat druhého o pomoc
Dítě a společnost – oblast sociálně – kulturní
Očekávané výstupy – (co dítě končící předškolní období zpravidla dokáže)

- uplatňovat návyky v základních formách společenského chování (zdravit, poprosit,
poděkovat, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn…)

- chovat se zdvořile, přistupovat k druhým bez předsudků, s úctou
- pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle ní se chovat (v rodině,
škole, ve skupině…)

- začlenit se do třídy, respektovat své vrstevníky, jejich rozdílné vlastnosti
- dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, fair
- zacházet šetrně s vlastním i cizími věcmi – pomůcky, hračky, knížky,…
- zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých
výtvarných dovedností a technik

- vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat
základní hudební dovednosti (zpěv, zacházet s hud. nástroji,…)
Dítě a svět – oblast environmentální
Očekávané výstupy – (co dítě končící předškolní období zpravidla dokáže)

- orientovat se bezpečně ve známém prostředí (doma, v MŠ, v blízkém okolí)
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- vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, pestrý a různorodý
- mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním a technickém
prostředí

- rozvíjet vnímání okolního světa všemi smysly (prožitky z pokusů, pozorování míst,
návštěvy různých míst, výlety…)

- mít povědomí o významu životního prostředí (přírody a společnosti) pro člověka,
uvědomovat si způsob chování, kterým ovlivňuje vlastní zdraví a životní prostředí

- všímat si změn v přírodě, uvědomovat si jejich pravidelnost, přirozenost, umět se
jim přizpůsobit

- pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát na pořádek, čistotu, nakládat
s odpady, starat se o rostliny, živočichy, chránit je

- uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může setkat, vědět, jak se prakticky
chránit

- seznamovat se s přírodou, přírodními jevy, získávat poznatky z oblasti
zemědělství, práce na poli, na zahrádkách, o životě v lese

Charakteristika vzdělávacího programu pro děti od 2 do 3 let
Vzdělávání probíhá převážně formou spontánních činností individuálně nebo ve skupině
na základě tematických celků, které nerozlišují vzdělávací oblasti, ale nabízejí dětem
obsah v přiložených souvislostech, vazbách a vztazích. Obsah bude vycházet z běžného
života dětí. V plné míře zohledňujeme vývojová specifika a při plánování nabídky
vzdělávání malých dětí vycházíme ze základních principů: jednoduchost, časová
nenáročnost, známé prostředí, dostatek prostoru a času pro volnou hru a pohyb dětí.
Metody práce pro děti od 2 do 3let:
 spontánní sociální učení nápodobou
 situační učení
 prožitkové učení
 učení hrou a činnostmi
Vzdělávací obsah pro děti 2-3 leté je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí:
biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální s názvy:
1. Dítě a jeho tělo
2. Dítě a jeho psychika
3. Dítě a ten druhý
4. Dítě a společnost
5. Dítě a svět
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Záměrem vzdělávání v oblasti biologické Dítě a jeho tělo je:
- stimulovat a podporovat růst a nervosvalový vývoj dítěte, podporovat fyzickou
pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, rozvíjet pohybové
i manipulační dovednosti dětí, učit je sebeobslužným dovednostem a vést ho ke
zdravým životním návykům a postojům.
Záměrem vzdělávání v oblasti psychologické Dítě a jeho psychika je:
- rozvíjet duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost a odolnost, rozvoj jeho intelektu,
řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a
sebenahlížení, jeho kreativity sebevyjádření.
Záměrem vzdělávání v oblasti interpersonální Dítě a ten druhý je:
- utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat
jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.
Záměrem vzdělávání v oblasti sociálně kulturní Dítě a společnost je:
- uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury
a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout
základní všeobecné, uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se na
utváření společenské pohody.
Záměrem vzdělávání v oblasti environmentální Dítě a svět je:
- založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na
životní prostředí, vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu
prostředí. Všechny sledované oblasti spolu úzce souvisejí a vzájemně se prolínají.
Zajištění zdravého vývoje a prospívání dítěte probíhá v postupných etapách, kterými
musí každé dítě projít. Vývojové etapy nemohou být přesně časově ohraničené s
ohledem na individuální možnosti, schopnosti a odlišnosti každého dítěte. Každé dítě je
více talentované v určité oblasti, kterou lépe a rychleji zvládne a jiná ho nebaví, pak ji
zvládne hůře a déle. Úkolem pedagoga je podchytit a rozvíjet zájem, nadání a pomoci
rozvojem tam, kde je dítě slabší.
Přehled aktivit a vývojových úkolů pro děti mladší 3 let v oblastech:
1. Dítě a jeho tělo:
Fyzický vývoj dítěte je ve dvou letech stále v osvojování si dokonalého udržení
rovnováhy, chůze je již jistá. Dítě se pouští do nebezpečných situací, vědomí
nebezpečnosti není ještě na stejné úrovni s jeho fyzickými schopnostmi. Proto je třeba
neustálý dohled!!! Postupně poznává vlastní tělo. Dovede pojmenovat jeho jednotlivé
části. Zlepšuje se koordinace činností mezi očima a rukama.
Sebeobsluha, samostatnost
Používá WC s pomocí
Umyje si samo ruce, utře se
Na upozornění se vysmrká
Spolupracuje při oblékání a svlékání
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Jí samo lžící
Napije se samo z hrnečku
Hrubá motorika:
Dobře chodí
Dobře běhá
S oporou vystupuje a sestupuje po schodech
Skáče snožmo
Krátkou chvíli se udrží na jedné noze
Udělá několik kroků po špičkách
Skáče z malé výšky
Hraje si s míčem, kopne do míče
Jemná motorika:
Střídavě používá obě ruce
Horizontálně řadí předměty k sobě
Staví věže
Skládá, rozebírá, ukládá předměty
Různě manipuluje s předměty
Zkouší malování prsty
Spontánní kresba:
Čáranice
2. Dítě a jeho psychika:
Ve dvou letech má dítě vybudovanou určitou úroveň nezávislosti, učí se mluvit, věnuje
tomu mnoho času a energie, učí se zachovávat hygienické návyky, to vyžaduje
psychickou, intelektovou a citovou vyzrálost dítěte. Období negativismu je na ústupu,
dítě je klidnější, přesto jsou jeho emoce ještě dost labilní. Postupně se stává velmi citlivé
a milé, mnohem lépe mu rozumíme. Velmi rádo s něčím pomáhá, má vybudováno
mnoho zvyků a upíná se na drobné rituály, které mu pomáhají rozvíjet sebedůvěru a
utvrdit si bezpečnou představu o okolním světě. Začíná si osvojovat pravidla života ve
skupině, snaží se je dodržovat a jejich dodržování vyžaduje od ostatních. Je schopné
rozlišovat předmět podle barvy, tvarů, uspořádat nebo vyjmenovat několik prvků. Do
svých objevů zapojuje také schopnost logického myšlení, prozkoumává nové věci a
místa, rozebírá různé předměty, objevuje. Mnoho vět téměř u tříletého dítěte začíná
slůvkem “já“. Věty už mají správnou gramatickou strukturu a jsou mnohem
srozumitelnější. Na ostatních si ověřuje jakou má moc. V jednu chvíli je dítě poslušné a
milé, ale za chvíli může být panovačné a nepoddajné. Nechce rozhodovat jen za sebe,
ale také za druhé. Protože jen obtížně přistupuje na vyjednávání nebo naslouchání
druhému, řeší tyto situace občas záchvaty vzteku nebo vzdorem. Je dobré dítěti
důvěřovat - respektovat jeho touhu po svobodě a přání dělat samo to, co je v jeho
možnostech. Poskytnout mu pevné a bezpečné zázemí - ocení, když dospělí dokážou
odolávat jeho rozmarům, nedovolí mu vždycky prosadit svou a stanoví mu rozumné
hranice. A to je základ, který dítěti poskytne pocit bezpečí a jistoty. Je důležité být
důsledným.
Na začátku tohoto období se dítě ptá na věci, které nezná, opakuje jejich názvy.
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Zdokonaluje se paměť. Dítě potřebuje dostatek času, aby se mohlo vyjádřit. Postupně se
řeč rychle vyvíjí. Na konci tohoto období dítě klade mnoho otázek. Protože je dítě v
tomto období velmi citlivé na kouzlo slov na jejich zvukomalebnost, je to doba vhodná
na čtení poezie, na vymýšlení básniček a říkanek, na hry se slovy.
Zrakové vnímání a paměť:
Třídí předměty podle pokynů
Řadí předměty podle pokynů
Porovnává předměty
Řeč:
Pojmenuje některé věci na obrázku
Ukáže na obrázku činnost
Správně používá slova „ano, ne“
Má zájem o obrázkové knížky, příběhy
Sluchové vnímání a paměť:
Dítě napodobuje hlasy zvířat na obrázku
Dítě opakuje, co slyší
Doplňuje jednotlivá slova ve verši
Naučí se krátké říkadlo, písničku
3. Dítě a ten druhý:
Ve hře batolete je velká proměnlivost, ale silná zaujatost, radost, neochota se svojí hrou
přestat, touha se k ní vracet a určité fragmenty z ní neustále opakovat. Z manipulační
hry se postupně stává konstruktivní, z napodobivé námětová, protože dítě je schopno
postupně postihnout a ve hře prozkoumávat větší celky, začlenit více zkušeností a
dovedností, naplňovat určitý širší vnitřní záměr. Hra v tomto věku buduje svět představ
a fantazie, který se následně s velkou vehemencí uplatňuje v dalším období vývoje
dítěte. Děti si rády naplno hrají převážně samostatně a tento individualismus není dobré
omezovat nebo se ho snažit rychle překlenout. To neznamená, že mu nejsou ostatní děti
přínosem a inspirací. V námětových hrách je dítě kolem třetího roku schopné
reprodukovat řetěz činností, které odpozorovalo, dokáže připisovat předmětům
náhradní význam, používat určitou symboliku. V konstruktivních hrách v této době
pojmenovává po dokončení své výtvory, někdy vyslovuje záměr svých konstruktivních
pokusů ještě před započetím činnosti, ale často ho několikrát v průběhu tvorby mění.
Soustředěnost na tuto činnost je krátká a je závislá i na mnoho vnějších okolnostech.
Před třetím rokem si hraje dítě nejčastěji samostatně a má-li možnost, pozoruje hru
druhých. Je v tomto věku plně koncentrované na sebe, zajímá se o druhé, ale nemá
potřebu se s někým porovnávat.
Hra:
Staví si z kostek
Hraje si s pískem
Zapojuje se do pohybových her
4. Dítě a společnost:
V období po dosažení dvou let je dítě po všech stránkách tvorem společenským. I když si
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ještě hraje většinou vedle ostatních dětí než s nimi, začíná se ve společnosti ostatních
dětí cítit dobře. Ačkoli má dítě rádo kontakty s vrstevníky a vyhledává je, ještě si neumí
počínat dobře ve vztazích. Dítě si vytváří jen krátkodobé a často konfliktní vztahy. Stále
ovšem rádo vyhledává společnost dospělých a chce se zapojovat do jejich činností. Ke
konci tohoto období se míra konfliktů mezi dětmi snižuje díky tomu, že se zlepšuje
vyjadřování.
Sociální dovednosti:
Dokáže se odloučit od matky
Napodobuje správné společenské chování - pozdravit, poděkovat,
Porozumí běžným pokynům
5. Dítě a svět:
Dítě přirozeně pozoruje blízké prostředí a život v něm, učí se zacházet s předměty, se
kterými se běžně setkává. Je třeba vysvětlovat dítěti, co se děje ve světě, který ho
obklopuje, pomocí jednoduchých vět. Neomezovat se jen a na pojmenování věcí, ale
také vyprávět, k čemu slouží, jak se s nimi zachází. Říkat dětem přesné názvy zvířat,
rostlin apod.
Očekávané výstupy:
Orientuje se ve známém prostředí
Chápe děje v prostředí, které ho obklopuje
Zná osoby, zvířata, rostliny a věci ve známém prostředí
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Vzdělávací obsah – integrované bloky (IB)
IB

My a náš svět

Úkolem tohoto IB je seznámit dítě s prostředím školy, vrstevnickou skupinou dětí,
dospělými pohybujícími se v MŠ, postupně získávat znalosti z širšího okruhu
společenského prostředí
Cíle:


seznamovat děti se svými jmény, se jmény kamarádů,



umět jména vyslovit, začlenit se do nového prostředí,



rozvíjet kamarádské vztahy ve třídě, zapojovat se do her, dodržovat pravidla,



posilovat pocit bezpečí mezi ostatními dětmi



upevňovat vztah k prostředí školy



těšit se na vstup do ZŠ, získávat povědomí o číslech, písmenech



orientovat se v čase – ráno, večer, zítra – včera, atd.

Témata: 1. Lidé kolem nás - škola, rodina, ostatní.
2. Svět kolem nás - povolání, čísla, čas.

IB

My a příroda

V tomto bloku se budeme zabývat enviromentální oblastí, informovat o živé a neživé
přírodě v našem nejbližším okolí, ale i s přírodou v jiných podnebných pásmech.
Povedeme děti k aktivní ochraně přírody, péči o životní prostředí a tím se snažit
vychovávat novou generaci k ekologickému přístupu k životu.
Cíle:


esteticky vnímat, cítit přírodu



osvojovat si jednoduché poznatky o proměnách přírody, světa, života
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vnímat rozmanitost světa přírody – rostlin, živočichů, podnebí, lidstva



utvářet si představu o podmínkách růstu rostlin, živočichů



rozvíjet elementární povědomí o zásazích člověka do přírody, jeho negativním
vlivu na živ. prostředí, vést k odpovědnému přístupu

Témata:

1. Voda – živel, život.
2. Země – fauna, flóra.
3. Vzduch – počasí, roční období.

IB

My a kultura

Tímto blokem bychom chtěli dětem přibližovat naši národní kulturu a umění, osobnosti
malířů, básníků, spisovatelů, skladatelů. Vzbuzovat úctu k národním kulturním
památkám. Dále připomínat svátky, zvyky a tradice v souvislosti s dějinami naší země i
světa.
Cíle:


rozvíjet estetické cítění



rozvíjet dovednosti výtvarné, hudební a literární



utvářet citové vztahy ke svým blízkým



rozvíjet slovní zásobu, podporovat správnou výslovnost, procvičovat paměť
opakováním říkanek, písniček,



podporovat smysl pro rytmus, jednoduchý taneční krok



rozvíjet kulturní a společenské postoje – slavnosti, svátky

Témata:
1. Zvyky a tradice - u nás, ve světě.
2. Umění - hudba, výtvarné umění, literatura a řeč.
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IB

My a naše tělo

Posledním blokem bychom chtěli podporovat zájem dětí v péči o své zdraví a zároveň
utvrzovat zásady zdravého životního stylu. Pohyb, otužování, zdravá strava atd. jsou
zárukou pro tělesné a duševní zdraví dítěte. Další je bezpečnost při pohybových a jiných
aktivitách, která předchází úrazům s trvalými následky.
Cíle:


rozvíjet radost z pohybu, překonávat strach z nezvyklých poloh



získávat povědomí, že pohyb je pro člověka zdravý



rozvíjet obratnost, pohotovost, postřeh



uvědomovat si a pojmenovat části lidského těla, jeho funkce



uvědomovat si pojem zdravá strava, hygiena, otužování



dodržovat bezpečnost při pohybových aktivitách, dále na ulici, v dopravních
prostředcích, v přírodě

Témata:

1. Zdraví - strava, otužování.
2. Bezpečí - na silnici, v přírodě.
3. Pohyb - venku, v tělocvičně.

Témata budou rozpracovávána v Třídních vzdělávacích programech (TVP), upravována,
doplňována, aktualizována podle potřeb a situace. Např.: v jarním období zařadíme
pozorování jarních květin, mláďat apod. Opakovaně se zařadí rostliny podle vývoje v
ročních obdobích, stejně počasí atd. Při každé činnosti je kladen důraz na mezilidské
/kamarádské/ vztahy, spolupráci, zásadám slušného chování a bezpečnost.
Přejeme si, aby naše mateřská škola rozvíjela u dětí tvořivost, plnila jejich přání,
poskytovala bezpečné a příjemné prostředí, kde se děti i dospělí cítí dobře.
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Evaluace MŠ
Hodnocení slouží k optimalizaci vzdělávání, zlepšování podmínek, vztahů, vede k
samostatnosti, tvořivosti, motivuje a rozvíjí. Probíhá průběžným sledováním a
hodnocením individ. pokroků každého dítěte.
Oblasti hodnocení:
1. Školní vzdělávací program ( 1-2 ročně)
- zda je v souladu s RVP PV
- zda jsou podmínky pro plnění záměrů vyhovující (materiální, klima školy, prostředí...)
- zda jsou cíle a záměry ŠVP vyhovující pro zpracování do TVP (reálnost, funkčnost,
přiměřenost, variabilita, očekávané výstupy)
- pedegog.styl práce (připravenost na práci, participace na dění v MŠ, vypracovávání
dokumentů, spolupráce s kolegy, s rodiči, dalšími institucemi, sebehodnocení, další
vzdělávání)
2. Třídní vzdělávací program (souběžně s ŠVP, dále po skončení jednotl. témat)
- zda jsou vyhovující IB pro učitelky, přinášejí očekávané výsledky
- zda je vzdělávací nabídka pestrá, navazující, nesvazuje a neomezuje učitele
- zda je volba metod a forem vhodná, s prožitkovým a situačním učením, s možností
vlastní tvořivosti
- jak působí celý kolektiv, atmosféra, charakteristika, vztahy, chování, soudržnost, zájem
rodičů, inklinace k určitým činnostem
- jak často je prováděna diagnostika, vedení záznamů o zjištěních, vyhodnocování,
návrhy dalších postupů, využívání technik a postupů k IP, příčiny
3. Hodnocení dětí (průběžně)
- vyplňování diagnostických záznamových archů dle vývoje ve výsledcích (vždy informace
rodičům, možnost nahlédnutí rodičem)
- pozorování, rozhovor, osobní portfolio
- kladná motivace, pochvala, povzbuzení
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4. Pedagog
- hodnocení ved. pracovníkem- hospitace, průběžné pozorování
- autoevaluace – dotazník učitelky MŠ (1x za rok), zápisy do třídní knihy
- provádění sebereflexe – hodnocení cílů, záměrů, vlastních metod, prostředků,
vzdělávacích výsledků, přínos vlastní práce pro školu, popis nedostatků, jejich příčin,
- dostatečnost prostoru pro vlastní realizaci dítěte, vztahy s rodiči
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