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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
Oficiální název ŠVP: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  

 

Od jara do zimy 

 

Předkladatel: 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Ostrava – Proskovice,  

                      Staroveská 62, příspěvková organizace 

 

Adresa mateřské školy: Buková 245, 724 00 Ostrava – Proskovice 

IČ: 71 00 01 27 

REDIZO: 600 144 992 

IZO MŠ: 107 630 125 

 

Ředitelka školy: Mgr. Eva Paličková 

Vedoucí učitelka MŠ: Danuše Karasová 

 

Kontakty:  tel.MŠ: 596 768 211 

                  mobil: 724 530 426 

                  E – mail:  ms@zs-proskovice.cz 

                  Webové stránky: www.zs-proskovice.cz 

 

Zpracovatel ŠVP: Danuše Karasová 

   realizační tým: učitelky MŠ 

 

Zřizovatel: 

Název zřizovatele: Statutární město Ostrava – Městský obvod Proskovice 

Adresa: ul. Světlovská 2/82, 724 00 Ostrava – Proskovice  

IČ: 00 84 54 51  

Kontakty: Tel: 599424304 

                 E – mail: posta@proskovice.ostrava.cz 

                Webové stránky: www. zs-proskovice.cz 

 

Platnost dokumentu od 1.9.2017    
 

Školní vzdělávací program je závazným dokumentem a výsledkem snahy a úsilí 

všech zaměstnanců MŠ. 
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2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

Budova MŠ 
  

MŠ spolu se ZŠ jsou od roku 2003 právním subjektem. 

 

V MŠ jsou dvě třídy, kapacita je 50 dětí. 

 

1. třída  - 25 dětí  - věkové složení – zpravidla od 2 – 4 let 

2. třída – 25 dětí   - věkové složení – zpravidla od 4 – do nástupu dětí do ZŠ let 

 

     Budova MŠ je dvoupodlažní. 

V suterénu budovy se nachází kuchyň, ve které se vaří pro děti z MŠ a ZŠ i pro cizí strávníky, 

sklady zeleniny a potravin, kancelář vedoucí učitelky MŠ a vedoucí školní kuchyně, šatna a 

umývárna pro personál kuchyně. V další části suterénu je kotelna a keramická dílna, která 

slouží pro potřeby dětí MŠ i ZŠ. V odpoledních hodinách ji ke svým tvůrčím aktivitám 

využívá i klub Kreativ z Proskovic. 

V prvním patře jsou šatny dětí, WC a umývány se sprchovým koutem, šatny a umývárny 

s WC pedagogů a správních zaměstnanců a dvě třídy pro děti s hernami s výhledem na školní 

zahradu. Všechna okna ve třídách a hernách směřují k jihu. Vedle každé třídy je kabinet, 

přípravna jídel a umývárny dětí s WC. U vchodu do obou tříd jsou umístěny letní umývárny 

pro a sklad hraček, který slouží při pobytu dětí venku. 

Ve druhém patře je vybudováno pět obecních bytů.  

     Mateřská škola se nachází v klidné části obce Proskovice, v bezprostřední blízkosti lesa a 

místního potoka. Dvě třetiny školní zahrady obklopuje rozlehlá louka, kterou v zimě 

využíváme k sáňkování a bobování. 

Školní zahrada je členitá, střídá se zde svahovitý terén s rovinou, na které je umístěno 

pískoviště, kačírek s otočným bagrem a hrací prvky, odpovídající normám pro bezpečné 

užívání dětí předškolního věku, zahradní domek na nářadí a dětská odrážedla, vyvýšené 

záhonky pro pěstování bylinek a zeleniny. V péči o ně se aktivně podílejí všechny děti. 

     MŠ byla postavena v roce 1978. 

V roce 2003 byla provedena rekonstrukce budovy. 

V roce 2006 byly upraveny umývárny a WC v obou třídách. V roce 2011 byly na školní 

zahradu instalovány hrací prvky. 

V roce 2011 bylo taktéž provedeno oplocení školní zahrady. V roce 2012 (srpen) došlo 

k havárii v MŠ. Z tohoto důvodu byly vyměněny podlahové krytiny v obou třídách. 

 

 

3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 Materiální podmínky 

 
MŠ je příspěvkovou organizací. 

Obě třídy jsou vybaveny nábytkem pro děti – stoly, židle, dále pak skříněmi a policemi pro 

umístění hraček, knih a pomůcek. Dětský nábytek odpovídá ergonomickým požadavkům pro 

děti předškolního věku. Všechny police jsou dobře viditelné, dětem přístupné, dosažitelné. 

Hračky má každá třída své. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky 
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odpovídá věku dětí a učitelky plně těchto pomůcek využívají při vzdělávacích činnostech. 

Částečně jsou vytvořeny koutky pro námětové hry – omezeny jsou prostorem. Podlaha ve 

třídách je pokryta linoleem, v herně je položený koberec. Lehátka rozkládá uklízečka spolu 

s lůžkovinami v dopoledních hodinách – děti tuto část dne tráví pobytem venku. Učitelky si 

samy dotvářejí vzhled třídy a spolurozhodují o nákupu pomůcek pro svou třídu. Každá třída 

má klavír, minivěž i televizi. Pomůcky a hračky jsou dle finančních možností pravidelně 

obnovovány. U každé třídy je kabinet s pomůckami, TV nářadím a náčiním. MŠ je vyzdobena 

dětskými pracemi. Na budovu navazuje školní zahrada, která je vybavena pískovištěm a 

kačírkem s otočným bagrem, hracími prvky – pohyblivá lávka, vláček, kreslící tabule, věž, 

průlezka, kladinka a lezecká stěna.  

Vnitřní i venkovní prostory odpovídají hygienickým normám dle vyhlášky č. 410/2005 Sb.  
 

 

Psychosociální podmínky 

 
Našim společným zájmem je vytvářet elementární povědomí o okolním světě, jeho 

proměnách a zákonitostech, o okolním dění, o vlivu člověka na přírodu a na život kolem. Naší 

snahou je nastínit základy pro odpovědnost každého jednotlivce za kvalitu, vzhled a funkčnost 

nejen nejbližšího okolí, ale vzbuzovat zájem o dění s celosvětovým dosahem.  

To vše v souvislosti s rozvojem samostatného a zdravého sebevědomého dítěte přirozenou 

cestou. Naší snahou je položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich 

možností, zájmů a potřeb.  

Podle potřeby zařazovat i děti se specifickými vzdělávacími potřebami.   

Zaměstnanci MŠ vytvářejí pro děti v mateřské škole takové prostředí, aby zde byly děti 

maximálně šťastné, aby se mohly dle svých možností plně rozvinout po stránce psychické, 

fyzické a sociální. 

Podmínky a umístění mateřské školy nás vybízí k tomu, abychom společně se všemi 

zaměstnanci MŠ, následně i v základní škole, zapojili do projektu environmentální výchovy, 

který naši mateřskou školu bude reprezentovat – soutěž ZŠ ve sběru papíru, elektroodpadu, 

sběr PET víček, třídění odpadu. 

Jsou vytvářeny podmínky k vzájemné úctě, spolupráci mezi zaměstnanci MŠ, ŠJ i dětmi. 

Problémy řešíme v klidu a s nezaujatostí. Snažíme se předcházet konfliktům. 

Všichni zaměstnanci MŠ respektují potřeby dítěte, navozují situace klidu, pohody. Poskytují 

zázemí všem věkovým skupinám i jejich individualitám. Nově příchozím dětem nabízíme 

adaptační proces, to znamená, že dítě chodí po tuto dobu do MŠ po kratších časových úsecích, 

aby se v klidu přizpůsobilo novému prostředí. V této době mohou být rodiče po dohodě s pí. 

uč. společně s dětmi ve třídě a účastnit se společných činností. Adaptace se přizpůsobuje 

individuálním potřebám jednotlivých dětí – nejdéle však 3 měsíce. Žádné z dětí není 

znevýhodňováno. Pedagogové mají rovný přístup ke všem dětem. Děti se učí pravidlům 

soužití a hodnocení, které si vytvářejí společně na začátku školního roku. Dětem se dostává 

jasných a srozumitelných pokynů. Ve vzdělávacích činnostech děti nepřetěžujeme, 

umožňujeme dostatek spontánních činností. Vzdělávání jednotlivých tříd se řídí věkovým 

složením a schopnostem dětí. 

 

 

Životospráva 

  
Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava v přiměřeném množství. Mezi 

jednotlivými pokrmy jsou dodržovány předepsané intervaly. Sestavování jídelníčku se řídí 
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zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin. Po celý den je zajištěn pitný 

režim. Do jídla nejsou děti nuceny, jsou vedeny k sebeobsluze, od 4 let jí děti příborem.  
Aktuální jídelníček je vyvěšen na nástěnce v šatně dětí a na webových stránkách. 

Pedagogové vytvářejí pro děti klidné a podnětné prostředí, jsou příkladem v dodržování 

správné životosprávy. 

Je zajištěn pravidelný rytmus a řád. Respektujeme individuální potřebu aktivity, spánku a 

odpočinku dětí. Denně jsou zařazovány pohybové chvilky, cvičení nebo pohybové hry. Za 

příznivého počasí se vzdělávací činnost přesouvá na školní zahradu. Pobyt venku je 

každodenní součástí pobytu v MŠ, s přihlédnutím na nepříznivé vlivy – mráz, inverze, prudký 

déšť, vítr, náledí. 

Prostory MŠ jsou denně uklízeny a dostatečně větrány. 

  

 

 

Organizace chodu MŠ 
 

 

Denní řád je flexibilní, umožňuje reagovat na potřeby dětí. Každý den jsou pravidelně 

zařazovány pohybové aktivity. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Je 

uplatňován individuální přístup pedagoga. Děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní 

hru, mají možnost dokončit ji nebo se k ní později vrátit. Plánování činností vychází z potřeb 

dětí. Všechny činnosti jsou vybírány tak, aby děti mohly uplatnit své zkušenosti z běžného 

života, z vlastních prožitků.  

Adaptační proces pro nově příchozí děti je dle individuálních potřeb – max. však 3 měsíce. 

Nejsou překračovány počty dětí na třídách, spojování tříd je maximálně omezeno. 

 

Rytmický řád MŠ: 

Od 6:15 hod. se děti scházejí v jedné třídě. 

V 7:30 hod. odcházejí děti se svou učitelkou do své třídy. 

V umývárnách je pro děti připraven čaj a kelímky pro pitný režim. Čaj je průběžně doplňován 

uklízečkou a pracovnicí kuchyně, kelímky jsou odkládány na určené místo a uklízečkou 

vymývány a doplňovány na připravený stolek pro další použití. 

Děti se postupně scházejí do 8:00 hodin. 

Svačina je pro děti připravena v 8:30 hodin. 

Na třídách pracují s dětmi dvě učitelky. 

V době od 7:30 – 10:00 hodin probíhá skupinová nebo individuální práce s dětmi, spontánní 

aktivity dle věku dítěte a jeho individuálních potřeb. Učitelka rozvíjí hru, připravuje náměty 

pro prožitkové učení.   

Pobyt venku je přizpůsoben počasí a stavu ovzduší. V teplých měsících probíhá od 9:30 – 

11:15 hodin. 

V zimních měsících přibližně od 10:30 – 11:15 hodin. 

Pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne v mateřské škole. 

Při pobytu venku využíváme školní zahradu a les. V letním období i při odpoledních hodinách 

od 14.30 hod. do příchodu rodičů. Při vhodném počasí využíváme zahradu i k odpolednímu 

odpočinku. 

Oběd probíhá od 11:30 – 12:00 hodin a následně podle potřeb dětí. 

Po obědě následuje prostor pro hygienu a odpočinek na lehátku, který je dětem zpříjemňován 

poslechem čtených pohádek, pohádek na CD nebo relaxační hudbou. Děti postupně vstávají 

od 13:30 hodin a je jim věnována individuální péče dle potřeb dané skupiny. Ve třídě starších 

dětí probíhá individuální práce, zaměřená na přípravu vstupu do ZŠ a páce na počítači. 
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V 14:30 hod. je odpolední svačina. Po ní jsou děti podle počasí na školní zahradě nebo ve 

svých třídách. 

Od 15:30 hod. se děti slučují do jedné třídy, kde jsou do příchodu rodičů.  

Po 15:00 hodině mohou děti navštěvovat kroužky, které probíhají v prostorách MŠ.  

 

Nadstandartní aktivity v MŠ: 

  

Angličtina Cookie and friens je součástí vzdělávacího programu školy, probíhá 2x týdně 

v odpoledních hodinách po všechny děti. Výuka je vedena extérním lektorem za účasti 

učitelky dané třídy. 

Kurz plavání a lyžařský kurz bude organizován v době pobytu dětí venku, ostatním dětem 

budou nabídnuty pohybové aktivity na školní zahradě, dětském hřišti nebo v prostorách herny 

mateřské školy. 

Škola v přírodě bude zaměřena na environmentální výchovu, pořádána je zpravidla  pro děti 

od čtyř  let. 

 

  

Řízení MŠ  
 

Povinnosti, úkoly a pravomoci všech zaměstnanců MŠ jsou jasně vymezeny. Plánování 

pedagogické práce a chodu MŠ je funkční. 

Máme vytvořen informační systém – webové stránky, místní zpravodaj, hlášení v místním 

rozhlase, informační tabule ve středu obce, nástěnky pro rodiče. 

Vedoucí učitelka zapojuje spolupracovníky do řízení MŠ, respektuje jejich názory a 

podporuje vzájemnou spolupráci. Pracovníci MŠ tvoří tým. 

MŠ spolupracuje se ZŠ, zřizovatelem, PPP, policií, klubem Kreativ, místními hasiči, 

ekologickým centrem aj. 

 

 

 

                        - MŠ – vedoucí učitelka MŠ – učitelka MŠ 

                                                          uklízečka 

ŘEDITEL     -  ZŠ -   výchovná poradkyně 

                  referentka školy 

                  třídní učitelé 

                         vychovatelka ŠD 

                         školnice 

      

               -  ŠJ -         vedoucí ŠJ           – hlavní kuchařka – kuchařka 

                                                                                               pracovnice provozu 

 

 

Personální podmínky 

 

Na naší MŠ pracují čtyři učitelky na plný úvazek, včetně vedoucí učitelky MŠ. Všechny 

splňují požadovanou odbornou a pedagogickou kvalifikaci a pracují na základě jasně 

vymezených a společně vytvořených pravidel.  Věkové složení pedagogického sboru je 

vyvážené.  

Učitelky a celý personál MŠ mají snahu vytvořit pohodové, tvůrčí prostředí, do kterého se 

děti rády začlení. Prostřednictvím dětí se snažíme zapojit do dění v MŠ i rodiče. 
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Jedna z učitelek má vysokoškolské vzdělání – obor Speciální pedagogika pro učitelky MŠ a 

výchovné pracovníky.      

Vzdělávání pedagogických pracovníků formou kurzů, seminářů, samostudia a dálkového 

studia je samozřejmostí pro každou z nás.   

Služby pedagogů jsou organizovány tak, aby byla zajištěna dětem optimální pedagogická 

péče. 

Specializované služby jako je logopedie, či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami, ke kterým pedagog sám není dostatečně kompetentní, jsou zajištěny ve spolupráci 

s příslušnými odborníky – speciální pedagog, pediatr apod. 

O čistotu v MŠ se stará uklízečka. Stravu dětí zajišťuje hlavní kuchařka, kuchařka a 

pracovnice provozu. Vyváženost stravy, sestavování jídelníčků, výběr stravného a školného 

provádí vedoucí školní jídelny.  

  

 

 

Spoluúčast rodičů 
 

Spolupráce mezi pedagogy a rodiči funguje na základě oboustranné důvěry, otevřenosti, 

vstřícnosti a vzájemného respektu. Domlouváme se na společném postupu při výchově i 

vzdělávání dítěte. Pedagogové chrání soukromí rodiny, dbají na dodržování Vnitřní směrnice 

o ochraně osobních dat a údajů dětí a rodičů. 

Prostřednictvím pedagogů, nástěnek, webových stránek rodiče pravidelně informujeme o dění 

v MŠ.  

Rodiče mají možnost kdykoli, po dohodě s učitelkou na třídě, v průběhu dne navštívit MŠ, 

musí však respektovat uspořádání dne v MŠ. Návštěva nesmí působit na dítě negativně 

(případy rozvedených rodičů). Informace o dítěti podá učitelka na třídě rodiči kdykoli, nejlépe 

však po obědě nebo odpolední svačině. Je samozřejmostí, že rodiče mají právo nahlédnout do 

ŠVP nebo do třídních programů, které jsou vyvěšeny v šatnách dětí. Rodiče mohou 

vyjadřovat své připomínky, nápady, mohou se podílet na organizaci některých akcí, které jsou 

pro děti připravovány (Mikuláš, Vánoce, Den matek, Den dětí…). Sami mohou dle svých 

možností nabídnout možnost spolupráce. 

Základem dobré spolupráce je partnerský vztah mezi rodiči a personálem MŠ, vzájemná 

komunikace, empatie a úcta. 

Od roku 2005 je zřízeno Sdružení rodičů a přátel školy za účelem rozvoje školy – nyní Spolek 

rodičů a přátel školy při MŠ  - k zajištění potřeb pro zájmovou činnost dětí. 

S ohledem na legislativu, týkající se nakládání s osobními údaji – při přijímání dítěte do MŠ    

rodiče podepisují prohlášení, týkající se zveřejňování údajů a fotografií dětí. 

  

 

4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

 
MŠ je právním subjektem spolu se ZŠ.  

Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu, který je rozpracován do Školního 

vzdělávacího programu a třídních plánů. Děti jsou přijímány k předškolnímu vzdělávání na 

základě kritérií, která jsou zveřejněna před zápisem do MŠ. 

Do tříd jsou děti zařazovány zpravidla podle věku. 1.třída – děti od dvou do čtyř a půl roku 

věku, 2. třída zpravidla od čtyř a půl roku do nástupu dítěte do ZŠ. 

   O přijetí rozhoduje ředitelka školy na doporučení vedoucí učitelky. 
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Do mateřské školy přijímáme děti od dvou let. Děti jsou přijímány v průběhu celého roku, 

podle aktuálního stavu počtu dětí v MŠ, 

  

Zápis dětí do mateřské školy  
 

Zápis dětí do MŠ probíhá každoročně v termínu od 2. do 16. května. Dodatečný zápis je 

možný, vždy však s ohledem na naplněnost školy. O přijetí do MŠ rozhoduje ředitelka ZŠ na 

doporučení vedoucí učitelky MŠ a na základě platných kritérií. 

 

 

Kritéria 

Trvalý pobyt dítěte na území statutárního města Ostrava, obvodu Proskovice (u cizinců 

prokázání statutu rezidenta). 

Dítě, které nejpozději před 01. 09. 2017 dosáhne čtyř let věku a má trvalý pobyt na území 

statutárního města Ostravy. 

Trvalý pobyt dítěte na území statutárního města Ostravy. 

Dosažení věku dítěte 3 let k 31. 8. příslušného kalendářního roku. 

Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (předpokládaná integrace), které doporučilo 

školské poradenské zařízení, oddělení sociálně právní ochrany dětí, a to dle podmínek MŠ. 

Toto kritérium lze zohlednit pouze u dětí narozených do 31. 8. příslušného kalendářního roku. 

V MŠ se již vzdělává sourozenec. 

Do MŠ se hlásí sourozenci (2 a více dětí současně). 

 
 

 

Složení tříd: 

1. třída – počet 25, věk dětí od 2 – 4  let 

2. třída – počet 25, věk dětí od 4 –  do nástupu do ZŠ 

  

Zaměření tříd je všeobecné. 

V předškolním vzdělávání se uplatňují různé formy i metody práce. Vzdělávání probíhá na 

základě integrovaných bloků. Obsah bloků vychází ze života dětí, je pro ně smysluplný a 

zajímavý, přizpůsobuje se jejich vývojovým, fyziologickým, sociálním a emocionálním 

potřebám. 

 

Individuální vzdělávání u dětí předškolního věku  

 

Individuální vzdělávání je jednou z možných forem plnění povinného předškolního 

vzdělávání. Individuální vzdělávání může probíhat po celý školní rok, nebo jen po jeho 

určitou část. Pokud zákonný zástupce plánuje své dítě individuálně vzdělávat po převažující 

část školního roku (nadpoloviční počet dnů školního roku), musí svůj záměr oznámit řediteli 

mateřské školy, do které je dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, 

ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat. Pokud se zákonný zástupce rozhodne začít své 

dítě individuálně vzdělávat v průběhu školního roku, musí to písemně oznámit řediteli 

mateřské školy, ve které se jeho dítě vzdělává, a vyčkat do doručení oznámení řediteli. 12 

Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte (jméno a příjmení, 

rodné číslo, místo trvalého pobytu), období, po které bude dítě individuálně vzděláváno a 

důvody pro individuální vzdělávání. Po tom, co ředitel školy obdrží oznámení o 

individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému zástupci oblasti z rámcového vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání, ve kterých má být dítě rozvíjeno. Mateřská škola 
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ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených 

oblastech. Pokud dítě zaostává v osvojování potřebných schopností a dovedností, pracovníci 

mateřské školy doporučí rodičům, jak dále postupovat při vzdělávání, aby jejich dítě bylo co 

nejlépe podpořeno. Mateřská škola musí ve svém školním řádu stanovit termíny a způsob 

ověřování, přičemž termín ověřování musí být stanoven v rozmezí měsíců listopad až 

prosinec. Zákonný zástupce se musí ve stanovený termín dostavit s dítětem k ověření 

získaných schopností a dovedností v určených oblastech. Pokud se zákonný zástupce s 

dítětem nedostaví k ověření v řádném ani náhradním termínu, ředitel mateřské školy ukončí 

individuální vzdělávání. Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do mateřské školy, ve 

které je zapsáno, a to i v případě, že se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání odvolá. 

Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitele mateřské školy ukončeno, není již 

možné dítě opětovně individuálně vzdělávat. Výdaje, které vzniknou při individuálním 

vzdělávání (např. nákup didaktických her a pomůcek) hradí zákonný zástupce. Pokud se jedná 

o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, které ke svému vzdělávání potřebuje podpůrné 

opatření spočívající v kompenzačních pomůckách (tyto pomůcky na základě vyšetření 

doporučuje školské poradenské zařízení, jejich soupis je uveden v příloze vyhlášky č. 27/2016 

Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných), 

hradí pořízení těchto pomůcek stát. Stát také hradí výdaje spojené se zařazením dítěte do 

vzdělávání v příslušné mateřské škole. Individuální vzdělávání může probíhat po celý školní 

rok, nebo jen po jeho určitou část. 

 

 

5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je dokument podle něhož se 

uskutečňuje vzdělávání dětí v konkrétní MŠ. Naše MŠ jej rozpracovává v souladu 

s Rámcovým vzdělávacím programem s obecně platnými právními předpisy a novou vizí MŠ 

a ZŠ pro následující období. Program činností naši MŠ vychází z potřeb dětí, které MŠ 

navštěvují. Název našeho školního vzdělávacího programu je: „ Od jara do zimy“.  

Provází nás celým školním rokem a spolu s ním se seznamujeme s děním kolem nás. Je 

zaměřen na environmentální výchovu, výchovu k lidským právům, všestranný rozvoj dítěte a 

přípravu dětí na vstup do ZŠ přirozenou hravou formou.  

 

Environmentální výchova 

 

Našim hlavním úkolem v rámci environmentální výchovy je přispět k tomu, aby děti 

předškolního věku pochopily, že prostředím je všechno kolem nás - lidé, společnost i příroda, 

aby se orientovaly v jednoduchých jevech a dějích, které je bezprostředně obklopují, aby 

dovedly zvážit rizika a přínosy svého jednání, aby se učily odpovědnosti za důsledky svého 

chování ve vztahu k prostředí. Dalším úkolem je naučit děti některým dovednostem, které se 

na ochraně, tvorbě a péči o životní prostředí podílejí. 

Školním vzdělávacím programem se snažíme v této oblasti na konci předškolního období 

dosáhnout u dítěte těchto cílových kompetencí: 

 

 1. Uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody. 

 -  Má zájem podílet se na pozitivních změnách, které směřují k podpoře jeho zdraví, zdraví   

    ostatních a přírody. 

 2. Chce poznávat své okolí a svět. 

 -  Chce rozumět okolnímu světu, tomu, co vidí, slyší, hmatá, pociťuje… 

 - Má povědomí o existenci planety Země jako součásti vesmíru. 
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 - Ví o odlišnostech i podobnostech věcí a jevů, které je obklopují. 

 - Ví o rozmanitosti krajiny, počasí, přírody – oblast Poodří 

 

3. Chová se vstřícně a ochotně pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché činnosti v péči o    

 - Vykonává jednoduché činnosti podporující zdraví těch společenství, v nichž žije. 

 - Má zájem podílet se na pozitivních změnách, které směřují k podpoře jeho zdraví, zdraví 

ostatních lidí a přírody.  

 

4. Má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptát se. 

 - Chápe vzájemné vazby v konkrétním životním celku (ekosystému). 

 - Zajímá se o odpovědi i na otázky přesahující běžný lidský život – co bylo, co bude pak.  

 

5. Prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou neživou i živou.  

 - Pociťuje sounáležitost s živou i neživou přírodou. 

 - Vnímá estetické hodnoty živé i neživé přírody. 

 - Vnímá krásu jako jeden z projevů zdraví přírody.  

 

6. Ochraňuje přírodu, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje.  

- Chová se odpovědně. - Přizpůsobuje své chování tak, aby jeho důsledky nepoškodily zdraví 

těch společenství, v nichž žije. 

 - Upozorňuje na situace, kdy dochází k poškození blízkého životního prostředí. 

 - Ví, že každá lidská aktivita přináší důsledky a má přímý vztah ke zdraví přírody. 

 - Umí nakládat s přírodními zdroji a odpady v souladu s udržitelným rozvojem a 

minimalizovat negativní vlivy. 

- Osvojí si praktické dovednosti, které přispívají k péči o životní prostředí (recyklace, 

zahradnické a pěstitelské práce…).  

 

Spolupráce mateřské školy s organizacemi a rodiči: 

 

 -  účastníme se společně s rodiči sběru elektroodpadu, mobilních telefonů, baterií a kartridží. 

 - třídíme odpad, organizujeme sběr starého papíru, plastových víček.  

 - rodiče se aktivně účastní na akcích pořádaných pro rodiče a děti – brigáda na školní 

zahradě, tvořivá odpoledne, Halloween. 

 

 

V naší MŠ se zaměřujeme na: 

- šťastné a spokojené děti 

- spokojené rodiče, spolupráce s rodiči 

- poznávání různorodých a zajímavých dětských činností 

- individuální přístup s respektováním potřeb jednotlivých dětí 

- umožnění dostatku pohybu 

- pomoc dětem při adaptaci v MŠ 

- bezproblémový přechod do ZŠ 

 

Cíle naší MŠ: 

Při plnění rámcových cílů vzdělávacího programu: 

- rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 

- osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

- získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná 

osobnost působící na své okolí 
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Vycházíme ze splnění základních lidských potřeb: 

- fyziologické potřeby – potřeba pohybu, odpočinku, jídla, pití 

- potřeba bezpečí – jasná pravidla dětem známá a srozumitelná, mít možnost říci 

ne, vyjádřit i své negativní pocity 

- potřeba lásky, náklonnosti, sounáležitosti – při činnostech s dětmi využívat 

fyzického kontaktu (pohlazení, objetí .. ) 

- potřeba úcty, sebeúcty, přijetí, uznání – chovat se k dětem jako k rovnocenným 

partnerům 

- potřeba seberealizace – rozvíjet vše dobré, co v dítěti je 

 

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a při všech situacích, se kterými se dítě 

v mateřské škole setkává v průběhu celého dne. 

Spontánní a řízené aktivity tvoří vyvážený poměr. 

Specifickou formou představuje didakticky cílená činnost, ve které učitelka s dítětem naplňuje 

konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného a cíleného učení. 

Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém 

a interaktivním učení, zpravidla ve skupinkách a individuálně. 

Omezuje učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. 

Všechny prvky obsahují hry a tvořivé činnosti. Podmínky naší mateřské školy a prostředí, ve 

kterém se nachází, vybízí k tomu, aby náš školní vzdělávací program a předškolní vzdělávání 

zaměřilo na environmentální výchovu a polytechnickou pregramotnost. 

Ve vzdělávání nadaných, talentovaných dětí nabízíme další aktivity formou zájmových 

kroužků. 

K rozvoji dětí s odkladem školní docházky využíváme individuálních plánů.  

 
Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami   

 

 Základní koncepcí RVP PV je respektování individuálních potřeb a možností dětí a tak je 

východiskem i pro přípravu vzdělávacích plánů pro děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami potřebují poskytnutí podpůrných 

opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu 

uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje škola. Podpůrná opatření se 

podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření 

prvního stupně uplatňuje škola, i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě 

plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit 

pouze s doporučením ŠPZ. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou stanovuje 

vyhláška č. 27/20016 Sb. Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro 

vzdělávání všech dětí společné. Vzdělávání je třeba ale přizpůsobovat tak, aby maximálně 

vyhovovalo dětem, jejich potřebám a možnostem a byly vytvořeny optimální podmínky k 

rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu dosáhnout 

co největší samostatnosti. Rozvoj takových dětí závisí na citlivosti a přiměřenosti působení 

okolí. Proto je nutné navázat úzkou spolupráci s rodiči takových dětí, vhodně a citlivě s nimi 

komunikovat a předávat potřebné informace.  

 

Vzdělávání dětí nadaných  

 

Mateřská škola je povinna vytvářet podmínky k co největšímu potenciálu každého dítěte s 

ohledem na jeho individuální možnosti a to jak ve školním vzdělávacím programu, tak při 

jeho realizaci. To platí i pro děti nadané. Vzdělávání nadaných dětí je zaměřeno na rozvíjení 
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různých druhů nadání, a aby se tato nadání mohla projevit, pokud možno uplatnit a nadále 

rozvíjet. 

 

 Vzdělávání dětí od dvou let 

 

 V mateřské škole lze vzdělávat i děti od dvou let. Je nutné si však uvědomit specifika 

související s obsahovou úrovní ve všech oblastech vývoje. Cíle a záměry pak k tomu 

přizpůsobit. Dvouleté děti potřebují více individuální péče, pravidelný denní režim, emoční 

podporu, pocit bezpečí, podnětné prostředí a srozumitelná pravidla. Nejvíce se učí 

nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. Důležité je, abychom 

těmto dětem nechali co nejvíce prostoru pro volné hry a pohybové aktivity a citlivě 

přizpůsobovali organizaci – střídali nabídkové činností, trénovali návyky a praktické 

dovednosti. 

 

Zajištění věcných podmínek  
o postupné vedení dítěte k používání toalety (ve spolupráci s rodinou)  

o zajištění dostatku náhradního oblečení v případě nutnosti převlečení 

o pro zajištění zvýšených nároků na hygienu, je nutná pomoc nepedagogického 

pracovníka 

o zajištění klidného prostoru pro odpolední odpočinek a zároveň upravení 

denního režimu, delší časový prostor pro odpočinek i pro stravování a 

sebeobsluhu 

o vybavení, hračky i celková organizace prostoru splňuje zajištění bezpečnosti a 

vytváří vhodné podmínky pro děti daného věku  

 

Adaptace 

 

o před nástupem dítěte do MŠ nabídnout rodičům společný pobyt na zahradě MŠ 

o v prvním týdnu umožnit seznamování s MŠ společně s rodiči, nabídnutí 

zkráceného pobytu              

o postupné přivykání, seznamování s prostředím 

o třída, herna, hračky, seznámení s dětmi, učitelkami, denním programem 

o respektování rituálů při loučení s rodiči  

 

Při vzdělávání dětí raného věku je nezbytná úzká spolupráce s rodinou a vytváření podmínek 

pro zajištění návaznosti režimu v rodině i v MŠ  

Využití individuálního přístupu, respektování vývojových potřeb dětí Vytváření základů pro 

postupné osamostatňování dítěte v oblasti sebeobsluhy a socializace. 

 

Formy a metody práce  
o individuální a skupinová práce  

o prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi  

o situační učení - spontánní sociální učení - dramatická výchova 

o didakticky cílené činnosti, aktivity spontánní i řízené pedagogem  

 

Metodika vzdělávání 2 – 3 letých dětí  
 

o podporování hry, která je základní činností dětí 

o postupné začleňování ostýchavých dětí 

o přizpůsobování denního režimu adaptabilitě dětí 
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o postupné začleňování dětí do řízených činností  

o postupné osvojování samoobslužné činnosti na toaletě, v umývárně, šatně, 

jídelně 

o nabízení účasti v řízených činnostech spolu se staršími dětmi  

 

Motorické dovednosti 

 

o vytváření podmínek k podpoře tělesných aktivit a zdraví, osobní spokojenosti a 

pohody 

o zajištění bezpečnosti - uspokojování individuální potřeby pohybu, rozvíjení 

správného držení těla, automatizování již zvládnutých pohybů  

o uvolňování ruky prostřednictvím volného“ čmárání“ (úchopové pastely, 

prstové barvy, silné tužky),  

o rozvíjení smyslu pro rytmus (říkadla, dětské rytmicko-melodické nástroje) 

o rozvíjení motorických a senzomotorických dovedností - dle individuálních 

možností zapojování dětí do vzdělávacích činností Rozvíjení poznávacích 

procesů  

o podněcování aktivit 

o rozvíjení zvídavosti, fantazie 

o poznávání okolí, získávání orientace v prostoru, čase 

o pojmenovávání části lidského těla, předmětů každodenní potřeby 

o poznávání vlastností předmětů (barvy, tvary) 

o postupné učení se prostorové orientaci, odhadování velikosti  

o poznávat jména dětí, kamarádů - postupné seznamování s přírodou (zvířata, 

ovoce, zelenina)  

o vhodnou nabídkou činností dítěti napomáhat v chápání okolního světa 

o motivování k dalšímu poznávání 

o učení soužití ve společnosti vrstevníků 

 

 Řeč 

o poskytování správných mluvních vzorů 

o rozvíjení slovní zásoby dítěte (pasivní i aktivní slovní zásoba) 

 

 Učení nápodobou 

o zkoumání světa prostřednictvím smyslů a pohybových aktivit 

o objevování a zkoumání různých materiálů, předmětů, prostoru, sebepoznávání 

poznávání ostatních 

o umožňování volných herních činností - realizování her s podporou dospělého 

o usnadňování her s vrstevníky (dítě – učitelka - dítě) 

o respektování krátkodobé pozornosti dvouletého dítěte - nabízení jednoduchých, 

pestrých, krátkodobých činností  

o postupné procvičování ve zvládání emocí a afektivního chování 

o pomoc učitelky při řešení konfliktních situací mezi dětmi 

o respektování individuální potřeby dětí v navazování přátelství 

o osvojování si nejjednodušších pravidel slušného chování  

o rozvíjení pocitu osobní jistoty  

o podporování citových vztahů k rodině, škole, pracovníkům školy, ostatním 

dětem, k přírodě  

 

 


