Mateřská škola ul. Dlouhá 35 a odloučené
pracoviště MŠ Fr. Ondříčka 26
České Budějovice

Školní vzdělávací
program
pro předškolní vzdělávání
(Dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání – školský zákon)

ŠVP byl schválen na Radě školy dne 15.6.2017

Od 1.9. 2017 – platnost 3 roky
(s možností jej každoročně aktualizovat)

Úprava Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání byla provedena na
základě ustanovení zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb., kterými se mění zákon
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vize školy
Jestliže dítě žije v ovzduší kritiky,
bude náchylné k odsuzování.
Jestliže dítě žije v ovzduší tolerance,
naučí se být trpělivé.
Jestliže dítě žije ve strachu,
naučí se nechápat.
Jestliže dítě žije v ovzduší povzbuzování,
naučí se povzbuzovat i jiné.
Jestliže dítě žije v žalu,
naučí se litovat samo sebe.
Jestliže dítě žije uprostřed chvály,
naučí se správně hodnotit druhé.
Jestliže dítě žije v žárlivosti,
bude mít pocit viny.
Jestliže dítě roste uprostřed poznání,
naučí se, jak dobré je mít cíl.
Jestliže dítě žije v ovzduší nepřátelství,
naučí se bojovat.
Jestliže dítě žije obklopeno čestností,
naučí se, co znamená pravda.
Jestliže dítě žije v bezpečí,
naučí se důvěřovat sobě i svým blízkým.
Jestliže se dítě vyvíjí s pochopením,
naučí se milovat.

Školní vzdělávací program předškolní výchovy zpracovává
ředitelka, zástupkyně MŠ Dlouhá a pedagogická rada školy.
V MŠ Dlouhá, je podkladem program

„Veselá písnička – to je naše školička“
V MŠ Františka Ondříčka je program

„Mateřinková zahrada – environmentální výchova“

Základní filosofií našich mateřských škol je vytvořit
dětem atmosféru milého přijetí a prostředí, ve kterém se
budou cítit příjemně a bezpečně.
ŠVP lze každoročně obměňovat díky novým poznatkům a zkušenostem.
Reagujeme aktuálně na skladbu dětí, možnosti materiálů, vybavenost škol, nové
znalosti pedagogů a další změny v RVP.
Platnost ŠVP je 3 roky.

1. Identifikační údaje o škole
Mateřská škola ul. Dlouhá a její součást v ul. Františka Ondříčka je pětitřídní školou, která je
zakomponována do středu sídliště Vltava s dostupností autobusových linek MHD. Školy jsou
od sebe vzdáleny cca 250 metrů.
Od roku 1996 je MŠ původně šestitřídní nyní dvoutřídní v ul. Dlouhá právním subjektem a
v roce 2001 se stala trojtřídní škola v ul. Františka Ondříčka součástí mateřské školy Dlouhá.
Ředitelka školy s vedením spravuje v současné době dva areály škol, dvě školní jídelny,
z nichž jedna vaří pro Základní školu, Praktickou školu a Mateřskou školu detašované
pracoviště Trhové Sviny a jednu prádelnu.
Adresy a telefonní čísla škol:
MŠ ul. Dlouhá 35, 37011 Č. Budějovice - příspěvková organizace
tel. čísla: 385340658, z. a fax: 385341816, e-mail: ms.dlouha@seznam.cz
Mobil: 737115340
Webová adresa pro obě školy: www.msdlouha.cz
Kapacita školy: 56 dětí
Statutární orgán : ředitelka MŠ, Eva Tolarová
Součástí MŠ Dlouhá:
MŠ Fr. Ondříčka 26, 37011 Č. Budějovice
tel. číslo: 385524391, e-mail: ms.ondricka@gmail.com
Mobil: 702018176
Kapacita školy: 84 dětí
Zřizovatel:
Statutární Město České Budějovice
Náměstí Přemysla Otakara II. 1,2
Náměstek primátora pro školství a rozpočet: Mgr. Petr Podhola , mobil 724574472 e-mail
podholap@c-budejovice.cz
OŠT: vedoucí OŠT Mgr. David Štojdl 386801501
Vedení školy:
Ředitelka školy:
Zástupkyně ředitelky:
Vedoucí učitelka:
Vedoucí školních jídelen a ekonom školy:
Školnice:

Eva Tolarová
Mgr.Marie Kurincová
Regina Macháčková
Jaroslava Řezáčová
Romana Janochová

2. Obecná charakteristika školy:
Škola funguje dle zákona 561/2004 Sb. jako škola s celodenním provozem a je součástí
vzdělávací soustavy ČR. MŠ je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Statutární
město České Budějovice. Hospodaří s přípěvkem od zřizovatele a se státním rozpočtem.
Kontrolním orgánem pro hospodaření s těmito příspěvky je zřizovatel a Česká školní
inspekce.
Provoz školy a její součásti je: od 6.00 do 16.30 hodin.
MŠ ul. Dlouhá je škola účelově postavená v roce 1983, plocha místností pro děti je
v jednopatrové budově 392m. Budova je propojena spojovací chodbou s hospodářským
pavilonem, kde je technické zázemí školy, kanceláře, kabinety. Herna pro nadané děti je
k dispozici, pokud se vyskytnou nadané děti. Školu obklopuje zahrada s moderními prvky
z akátového dřeva, pro pobyt v dešti je vybudován přístřešek nad terasou.
Součást školy: MŠ Fr. Ondříčka je trojtřídní škola postavena v roce 1978, třídy se nachází ve
dvou budovách, v jedné patrové a jedné přízemní a ty jsou spojeny spojovací chodbou
s hospodářským pavilonem, kde kromě kuchyně je i prádelna. Vše moderně vybaveno a
budovy opraveny. Školu obklopuje zahrada účelově vybavena pro dlouhodobý program
Mateřinková zahrada. V roce 2005 byla zahrada vybavena novými akátovými prvky, které
jsou součástí hlavního programu školy.
Tato škola už mnoho let spolupracuje s mnoha ekologicky zaměřenými organizacemi a
účastní se programu Zdravé město.
Historie MŠ:
MŠ v ul. Dlouhá byla založena v roce 1983 jako čtyřtřídní škola s dvěmi odděleními
jeslí. V roce 1992 byly jesle zrušeny a škola se stala šestitřídní mateřinkou. Vzhledem
k velkému úbytku předškolních dětí se postupně počet tříd snižoval až k dnešní podobě, tj.
dvoutřídní mateřská škola.
Uvolněné třídy a přilehlou zahradu má v pronájmu Základní škola, Praktická škola a
Mateřská škola Trhové Sviny.
Rok 1996 přinesl změnu, škola se stala příspěvkovou organizací se vstupem do právní
subjektivity. Od 1.1.2001, z rozhodnutí Zastupitelstva města České Budějovice, byla k MŠ
Dlouhá 35, přiřazena MŠ Františka Ondříčka 26 a tím se stala školou pětitřídní.
O MŠ Dlouhá:
Dvoutřídní mateřská škola v ul. Dlouhá je škola rodinného typu, kterou obklopuje
rozsáhlá zahrada a zeleň. V současné době má dvě budovy spojené chodbou. V jedné budově
je hospodářské zázemí a ředitelna s kanceláří včetně školní jídelny, která vaří stravu i pro
Základní školu, Praktickou školu a Mateřskou školu Trhové Sviny. V druhé patrové budově
jsou dvě třídy mateřské školy. Třídy jsou účelově stavěné s maximální plochou pro děti
včetně stálých ložnic. Každá třída má zapsáno 28 dětí. V první třídě jsou děti od 3 do 4,5 let,
ve druhé třídě jsou děti od 4,5 do 6 let. Dětem se věnují kvalifikované pedagogické
pracovnice a ředitelka školy. Školní zahrada je vybudována dle euro norem, umožní spontánní
pohybové vyžití i kognitivní rozvoj dětí.
Celoroční vzdělávací projekt: „Veselá písnička – to je naše školička“ je základem
vzdělávacího procesu.

O MŠ Fr. Ondříčka
Trojtřídní mateřská škola v ulici Františka Ondříčka byla dána do provozu v září 1978
jako první mateřská škola na sídlišti Vltava. Byla budována v akci „Z“ a doplněna bazénem
ve školní zahradě. Je obklopena členitou zahradou se vzrostlými stromy, které vytváří zelenou
oázu plnou pohody a klidu.
Školu tvoří tři budovy propojeny spojovací chodbou. Hospodářské zázemí se nachází v jedné
z přízemních budov spolu s kanceláří zástupkyně, prádelnou a školní jídelnou. Ve druhé
přízemní budově je jedna třída pro děti 5-6 leté. Další dvě třídy pro děti od 3 do 5 let jsou
umístěny v patrové budově. Škola byla účelově postavena s nutností rozkládat lehátka, je
vhodná pro děti předškolního věku s potřebou obměny nábytku a zařízení. Prostředí dotváří
vkusné estetické doplňky – výrobky dětí a učitelek, pokojové květiny a akvária.
Od roku 1997 je stěžejním programem školy projekt: „Mateřinková zahrada“, která
každým rokem vyvrcholí akcí „Den Země“. Projekt je celoroční, děti se učí poznávat přírodu,
chránit ji a seznamují se se základy ekologického cítění.

3. Podmínky vzdělávání
A) Věcné podmínky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mateřská škola Dlouhá se svou součástí v ul. Františka Ondříčka je příspěvkovou
organizací
Provoz je hrazen příspěvkem zřizovatele, mzdové náklady státní dotací
Škola vypracovává zprávu o hospodaření, která je k nahlédnutí u ředitelky školy
škola je pětitřídní, dvě třídy jsou v ul. Dlouhá a tři třídy jsou v ul. F. Ondříčka, celkem
jsou rozloženy ve dvou patrových pavilonech a jednom přízemním.
Dětský nábytek, umývárny, toalety i vybavení pro odpočinek i TV nářadí dětí odpovídají
počtu dětí a jsou zdravotně nezávadné a bezpečné.
Hračky,didaktické pomůcky jsou dětem volně přístupné Je průběžně obnovováno a
doplňováno.
Děti se samy, svými výtvory, podílejí na úpravě a výzdobě prostředí
Na areály mateřských škol bezprostředně navazují rozlehlé zahrady, které umožňují
rozmanité pohybové i další aktivity dětí.
Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřských škol splňují bezpečnostní a hygienické
normy platící v současné době
Součástí tříd je k dispozici PC nebo notebook a ve 3.třídě MŠ Fr.Ondříčka je nově
interaktivní zobrazovač
Obě školy jsou vybaveny video telefony a MŠ dlouhá i kamerovým systémem kvůli
bezpečnosti

B) Životospráva:
•

Stravování dětí je na dobré úrovni, jídelníčky jsou tvořeny tak, aby splňovaly pestrost a
vyváženost, jsou dodržovány správné technologické postupy přípravy pokrmů a nápojů.
Obě školy mají stejný jídelní lístek.

•
•
•
•
•
•
•

Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány časové intervaly. (2,5-3 hodiny).
Je dodržován pitný režim. Po celý den mají děti k dispozici čaj a čistou vodu. Větší děti se
samy obsluhují a malé děti jsou pobízeny učitelkami.
Děti nejsou násilně nuceny do jídla, mají možnost sníst tolik stravy, kolik chtějí,mají
možnost rozhodovat o velikosti porce a mají možnost výběru. Z domova neznají pestrost a
postupně si zvykají na nová jídla.
Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku, činnosti jsou přizpůsobovány okamžité
kvalitě ovzduší. Nejsou venku při prudkém větru, dešti a mrazu (-8˚C). V dešti jsou jen
tehdy, pokud mají všichni pláštěnky a holinky.
Je dbáno na dostatek volného pohybu nejen na zahradě ale i v interiéru mateřských škol.
Každodenně dodržujeme pedagogickou hygienu, děti nepřetěžujeme a respektujeme
individuální potřeby, aktivity, délku spánku a odpočinku jednotlivých dětí
Učitelky se chovají dle zásad zdravého životního stylu a poskytují tím dětem přirozený
vzor,organizaci celého dne přizpůsobují a duální situaci a potřebám dítěte.V denním
režimu střídají spontánní i řízené činnosti.
Režim dne – model:
MŠ Dlouhá
6,00 – 8,30
8,30 – 8,50
8,50 – 9,30
9,30 – 11,30
11,30 – 12,00
12,00 – 14,00
14,00 – 16,30
MŠ Fr. Ondříčka
6,00 – 8,00
8.00 – 8.30
8,30 – 8,45
8,00 – 8,30
8,30 – 9,30
9,30 – 11,30
11,30 – 12,00
12,00 – 14,00
14,00 – 16,30

volná činnost, spontánní hry, individuelní práce s dětmi
dopolední svačina, hygiena
řízená vzdělávací činnost podle RVP
pobyt venku, kde se plní činnosti spojené s TV aktivitami,
pozorování, experimentování, otužování.
oběd-děti jsou vedeny ke kulturnímu stolování a sebeobsluze
hygiena, převlékání do pyžamek, odpočinek, TVchvilka
svačina a odpolední zájmové aktivity jsou v MŠ nebo na školní
Zahradě ,zájmové kroužky
volná činnost, spontánní hry, individuelní práce s dětmi
svačina, upevňování hygienických návyků, stolování
volná činnost, individuelní práce s dětmi – mladší děti
svačina a klidová hra-starší děti
spontánní a řízená činnost-starší děti, rozvoj všech okruhů RVP
pobyt venku, kde se plní činnosti spojené s TV aktivitami,
pozorování, experimentování a projektem
Mateřinková zahrada.
oběd-děti jsou vedeny ke kulturnímu stolování a sebeobsluze
odpočinek, buď spánek, nebo chvilkový odpočinek a pak hra.
svačina a odpolední činnost,zájmové kroužky

Den v mateřské škole a formy předškolního vzdělávání
1. Volná hra a spontánní činnosti: mateřské školy poskytují dostatek prostoru pro volnou
hru a spontánní činnosti, výtvarné a pracovní aktivity v době po příchodu dětí do MŠ, dále
v průběhu pobytu venku a při odpoledních činnostech ve třídě nebo při vhodném počasí
na zahradě MŠ. Také probíhá individuální činnost s dětmi, které mají OŠD.

2. Hygiena a sebeobsluha: hygienické potřeby provádějí děti samostatně podle vlastní
potřeby a požadavku intimity. Pokud potřebují pomoc, je jim poskytnuta ze strany
učitelky. Při oblékání a svlékání, úklidu hraček a podobně jsou děti vedeny
k samostatnosti, vzájemné ohleduplnosti a pomoci. Děti si po obědě čistí zuby, děti vodou
a kartáčkem.
3. Řízené činnosti – spontánní činnosti a aktivity.Navazují na ranní volné hry a vychází
především z potřeb a zájmů dětí. Vzdělávací činnosti jsou plánované učitelkou /týdenní a
denní plány/mají daný cíl a prostředky, očekávané kompetence a hodnocení. Činnosti jsou
vedeny od dopolední svačiny do pobytu venku, ale řízená činnost nebo hra vzniká též
spontánně nebo může být navozena učitelkou kdykoliv průběhu dne.
4. Tělovýchovné chvilky jsou zařazovány kdykoliv v průběhu dne, nejčastěji v řízené
společné činnosti a při pobytu venku, jejich cílem je navození rušných aktivit, procvičení
dechového a pohybového aparátu, získání obratnosti, odvahy a podpory zdravého růstu, s
využitím hudby a prvky jógy.
5. Stolování a sebeobsluha: Stolování je třikrát denně, děti jsou vedeny k samostatnosti a
sebeobsluze, do jídla nejsou nuceny, ale snažíme se o maximální motivaci formou
osobního příkladu a přiznáním volnosti ve výběru kolik dítě sní, nebo si podle chuti přidá.
V průběhu dne je zajištěn pitný režim – voda, čaj. Děti jsou vedeny k úklidu oblečení,
svého místa u stolu a v šatně, k základním hygienickým návykům – mytí rukou po použití
WC, používání kapesníku a ubrousku, čistota při stolování a použití příboru u star. dětí.
6. Pobyt venku: probíhá na zahradě nebo formou vycházky. Poskytuje dětem poznatky o
okolí a především je prostorem k dostatečnému pohybovému vyžití a uskutečnění
vlastních herních záměrů dětí. Pestrost vycházek do okolí obou škol je velká, děti mohou
pozorovat jak život u řeky, tak u rybníka, tak i stromy, keře i rostliny všeho druhu, taktéž
drobné ptactvo a brouky poznávají na bývalém vojenském cvičišti. Kolem rybníku Černiš
je poznávací stezka, kde se děti seznamují s vodním ptactvem a jinými přírodními úkazy.
Velké vyžití skýtají i zahrady mateřských škol, kde jsou dřevěné akátové konstrukce,
pískoviště s doplňky, koloběžky a tělovýchovné náčiní, v létě jsou zde solární sprchy pro
otužování dětí.
7. Individuální práce: je prováděna s dětmi, které potřebují procvičit některou dovednost
předškolního vzdělávání potřebnou pro vstup do ZŠ. O individuální práci jsou rodiče
informování a je jim nabídnuta forma spolupráce.
8. Odpočinek a spánek: V době poledního klidu, děti odpočívají na lehátkách, děti starší
pěti let odpočívají krátce. Tato doba je kromě odpočinku věnována čtení pohádek, příběhů
a poezie, poslech hudby a zpěvu. Děti si mohou přinést hračku (vazba na domov), kterou
mohou půjčit kamarádům.
Komunikace mezi školou a rodinou: rodiče mohou kdykoliv vejít do třídy a podívat se,
co dělá jejich dítě. Podmínkou je přezutí a fakt, že nemají akutní infekční chorobu.
K rozhovorům s učitelkou je nejvhodnější čas při ranním či odpoledním předávání dítěte.
C) Psychosociální podmínky
•
•
•
•

Děti i dospělí se cítí v prostředí mateřských škol dobře, spokojeně, jistě a bezpečně
Nově příchozí děti mají možnost se postupně adaptovat na nové prostředí i situaci jak
formou možnosti již dříve chodit na cvičení rodičů s dětmi, tak přítomností rodičů ve
třídě.
Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení,
vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřských školách potřebný řád
Pedagogický styl je podporující, počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním
dítěte. Projevuje se přímou, empatickou a naslouchající komunikací pedagoga s dětmi.

•

•

Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných
pokusech, dostatečně chválí a pozitivně hodnotí. Vylučuje neefektivní způsoby
komunikace (vyčítání a obviňování, srovnávání, poučování a moralizování, ironie,
příkazy, zákazy a pokyny).
Třída má svá pravidla a rituály k soužití a adaptaci

D) Organizační chod škol:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na
jejich aktuální potřeby
Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové
aktivity.
Učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávacím potřebám a jsou zodpovědné za
nabídku výchovně vzdělávacích aktivit a činností.Plánování pedagogické práce a chodu
obou škol vychází ze společné práce celého kolektivu.
Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí
Při vstupu dítěte do mateřských škol je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační
režim.
Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají
možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách.
Je snaha nepřekračovat doporučované počty dětí ve třídě, spojování tříd je maximálně
omezeno.
Připomínky a nápady mohou rodiče napsat do dotazníků , konzultací s učitelkami na
akcích školy nebo třídních schůzkách nebo s ředitelkou školy každou středu a pátek , kdy
je úřední den.
Provoz škol : 6.00 hodin do 16.30 hodin.

E) Řízení škol:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Povinnost, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny.
Je vytvořen funkční informační systém a to jak uvnitř školy tak i navenek
Při vedení zaměstnanců ředitelka a zástupkyně vytvářejí ovzduší důvěry a tolerance.
Podporují a motivují spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách
školního programu.
Ředitelka a zástupkyně rozumně hodnotí práci podřízených vhodnou motivací.
Plánování pedagogické práce a chodu škol je funkční, opírá se o předchozí analýzu a
využívá zpětné vazby.
Ředitelka a zástupkyně společně s pedagogickým týmem zpracovávají Školní vzdělávací
plán.
Školy spolupracují se Zřizovatelem, Cassiopeiou, Ped. psychologickou poradnou,
logopedy, Domy pečovatelské služby, Arpidou, Základní školou Vltava, PŠ Trhové Sviny
Součást MŠ v ul. Fr. Ondříčka se podílí na ekologických projektech, čerpá z grantů na
vylepšení prostředí a získalo certifikát „Zahrada“
Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřských škol, jsou
smysluplné a užitečné, z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci.

F) Personální zajištění:
•
•
•
•

Ve škole je 10 učitelek mateřské školy z toho tři s magisterským vzděláním
Všechny učitelky pracují na plný úvazek ,je podle možností a podmínek školy zajištěno
překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů ve třídě , optimálně alespoň v rozsahu dvou
a půl hodiny.
Provozních zaměstnanců je 11, z toho šest zaměstnanců pracuje ve dvou školních
jídelnách ,4 v provozu a pradlena,kterou financuje zřizovatel.
Učitelky mají možnost dalšího odborného vzdělávání z nabídky NIDV a Střediska služeb
školám,ale i jiných zdrojů, které dochází elektronickou poštou .

G) Spolupráce s rodiči a institucemi:
•
•

•
•
•

Na škole není zřízeno SRPDŠ. Přesto nám záleží na dobré spolupráci s rodiči, na
vytvoření vzájemné důvěry a navázání kontaktu. Rodiče aktivně spolupracují na akcích
školy,zajišťují různé materiály pro tvoření .Velmi se osvědčily tvořivé odpolední dílničky.
Škola pořádá: informativní schůzku pro nové rodiče, Den otevřených dveří, Mikulášské
slavnosti, Radosti u stromečku, Příchod Tří králů, Masopust, Svátky jara, Den Země, Den
matek, Den dětí, Loučení s předškoláky, Veselé pískání s flétničkou, seznamování
s němčinou a angličtinou formou hry, výtvarné a pracovní aktivity, taneční kroužek,
ukázka canisterapie, vzdělávací činnosti zaměřené na ekologii- Cassiopeia, TVOR, ZOO
Dvorec u Borovan – radovánky se zvířátky, ZOO Hluboká nad Vltavou, návštěva u hasičů
a besedy s policisty a záchranáři, návštěvy Wortnerova domu – Alšova Jihočeská
galerie/vzdělávací programy/, Domu umění, nabídky dětské literatury s možností koupě,
návštěva knihovny.
Mateřské školy podporují rodinnou výchovu a pomáhají rodičům v péči o dítě, nabízíme
poradenský servis a nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání
předškolních dětí. /spolupráce s PPP, logopedy, děts.lékaři/
Spolupráce s Domem pečovatelské služby – každoroční návštěva babiček a dědečků v MŠ
a opačně.
Spolupráce se ZŠ – vystoupení pro děti prvních tříd, návštěva ve škole našich
předškoláků, informativní a pracovní schůzky pedagogů obou škol.

H) Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
IVP pro dítě se speciálními vzdělávacími potřebami
Přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření
Spolupráce se zákonnými zástupci dítěte, s odborníky a školským poradenským zařízením
Snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy
Realizace všech podpůrných opatření při vzdělávání dětí
I) Vzdělávání dětí nadaných
Mateřská škola Dlouhá i Fr.Ondříčka bude vytvářet podmínky k co největšímu využití
potencionálu každého dítěte a ohledem na jeho individuální možnosti. Zařazování aktivit a
činností na podporu jejich dovedností.

J) Vzdělávání dětí od dvou do tří let věku
Obě mateřské školy zatím problematiku dvouletých dětí neřešila.Pokud bude potřeba
umístění dvouletých dětí,škola zajistí asistenta pedagoga,školního asistenta nebo chůvu.
Vzhledem věku a výšce dětí by musel být přizpůsoben nábytek,umývárny a i vybavení
tříd.

4. Organizace vzdělávání
V MŠ Dlouhá jsou dvě třídy – Kuřátka a Krtečci .
V MŠ Fr. Ondříčka jsou tři třídy – Vrabečci,Žabičky a Žluťásci.
Školy mají na třídách zapsáno k 1.9.2017 :28 dětí na třídu, mají výjimku z počtu dětí.
Při zařazování dětí do jednotlivých škol a tříd ,zohledňujeme přání rodičů,sourozenecké
vztahy a věk dětí.
Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole se každoročně mění po
dohodě se zřizovatelem a dle aktuálních podmínek v daném roce, je zveřejněn vždy na
webových stránkách školy,zřizovatele,na centrálních nástěnkách ve školách a dveřích.
Pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky je předškolní vzdělávání povinné.
Mateřská škola Dlouhá uskutečňuje individuální vzdělávání dle § 34 b školského zákona, u
jednoho dítěte. Na třídě je vedeno portfolio dítěte , které je při ověřování znalostí dítěte
postupně doplňováno. Ověřování je provedeno 2x ve školním roce – listopad a březen a je o
něm proveden zápis a účastní se kromě dítěte i zákonný zástupce , ředitelka školy a učitelka.

5.Charakteristika vzdělávacího programu
MŠ Dlouhá má vypracován celoroční program „Veselá písnička – to je naše školička“, který
obsahuje čtyři bloky a 16 projektů. Je zaměřen na zachovávání lidových tradic a zvyků
s lidovými písničkami.
MŠ Fr. Ondříčka má projekt „Mateřinková zahrada“, který obsahuje 5 integrovaných bloků s
21 projekty a je zaměřena na environmentální výchovu – spolupracuje s Životním
prostředím,čerpá Grant a každoročním vyvrcholením je oslava Dne Země pro rodiče a
širokou veřejnost.
Projekty na obou školách jsou průběžně doplňovány, obměňovány a přizpůsobovány
potřebám dětí, podmínkám škol a novým trendům získaným na DVPP.
Jednotlivé projekty jsou dále pedagogy rozpracovány podle podmínek a věku dětí na
spontánní hry a zábavné činnosti. Při každém rozpracování jsou respektovány požadavky na
rozvoj osobnosti dítěte .Obsah jednotlivých projektů vychází z přirozeného života kolem nás a
napomáhá získávání skutečných výstupů dítěte – kompetence.
Je dokumentem otevřeným .

Formy vzdělávání
Prolínají se během celého dne ve všech činnostech a situacích, které se v mateřské škole
naskytnou.
Jsou založeny na přímých prožitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit, řízených
činností v menších, či větších skupinách nebo individuálně, vycházejí z dětské volby, z dětské
zvídavosti a potřeby objevovat.
Mají charakter hry, zábavy a zajímavých činností a aktivit různorodě zaměřených, které se
vzájemně prolínají. Probouzejí aktivní zájem dítěte nalézat nové poznatky, zdravé
sebevědomí, uvědomovat si samo sebe i ty druhé, chtít se zařadit do společnosti a poznávat
sounáležitosti s lidmi a přírodou.

Rámcové cíle:
1. Rozvíjení dítěte po všech stránkách - kulturních a hygienických návyků,
sociální přizpůsobivosti, osobně sociálních a mravních vlastností a dovedností.
Rozvíjení citové oblasti, paměti, pozornosti, řečových dovedností, hrubé a jemné
motoriky, estetického cítění.
2. Získávání a osvojování poznatků o životním prostředí, jeho ochraně, světě přírody, vědy,
přírodě živé a neživé, o přírodních jevech a dějích, o rozmanitosti přírody a světa, o jeho
řádu.
3. Vytváření radostného a pohodového prostředí pro celkový rozvoj dítěte, vstřícnost,
respektování potřeb dítěte.
Nabízet a realizovat spontánní hravé činnosti a aktivity vycházející ze zájmu dětí a
respektující jejich individuální potřeby a možnosti.

Záměry:
1) Poznávat a společně sdílet hodnoty, které jsou srozumitelné a přijatelné pro děti i jejich
rodiče (samostatnost, odpovědnost, schopnost spolupracovat, úcta ke všem formám života
včetně odpovědnosti za svůj život a zdraví, sebeúcta, podpora rodinných vztahů,
vzájemného respektování a ohleduplnosti, úcta k hodnotám k uměleckým i materiálním
včetně majetku svého i ostatních, radost z poznání a touha objevovat, schopnost rozeznat
dobro a zlo, optimistické ladění apod.).
2) Stanovit si společně s dětmi jasná pravidla spolužití a snažit se o jejich transfer do
rodinného prostředí.
3) Vytvářet prostředí vzájemné důvěry a otevřenosti mezi pedagogy, a dětmi i rodiči (v
tomto případě považujeme za pedagogy všechny zaměstnance školy).
4) Snažit se o navázání pozitivního vztahu s každým dítětem, snažit se být pro děti citově
významným člověkem a pozitivním vzorem.

5) Zprostředkovávat dětem prožitky,
a povrchností.

u kterých převažuje kvalita nad kvantitou

6) Vytvářet v dětech zdravý životní styl směřovaný k péči o vlastní zdraví a ochranu
životního prostředí.

6. Vzdělávací obsah
Okruhy, které se promítají do vzdělávací nabídky, do výchovného stylu, metod a forem jsou
závazné globálně a povinné pro pedagogy nikoli pro děti .
Při sestavě TVP zařazuje pedagog tyto okruhy elementárních poznatků:
Pět oblastí vzdělávání jsou činně propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně
fungující celek životně nedělitelný. Obsah jednotlivých oblastí předškolního vzdělávání
v rámcovém programu se stejně jako v životě prolíná, prostupuje a vzájemně se podmiňuje.
Cíle i dosahované kompetence dítěte na sebe navazují a vzájemně se doplňují, někde se i
částečně překrývají. V rámci různých oblastí se tak mohou přirozeně i opakovat.

Dítě a jeho tělo - oblast biologická
Záměr vzdělávacího úsilí:
Stimulovat a podporovat růst a neuro svalový vývoj dítěte. Podporovat fyzickou
pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, rozvíjet pohybové
i manipulační dovednosti dětí, učit je sebe obslužným dovednostem a vést je ke zdravým
životním postojům.
- zachovávat správné držení těla
- zvládnou 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 a 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
rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem
podobně)
- ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby,
s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zaházet s grafickým a výtvarným
materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet
s jednoduchými hudebními nástroji apod.)
- zvládnout sebe obsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní
návyky (starat se osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe
a své 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, 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
- míst povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu zdravé
výživy
- mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde
v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.)
- zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji,
sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými
hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami.

Dítě a jeho psychika – oblast psychologická
Záměr vzdělávacího úsilí:
Rozvíjet duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost, jeho intelekt, řeč a jazyk,
poznávací procesy a funkce, jeho city i vůli, stejně tak i jeho sebe pojetí a sebe nahlížení,
jeho kreativitu a sebevyjádření.
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
jednoduchou 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
nebezpečí a pod) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
- sledovat očima zleva doprava- poznat některá písmena a číslice, popřípadě slova
- poznat napsané své jméno
- projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film,
užívat telefon
Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace.
- vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového,

změněného, 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,
vlastnosti 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 zkušenosti 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
určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do 6, 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 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 řešením
- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních,
výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
Sebe pojetí, 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
přizpůsobovat jim své chování
- vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících,
nebezpečných, 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
povinnosti
- 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 podobně)
- 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

- dramatickou improvizací apod).

Dítě a ten druhý – oblast interpersonální
Záměr vzdělávacího úsilí
Utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat kultivovat a obohacovat
jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.
- 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 (a 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
postoj 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.)
- bráni 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 – oblast sociálně kulturní
Záměr vzdělávacího úsilí
Uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury,
pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje, přijmout základní
všeobecné, uznávané, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské
pohody.
- 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 (z
jednoduchých situací 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 situací se podle této představy
chovat (doma, v MŠ 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 fér
- uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat
neočekávaně, proti pravidlům a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat společensky
nežádoucí 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,
dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je
zaujalo).
- zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjádřit 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 a jiné).
- vyjadřovat se prostřednictvím hudebních hudebně pohybových činností, zvládat základní
hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými
hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus).

Dítě a svět – oblast environmentální.
Záměr vzdělávacího úsilí:
Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na
životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového
dosahu, vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka)
- orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově
MŠ, v blízkém okolí).
- zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se
doma a v MŠ 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
pomoc)

- 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 zemí, 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 proměnlivým okolnostem doma i v MŠ
- mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnost) 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
poškozovat, všímat si nepořádku a škod, upozornit na ně
- pomáhat pečovat o okolí životního prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným
způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu
v okolí, živé tvory apod.)
Vzdělávací obsah RVP PV by měl sloužit pedagogovi jako východisko pro přípravu
vlastní vzdělávací nabídky. Pedagog by ji měl v třídním vzdělávacím programu
formulovat v podobě, jaké ji bude dětem předkládat – a to v podobě integrovaných
bloků a projektů.
Ve vztahu mezi integrovanými bloky a vzdělávacími oblastmi z RVP PV platí, že
bloky by měly být tvořeny tak, aby zasahovaly všechny vzdělávací oblasti (s tím, že
některá oblast může převažovat, jiné se může blok dotýkat jen velmi okrajově); tyto
bloky jsou tedy vzhledem ke vzdělávacím oblastem RVP PV průřezové.
Pedagog tyto okruhy nabízí dětem (v TVP – v projektech), děti mají příležitost se
s příslušnými poznatky v průběhu předškolního vzdělávání setkat, ale nemusí si je v plném
rozsahu osvojit.
Náměty pro projekty – okruhy elementárních poznatků
Integrované celky, po případě oblasti pro projekty
.
Učitelky budou dbát na vyvážený poměr činností motorických, kognitivních a
estetických s důrazem na rozvoj osobnostně sociálních a morálních vlastností a dovedností. Je
žádoucí, aby převažovaly hravé činnosti vycházející ze zájmu dětí a respektující jejich
individuální možnosti a potřeby. Realizace by se neměla odehrávat pouze formou společné
řízené činnosti, ale měl by jí být dán prostor v průběhu celého dne a všech činností v MŠ.
Forma přípravy je v kompetenci učitelky.
O činnostech by měli být informováni rodiče, vytvořen prostor pro jejich zapojení a
spolupodílení se na vzdělávání svých dětí.
Vzdělávací cíle dané Rámcovým vzdělávacím programem jsou součástí ŠVP a
pro učitelky jsou závazné při tvorbě TVP.
Nadstandardní aktivity, které nejsou součástí ŠVP
- Sboreček Vltaváček s hudebně pohybovou činností
- Zdravé pískání na flétny
- Angličtina hrou

Charakteristika 1. třídy MŠ Dlouhá: Kuřátka
Ranní přivítání dětí je hudbou, dětskými písničkami, pohádkou nebo básní:
My jsme malá kuřátka,
parta jedna pohádka.
Hrajem si a zlobíme

a něco vám povíme.
My jsme dobří kamarádi,
máme se tu všichni rádi.
Jedna,dvanda,třinda špánek,
říkám, říkám zaříkánek.
Kliky,háky,třesky,plesky,
ať,je nám tu spolu hezky.
Když se sejdou všechny děti, začínáme komunitním kruhem, kde se všichni přivítáme,pokud
má někdo svátek nebo narozeniny,tak mu zazpíváme,zatancujeme a popřejeme,povídáme si o
zážitcích z domova,výletu a učitelka vhodně namotivuje,co děti ten den prožijí v MŠ.
Ve třídě je zapsáno 28 dětí .
Děti jsou ve věku 3- 4,5 let. Třída jako celek působí vyváženě.
Docházka dětí je pravidelná, celodenní,děti nastupují vždy po dovršení 3let věku,nejpozději
do prosince. Všechny děti si velmi rychle zvykají na prostředí MŠ,kamarády a paní učitelky.
Jsou veselé,zvídavé a chtivé a zapojují se do všech činností v MŠ.
Spolupráce s rodiči je vstřícná, rodiče se zajímají o chod školy a zvykání dětí.Přináší
různé pomůcky na výtvarné a pracovní aktivity,nabízí návštěvy různých akcí,podílí se na
akcích školy./vánoce,velikonoce,čarodějnice/
Sociální úroveň rodin je na výši až na menší výjimky.
U dětí je znát i vliv výchovy prarodičů. Vzdělání rodičů nehraje ve výchově dětí až tak
zásadní roli, neplatí čím vyšší tím kvalitnější. Je velký zájem o různé zájmové kroužky a
výuku cizích jazyků.
Třída je zaměřena na všestranný rozvoj dětí, práce učitelek je zaměřena na dvě
věkové skupiny, jinak plánuje práce pro starší děti a jinak pro mladší (tříleté).
V měsících září a říjnu je takzvané období zvykání si, kdy malé děti se včleňují do kolektivu
a překonávají přechod z rodiny a především si zvykají na režim školy a přechodové situace
v průběhu dne.Vedeme je k samostatnosti,umět si poznat své věci,značku a kulturně
stolovat.Uvědomovat si nejen sama sebe,ale i ostatní,neváhat druhému pomoci nebo se s ním
rozdělit.
Hlavní záměr je děti naučit:
- Sebeobsluze
- Stolování
- Kulturním návykům
- Hygienickým návykům
- Sociální přizpůsobivosti
- Společenským návykům
- Rozvoj řeči
- Rozvoj hrubé a jemné motoriky
Cíle:
Vzdělávat děti dle ŠVP projekt: Veselá písnička – to je naše školička..

Charakteristika 2. třídy MŠ Dlouhá: Krtečci
Ranním rituálem je společná báseň :

Pod zemí si krtku brázdíš,
ruce máš jak lopaty,
protože se nám moc líbíš,
tak chceme být jako ty.

A společná píseň: Krtek ráno vstává,
kalhotky si dává,
na nožky dá bačkorky
a peláší do školky.
U nás se mu líbí,
rychle auto řídí,
má rád všechny děti,
je nás jako smetí.
Ve třídě je zapsáno 28 dětí . Třída je heterogenní složená z dětí ve věku od 4,5 do 6-ti
let a děti do 7-mi let – odklad školní docházky.
Pro děti s jakýmkoliv problémem jsou vypracovány konkrétní projekty s celoročním
zaměřením včetně spolupráce s rodiči./vady řeči,motoriky,ADHD/
U dětí s odkladem školní docházky jsou vypracovány individuální plány,které vychází z
potřeb dítěte a zprávy z PPP.Plán je doplňován a dotvářen v průběhu roku.
Zaměření třídy:
Celoročně bude třída zaměřena na výtvarnou, hudební, pracovní, pohybovou oblast a dbát
především na vstup dítěte do 1.třídy.Podporujeme zde děti nadané, talentované v těchto
oblastech,vhodně motivujeme děti méně aktivní, s menší schopností koncentrace.
Podporujeme rozvoj citové oblasti, paměti, pozornosti, řečových dovedností, rozvoj hrubé a
jemné motoriky,získat zdravé sebevědomí,místo v kolektivu vrstevníků i dětí
mladších.Zapojit děti do veřejného života,přibližovat jim lidové tradice a zvyky a podporovat
kladný vztah k živé i neživé přírodě. Snažíme se vytvořit radostné, pohodové prostředí pro
celkový vývoj dětí před vstupem do ZŠ. Stanovili jsme si pravidla chování v naší třídě.

MŠ Dlouhá

Celoroční projekt: „Veselá písnička – to
je naše školička!“
Integrovaný blok:

Vlaštovičko,leť !

Projekty:
1. Školka plná kamarádů
2. Co vyprávěl děda Podzim
3.Barvy a barvičky
4.Návštěva u babky kořenářky
5.Kampak letíš dráčku na mlhavé mráčku?
Cíle:
-

-

-

Vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit novým dětem vstup do mateřské
školy.
Pomoc dětem i jejich rodičům orientovat se v novém prostředí,adaptovat se a zvykat
si na režim školy a přizpůsobit se.
Pomoc dětem i jejich rodičům orientovat se v novém prostředí.
Vést děti k navazování nových kontaktů a přátelství
Rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev.
Posilovat pro sociální chování ve vztahu k druhému v dětské herní skupině, v rodině,
ve škole.
Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat,
přináležet ke společenství ve třídě.
Vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije.
Osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody a pohody prostředí.
Posilovat přirozené poznávací city (zvídavost,radost,zájem)
Kultivovat estetické vnímání,cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a
jejími plody,osvojovat si poznatky o přírodě,životě a zdraví,o proměnách
počasí,zachovávání lidových tradic a zvyků při oslavách posvícení,Adventu.
Poznávat lidské tělo,co je zdraví a nemoc,jak předcházet úrazům,jak se
oblékáme,bylinky a vitamíny pomáhají našemu tělu,zdravá výživa – vytvářet zdravé
životní návyky a postoje
Zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání,rozvíjet paměť,pozornost a představivost,
rozvíjet řečové schopnosti na lidových písních a říkadlech

Kompetence:
k učení
- dítě pozoruje, zkoumá, všímá si souvislostí.
- rozvíjet elementární poznatky o přírodě,lidském těle
- dítě se naučí uplatnit získanou zkušenost v praktických situacích.
- dítěti se dostává chvály a uznání, učí se s chutí.

k řešení problémů
- dítě se snaží řešit problémy, na které stačí.
- podněcovat děti i při nezdaru – pozitivní ocenění za snahu
komunikativní
- nebát se vyjádřit svou myšlenku,vést dialog s dospělým
- četbou rozšiřovat slovní zásobu,posilovat sebevědomí dětí a vyslyšet ho
Sociální a personální kompetence
- dodržujeme dohodnutá pravidla /nejsem tady sám/
- vést děti k tomu, aby se nebály vyjádřit svůj názor.
- učit děti uvědomit si, že za své jednání ponesou následky
- rozpoznávat vhodné a nevhodné chování vůči druhým,přírodě,
- umět uzavírat kompromisy,učit se poslouchat přání a potřeby druhého,nebýt sobecký
Činnostní a občanské kompetence
- pěstovat u dítěte smysl pro povinnost
- ohleduplnost a taktnost k druhému,dbát o své zdraví a bezpečnost
- vhodnými prostředky dítě motivovat,aby bylo činorodé a pracovité.
Činnosti:
Ranní činnosti : různé druhy námětových her
stavebnice – rozvoj motoriky
výtvarné a pracovní aktivity
práce s dětskými knihami
Individuální rozhovory : seznamování se s dětmi
vyprávění o domově a o mé hračce
co mě zajímá a baví a co naopak
kdo je můj kamarád
řešení nejrůznějších konfliktů a nedorozumění
Vzdělávací činnosti : činnosti ve skupinách a komunitním kruhu
pohybové hry,tělovýchovné chvilky,jóga,cvičení na nářadí a s náčiním
výtvarné a pracovní aktivity,tvoření z přírodnim,recyklovaného a
odpadového materiálu,nové výtvarné techniky,překládání papíru
poznávací hry a činnosti – smyslové vnímání / poznáváme chuť ovoce a
a zeleniny,zdraví a nemoc,lidské tělo
volné dramatizace pohádek a příběhů,práce s knihami
hudební a pohybové činnosti – lidová písnička,tanečky,hry na
orf.nástroje,ozvučená dřívka,hledání nových způsobů doprovodu vlastní výroba – hry s vodou naplněnými plastovými lahvemi
hry a tvořivé činnosti s přírodninami – koutek ve třídě
Odpolední činnosti : rozvíjet volnou hru u dětí
hry na školní zahradě – vlastní volby vyžití
výtvarné a pracovní aktivity
hry na PC
kroužek AJ

Čeho docílíme:
Bezproblémového zapojení nových dětí do MŠ, navodit radostnou atmosféru, motivovat děti
pochvalou, obohacovat citový život dětí, zazpívat si pro radostnou náladu. Posilovat lásku
k živé i neživé přírodě. Rozvíjet pocit sounáležitosti k domovu a svým blízkým. Pamatovat si
jednoduchý text.Respektovat pravidla ve třídě a umět se podřídit ostatním.Poznávat tradice a
zvyky,oslavy netradičních svátků – posvícení,Advent.
Co tento blok umožní:
Navodit pravidla soužití ve třídě, ukázat dětem , jak řešit spory, učit děti i prohrávat.Rozvíjet
jemnou a hrubou motoriku ruky i těla.Zjišťění, jaká je slovní zásoba dětí a celkový řečový
projev.Poznáváme plody podzimu,přírodniny, změny v přírodě a život na louce ,v lese i na
poli.Co je zdraví a nemoc,jak pečovat o zdraví /lidské tělo/,prevence úrazů.Vytvářet citový
vztah k živé i neživé přírodě a vlastní názor co je správné a co ne.

Čeho docílíme:
Pokusu a ladnost pohybu při hudebně pohybových činnostech. Snaha o upevnění výslovnosti
a výrazného přednesu. Docílíme naučení se rozlišovacích schopností – tvary, barvy, velikosti.
Docílíme rozvoji komunikativních schopností, objevovat krásu barev. Procvičení chůze za
vedoucím dítětem. Podpořit zájem a přirozenou zvídavost dětí o své zdraví. Znát části
postavy.

Integrovaný blok : Sněží,sněží,mráz kolem běží
Projekty:
1. Až přijde Mikuláš
2. Když zavoní jedlička,rozsvítí se hvězdička
3. Paní Zima se připravuje,čepice nám nasazuje
4. Kamarádi,kamarádky,račte se mnou do pohádky
5. Já malý človíček předvedu,co už všechno dovedu
Cíle:
-

Rozvíjet užívání všech smyslů
Rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině i ke svému okolí

-

-

Podporovat schopnosti a dovednosti pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte
k druhým lidem
Vytvářet pro sociální postoje k druhému ( v rodině, v mateřské škole, ve třídě,…)
Rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické, produktivní i
receptivní (např. vánoční tradice a slavnosti u vánočního stromečku pro děti ,
rodiče..)
Rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární (poslech pohádek, příběhů a
veršů, sledování dramatizací).
Osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností,
k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí.
Uvědomovat si vlastní identitu a získávat sebevědomí a postavení v kolektivu
Naučit se přizpůsobovat přirozenému vývoji a běžným změnám – nový
kamarád,divadelní představení,zápis do 1.třídy
Upevňovat a rozvíjet vyjadřovací schopnosti a výslovnost
Osvojovat si dovednosti,které předcházejí čtení a psaní – zájem o čtené slovo ,knihy
Vytvářet návyky ke zdravému životnímu stylu /životospráva,sport,pobyt na čerstvém
vzduchu/
Chápat,že změny,které způsobil člověk,nemusí být vždy dobré ,jak chránit přírodu
a životní prostředí/třídění odpadu,šetření s vodou,neodhazovat odpadky v přírodě/

Kompetence:
k učení:
- soustředěné pozorování, zkoumání, objevování, hledání souvislostí
- všímání si dění kolem sebe
- podněcovat a povzbuzovat ke spontánnímu zapojení dětí
- hledat společné odpovědi na otázky a umět zhodnotit i negativní věci kolem nás
k řešení problémů:
- nevyhýbat se řešení problémů ale včasně je řešit.
- dát dětem prostor k vlastnímu projevu,ale zároveň hledat nejschůdnější cestu
k řešení konfliktů
komunikativní:
- hovořit ve vhodně formulovaných větách
- vyjadřovat své myšlenky samostatně
- podporovat komunikaci a vyjadřovat své pocity – radost,smutek,bolest
sociální a personální kompetence:
- uvědomování si toho, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky každý sám
- projevení citlivosti a ohleduplnosti k druhým
- kulturní návyky a sebebsluha
činnostní a občanské kompetence:
- zajímá se o druhé a také o to, co se kolem něj děje
- dítě je otevřené aktuálnímu dění
- dbát o své zdraví a bezpečí,naslouchat doporučením o tom,co by se mohlo stát
- poznávat,že aktivita a pracovitost jsou přínosem
Činnosti:

Ranní činnosti : výzdoba třídy a šatny k různým příležitostem
námětové hry
hry s přírodninami a tvoření dekorací
dětské encyklopedie o přírodě
tvořivé hry s polytechnickými stavebnicemi
Vzdělávací činnosti : výtvarné aktivity s přírodninami,tvoření ze slámy,koření
pracovní hry na rozvoj jemné motoriky – modelování,pískování
stříhání,správné držení tužky,skládání papíru
písničky a říkadla k tématům,hry na tělo,tanečky a cvičení při hudbě
pracovní listy - prostorová představivost,počet/méně,více,stejně/
dramatizace pohádek a jednoduchých příběhů
přírodovědné vycházky k rybníku,řece – změny v přírodě,kdo zde žije
seznamování s klasickými pohádkami,bajkami
přiblížit oslavy Adventu,Mikuláše,Vánoc,příchod Tří králů a Masopustu
a srovnat jak se slavilo dříve a nyní
nácvik pásma básniček,písniček a tanečků
poslech koled a poznávání hudebních nástrojů
rozhovory v komunitním kruhu a obrázky – třídění,poznávání k
jednotlivým tématům
cvičení na sportovním nářadí – využívat náčiní,jóga,pohyb.hry
sportovní aktivity na školní zahradě – dopravní tématika
návštěva 1.třídy ZŠ – příprava na zápis
maškarní řádění se soutěžemi
poznatky o střídání ročních období,dne a noci,koloběhu vody v přírodě
co obnáší lidská práce,co je to řemeslo a výsledek práce,názvy
pracovních nářadí,nástrojů
Odpolední činnosti : individuálně pracovat s dětmi s OŠD - knihy,pracovní listy
využívat školní zahradu při pozorování ptáků,hmyzu,počasí
pohybové aktivity – cvičení na žíněnkách,balančních míčích,s padákem
společenské hry,pexesa,skládání puzzle
výtvarné a pracovní aktivity – společné práce /výstavky pro rodiče/
hygienické návyky a kultura stolování
Čeho docílíme:
Děti se seznámí se změnami v přírodě,oslavami svátků,dodržování některých zvyků a
tradic.Osvojí si nové poznatky o přírodě,co nám přináší knížka,co je ilustrace a jak vystupovat
na veřejnosti – návštěva divadla,výstavy,vystoupení k Mikuláši,tím si prohloubí společenské
návyky.Naučí se ovládat své pocity a zároveň si posílí sebevědomí,zároveˇse dozví o lidské
práci,kdo,který produkt vyrobí – manipulace s jednoduchým nářadí /ťukání
hřebíčků,mozaiky/.Naučí se porovnávat co je správné a co ne a proč.

Co tento blok umožní:
Navodí se u dětí správné pochopení adventu a vánoc,ale i ostatních svátků. Citové prožitky
přenáší do svých výtvarných a pracovních aktivit výzdobou třídy a chodeb školy.Poznávat
věci kolem sebe všemi smysly a orientovat se v matematických souvislostech a
časoprostoru,vážit si práce dospělých a poznávat souvislosti / pole-mlýn-mouka-pekař/.

Seznámit se s prostředím divadla,výstavní síně,ale i v ZŠ a vědět,jak se mám
chovat/pozdravit,poděkovat/.Zjišťovat časoprostorové posloupnosti a umět se v nich
orientovat.Umět se radovat s kamarády a prožívat radost při různých akcích školy.

Integrovaný blok: Na jaře, na jaře,

čáp jede v kočáře
Projekty:
1. Slunce vstává pomalu,ohlíží se po jaru
2. Hody,hody doprovody
3. Čáry,máry ….
4. Domov – místo,kam patřím
5. Výlety a sluníčko,přichází k nám teplíčko
Cíle:
-

-

posilovat radost z objeveného a probouzet zájem a zvídavost dítěte
rozvíjet hudební a hudebně pohybové hry,lidové písně,říkadla a tanečky
rozvíjet kultivovaný projev a prohlubovat slovní zásobu
získávat schopnost řídit své chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci /předcházet
konfliktům,domluvit se,pomoci druhému/
upevňovat sounáležitosti s živou a neživou přírodou – poznávat svůj
domov,město,třídění odpadu,co do přírody nepatří,úklid hraček a šetrné zacházení
s nimi
rozvíjet respekt,ale umět se přizpůsobit druhému,hledat kompromisy
kultivovat paměť a rozvíjet dětskou fantazii
vytvářet citové vazby k rodině /ke všem členům/,prarodiče-studnice moudrosti
nacházet krásu v přírodě a chránit ji – jarní květiny,keře,stromy,hmyz,mláďata
rozvíjet manipulační,pohybové a praktické schopnosti a dovednosti – hry se
zeminou,přírodninami,sázení semínek,starost o květiny,úklid na zahradě
hledání odpovědí a určovat co je správné –„co by se stalo kdyby“
připomínat morální zásady – pozdravit,umět požádat o hračku
mít zdravé sebevědomí a kladný postoj k lidským hodnotám
poznávat naše město,ale i historické části,hrady,zámky
nepodceňovat nebezpečí na silnici,práce hasičů,lékařů na policistů,chování
v silničním provozu

Kompetence:
k učení:
- dítě se seznamuje s elementárními poznatky o světe přírody, její proměny a
rozmanitost
- poznáváme zrod nového života – mláďata,růst květin,maminka má miminko
- naučit se vnímat dění okolo sebe a hodnotit práci svoji i druhých,mít radost
z výsledků,nebát se nezdaru

- poznává první poznatky o technice
k řešení problémů:
- učí se řešit problémy, na které stačí
- častým opakováním umí dítě samostatně řešit situace, které jsou mu známé
- ocenit dítě nejen při úspěchu,ale kladně hodnotit i snahu povzbuzením
komunikativní:
- dítě se naučí vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky
(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými,..)
- vést děti ke komunikaci,rozvíjet slovní zásobu a podporovat dítě k aktivitě
- bez ostychu komunikovat i s dospělými,nebát se sdělovat své pocity a prožitky
sociální a personální kompetence:
- dítě pomáhá slabšímu, snaží se rozpoznat nevhodné chování, vnímá nespravedlnosti
-učí se nést za své chování důsledky a odpovídá za ně
-vnímá taká nespravedlnost,lhostejnost a agresivitu
-učí se soužití s ostatními a respektuje dohodnutá pravidla
činnostní a občanské kompetence:
- snaha o svobodné rozhodování o tom, co udělá.
- počáteční vnímání odpovědnosti za to, co udělá.
- smysl pro povinnost ve hře, v práci, učení.
- učí se dbát o své zdraví a bezpečnost,řídí se doporučení dospělých
- hodnotí činorodost a pracovitost,naopak nevyhledává lhostejnost a pohodlnost
Činnosti:
Ranní činnosti : pracovní aktivity – sázení květin,semínek řeřichy,bylinek a starost o ně
skládání papíru,střihání a lepení – výroba dárečků
hry v koutcích – na domácnost,školu,dopravní tématika
konstruktivní stavebnice – motorika ruky
cvičení na balančních míčích,žíněnkách,při hudbě
využívání dětských časopisů k řešení tangramů a labyrintů
Vzdělávací činnosti : didaktické obrázky a CD – zvířata a jejich mláďata /zvuky,užitek,čím se
živí/,hmyz
výroba dárků z různých materiálů a výzdoba třídy
malování kraslic,zajíčků a kuřátek k velikonocům
poznávací vycházky,návštěva Wortnerova domu
rodina – místo,kam patřím,nácvik pásma pro maminky a babičky
co do přírody nepatří – třídění odpadu
-písničky a říkadla s jarní tématikou,tanečky při hudbě
-zdobení větviček,výzdoba třídy
-motivační grafické procvičování /tahy/,písmena,číslice
-seznamování s číselnou řadou /dramatizace pohádek,příběhů/
-pracovní aktivity na školní zahradě
-veselé čarování – výroba masek spolu s rodiči
-výlety a divadelní představení – poznáváme naše město a okolí
-život ve městě i na vesnici
-dopravní tématika –záchran. vozy,PP,BESIP,vybavení kola
Odpolední činnosti : pracovní aktivity na školní zahradě /hrabání,odvážení …
sportovní činnosti /míčové hry,skok do písku,tenis/
prolézání labyrintu – horolezecká stěna,provazy
pantomima,maňáskové divadlo

polytechnické stavebnice , hry na PC
pravidla společenských her
modelování – pěnolína.modurit,těsto
nové výtvarné techniky,stříhání,překládání papíru
jízda na kolech,koloběžkách a srážedlech –dopr.tématika
Čeho docílíme:
Vytvářet kladný vztah a postoj k lidským hodnotám a rodině – úloha rodičů a prarodičů.Umět
zhodnotit co je správné a co ne,co do přírody nepatří.Rozvoj manipulačních a pohybových
schopností,upevňovat sounáležitosti s živou i neživou přírodou.Učit se chránit své zdraví i
druhého a respektovat dospělého.
Co tento blok umožní:
Další rozvíjení fyzických i psychických dovedností a zdatností při osvojování poznatků o
pohybových činnostech. Nacházet krásu v přírodě,ale i kolem sebe a chránit ji.Srovnávat
jednotlivá časová údobí a nacházet časové posloupnosti.Vytvářet kladný postoj
k rodině,kamarádům a chtít se podílet na společných projektech.Návštěva nových míst a
poznávání krás našeho města i kraje,život ve městě i na vesnici.

Integrovaný blok: Sluníčko,sluníčko popojdi maličko
Projekty:
1.S létem přišel zas, prázdninový čas.
Cíle:
-

Rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost.
Upevňovat výslovnost a vyjadřovací schopnosti.
Vytvářet základy pro práci s informacemi.
Rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti
Vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách
Osvojit si povědomí o sounáležitosti s ostatním světem
Pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat
je, ale i naopak poškozovat a ničit.
Rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka ,vytvářet základy pro práci s informacemi
Poznáváme,že všichni nejsme stejní – národy,lidé s postižením
Osvojit si si relativní samostatnost – co už všechno umím

Kompetence:
učení
- dítě si aktivně všímá, co se kolem něj děje, chce porozumět věcem, jevům, dějům.
- poznává, že se může mnohému naučit
- raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

k k řešení problémů - dítě řeší náročnější problémy s pomocí dospělého
- dítě vymýšlí samostatně nová řešení různých situací
- dítě hledá možnosti a varianty
- má své originál. nápady
komunikativní
- dítě se seznamuje jak komunikovat v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i
dospělými
- dítě se učí ovládat dovednosti předcházející psaní a čtení
- dítě si rozšiřuje průběžně svou slovní zásobu a používá ji
sociální a personální kompetence
- dítě se učí, jak se má ve skupině dětí prosadit ale i podřídit
- učit děti, jak při společných činnostech se domlouvat a spolupracovat
- uplatňovat základní společenské návyky
činnostní a občanské kompetence
- děti vést k činorodosti, pracovitosti, podnikavosti – přínos proti lhostejnosti a
nevšímavosti
- vést děti k uvědomění si, že pohodlnost má nepříznivé důsledky
Činnosti:
Ranní činnosti : společné tvoření ,využití různých technik
četba na přání z encyklopedií , atlasů a map
řešení jednoduchých úkolů – pracovní listy
vystřihování obrázků – automobily,dopr.značky
poznáváme ilustrace,pohlednice
skládání puzzle
Vzdělávací činnosti : psaná podoba jazyka - atlas,encyklopedie
nejsme všichni stejní – postižení,jiné národy /jazyk,vzhled/
kreslení jednoduch.mapek a plánků – kudy domů
naše město,kraj – co o něm vím,využití obraz.materiálů
vycházka k řece – lodní doprava
tábornické balady,kam na výlet
rozloučení s předškoláky
Odpolední činnosti .: sportovní a tělovýchovné aktivity na zahradě /míčové hry
otužování – sprchování
jízdy na koloběžkách,srážedlech
kreslení křídami na chodník
hry s přírodninami

Čeho docílíme:
Schopnosti dětí zapojovat se bezproblémově do her ve skupinách dětí, prosazovat a zároveň
podřizovat svá přání vůči druhým dětem i dospělým. Rozvíjet pracovitost, podnikavost,
samostatnost. Poznávat svoje město a jeho historii,také národy a život lidí s postižením.

Co tento blok umožní:
Seznámení dětí s různými druhy sportovních aktivit,včetně otužování.Osvojit si svoji relativní
samostatnost – co už umím.Jak pomoci lidem s postižením a jak s nimi žít.Jaké jsou národy
na naší planetě Zemi – poznáváme atlas a návštěva Planetaria.

Charakteristika 1. třídy MŠ F. Ondříčka: Vrabečci
Čimčaruje vrabeček, neposedný chlapeček.
„Čimčarara, čim, čim, čim,

Pracovat se naučím.“
Všude vlezu, všude vletím,
Od kocoura pryč odletím.
Vstřícnost a respektování potřeb dětí, ohleduplnost, kladný vztah k přírodě, to nás provází
každým dnem v MŠ.
Ve třídě je zapsáno 28 dětí. Děti jsou ve věku od 3 do 4,5 let, kolektiv je heterogenní.
Docházka dětí je pravidelná, spolupráce s rodiči je vstřícná, zajímají se o dění ve třídě.
Vytvoříme dostatek prostoru pro seznámení s prostředím MŠ. Učíme, jak navazovat kontakt
s ostatními dětmi i dospělými. Dětem se dostává podpory. Snažíme se o co nejlepší a
nejjednodušší adaptaci dětí na MŠ. Důsledně dbáme na plnění smluvených pravidel. Denně
komunikujeme s rodiči, navazujeme spolupráci s nimi. Během školního roku se do kolektivu
začleňují další děti, které mají pozdní nástup po dovršení 3 let.
Zaměření třídy
Projekt Mateřinková zahrada – seznamování se s environmentálním přístupem k životu,
brát ohled na sebe, lidi kolem sebe a to vždy s ohledem na prostředí a krajinu kolem nás.
Třída je zaměřena na všestranný rozvoj dětí, především hudebně-pohybově a tvořivě.
Rozvíjení muzikálnosti dětí lidovými písněmi, tanečky a rytmizovanými říkadly a popěvky.
Využívání „ hry na tělo“, rytmických nástrojů, získávání dovedností v rytmizaci a intonaci,
správné dýchání, držení těla. Věnujeme se průpravě tanečních kroků při reprodukované
moderní hudbě.
Rozvíjení dovedností v komunikaci – indicie. Rozhovory, komunitní kruh, procvičování
mluvidel, pokusy o dramatizaci.
Samostatnost v sebeobslužnosti –oblékání, stolování, pomoc při úklidu hraček, VV
materiálu. Rozvoj samostatnosti, soběstačnosti, kulturní a hygienické návyky, sociální
přizpůsobivost.
Estetická výchova – správné držení kresebných nástrojů, seznamování s VV technikami,
uvolňování paží, zápěstí – průpravné grafické cviky, objevování barev, hry, manipulace,
sestavování- využití přírodnin. Spolupráce s rodiči.
Cíle:
Vzdělávání dětí dle ŠVP, celoroční projekt Mateřinková zahrada
Ve třídě není žádné dítě, které by potřebovalo speciální pozornost.

Charakteristika 2. třídy: Žabičky
„Kdo jsi?“ „Já jsem žabka,
Chceš to vidět?

Umím skákat.
Chceš to slyšet?
Umím kvákat!“
Kvaky, kvak a hop a hop,
Jedním skokem přes potok.
Ve třídě je zapsáno 28 dětí. Věk dětí je 4,5 – 6 let. Obsah a náročnost vzdělávací činnosti
je v této třídě upravován podle počtu předškolních dětí, který se každým rokem mění.
Většina dětí přechází ze třídy Vrabečků, a počet je doplňován novými dětmi, které se
potřebují nejprve adaptovat na nové prostředí a kamarády.
Docházka dětí je pravidelná, spolupráce s rodiči je vzájemně vstřícná, rodiče projevují velký
zájem o dění ve třídě. Ochotně zajišťují vhodný materiál potřebný k akcím pořádaným MŠ.
Zaměření třídy:
V návaznosti na ŠVP – celoroční projekt Mateřinková zahrada, a vším, co s tímto
projektem souvisí, budeme zábavnou a pohodovou formou upevňovat nové poznatky
v environmentální výchově. Budeme zařazovat psychomotorické a hudebně pohybové hry pro
celistvý rozvoj osobnosti dítěte formou dramatické tvořivosti.
U předškolních dětí se zaměříme na to, aby byly dobře a všestranně připravené na školu –
rozvoj slovní zásoby, celkový mluvený projev, grafomotorika, jemná motorika, číselné
představy, sluchové rozlišování hlásek.
Socializace, rozvíjení volních vlastností,
(ohleduplnost, potlačování agrese vůči druhým, pomoc druhému, dodržování pravidel
slušného chování), rozvíjení samostatnosti a soběstačnosti.
Předškolní děti budou také navštěvovat „zdravé pískání“ – hru na flétnu. Zájem mají také
rodiče a děti o zpívání – budou navštěvovat sboreček.

Charakteristika 3. třídy: Žluťásci
Motýlku, motýlku,
kde máš svou postýlku?
Na poli, v zahrádce,

žiji jak v pohádce.

Ve třetí třídě je zapsáno 28 dětí ve věku 5-6 let. Osm dětí má odklad školní docházky –
pro tyto děti je vytvořen individuelní výchovný plán. Při vytváření vycházíme z odborné
zprávy PPP.
Všechny děti se vzájemně znají z loňského škol. roku. Začlenilo se bez potíží do
kolektivu, děti jej přijaly vstřícně a pohodově.
Děti jsou přiměřeně fyzicky i psychicky vyspělé. Rodiče zbytečně neprodlužují pobyt
dětí v MŠ. Věnují dětem dostatek péče a pozornosti, mají zájem o jejich zdárný vývoj,
zajímají se o dění v MŠ, spolupracují na výchovných projektech – po domluvě s učitelkami
zajišťují vhodný materiál, přírodniny, tříděný odpad. Aktivně se zúčastňují akcí pořádaných
MŠ: Den otevřených dveří, Vánoční pohoda, Karneval, Velikonoce, Den Země,…
Spolupracují při výchovné práci, která je nezbytná pro vstup dětí do základní školy.
Zaměření třídy
Zaměříme se na děti s OŠD, logopedickou prevencí – ve spolupráci s logopedem, na
grafomotoriku. V návaznosti na ŠVP – Mateřinková zahrada, budeme zábavnou formou –
pokusy upevňovat nové poznatky z environmentální výchovy.
Individ. výchovné plány pro děti s OŠD jsou na třídě.

MŠ Františka Ondříčka

Celoroční projekt:
MATEŘINKOVÁ ZAHRADA - EVVO

Integrovaný blok: Babí léto
Projekty:
1. Pojď, budeme si hrát a povídat

2. V lese – pavouček a jeho pavučinka
3. Na sadě – schovávaná s jablíčkem
4. Vlaštovičko, leť
Cíle:
- Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného
socio-kulturního prostředí
- Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, vytváření pozitivního vztahu
k němu
- Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí, manipulační činnosti a jednoduché úkony
s předměty, pomůckami, náčiním
- Osvojování si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a
rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
- Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
- Rozvoj pohybových schopností v oblasti hrubé i jemné motoriky
- Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních
- Rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách
- Rozvoj tvořivosti
- Vytváření pro sociálních postojů
- Získání schopností záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
-Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dětí, rozvoj
schopnosti projevovat se autenticky
- Posilování přirozených poznávacích citů
- Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí

Kompetence:
k učení
- oceňovat a povzbuzovat dítě, aby se zapojilo s chutí a spontánně, ale i vědomě při
získávání nových dovedností a vědomostí.
- hledat společně odpovědi, aktivně si všímat co se kolem děje, aby dítě mělo radost z toho,
co samo dokázalo a zvládlo.
- vnímat rozmanitosti proměny o světě lidí, kultury, přírody i techniky.
k řešení problémů
- dávat dítěti prostor, aby se nebály chybovat, aby se jim dostávalo pozitivní ocenění
nejen za úspěch, ale také za snahu
- využívat náhodné situace k řešení problémů na základě bezprostřední zkušenosti,
představivosti a fantazie s oporou a pomocí dospělého
komunikativní
- průběžně rozšiřovat dětskou slovní zásobu, vést je v běžných situacích ke
komunikaci bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými
- pomoci dítěti pochopit, že být komunikativní, vstřícný, iniciativní a aktivní je
výhodou

-

dítě se učí vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky –
řečovými, výtvarnými, hudebními apod.

sociální a personální
- dítě si postupně uvědomuje, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
- dítě se spolupodílí na společných rozhodnutích, přijímá vyjasnění a zdůvodnění
povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla, dokáže se jim přizpůsobit
- dítě svým dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým,
rozpoznává nevhodné chování
- dítě vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu lhostejnost
- dítě se učí vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
činnostní a občanské
- dítě vnímá a postupně chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost
podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká
aktivita mají nepříznivé důsledky
- dítě se učí dbát o zdraví a bezpečí své i druhých, vnímá doporučení dospělých
- dítě se učí chovat se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí
přírodní i společenské
Činnosti:
Hry - Budeme se kamarádit
Na návštěvu - pomůžeš mi?
Zvířátka si také ráda hrají
Šikovné ruce
Najdi a pojmenuj svou značku
Jak se jmenuješ
Dopravní hra – doprav. prostředky, d. značky, semafor
Hra s jablkem – vnímání všemi smysly
Málo – hodně – početní představy
Na kompot
Koutek živé přírody – jak pečovat o pokojové květiny, akvárium, plody – ovoce –
zelenina - bylinky
Ptáčku, jak zpíváš – procvičování mluvidel
Didaktické hry - Co je to – hmatové hry
Kde je to - příslovce místa
Co do přírody nepatří
Co si vypráví vlaštovičky a co tomu říkají vrabci
Den otevřených dveří – Táto, mámo, pojď si hrát
Výtvarné aktivity – technika BODY ART, manipulace s přírodninami, motivační grafické
procvičování, vybarvování omalovánek, činnosti s papírem – lepení, vytrhávání - koláž
Pohybové aktivity, jóga, pohybové hry, taneční improvizace, tělovýchovné chvilky, relaxace
Pracovní aktivity na zahradě
Motivační písně, písně k tématům
Čtení na pokračování, přednes říkadel
Stolování, hygiena
Čeho dosáhneme:

Sebeobslužnými činnostmi dítě si procvičuje samostatnost při oblékání, stolování. Prohloubí
si společenské návyky. Přijímá a učí se respektovat dohodnutá pravidla, projevuje radost
z úspěchů. Dítě si rozšiřuje slovní zásobu, učí se komunikovat, být vstřícný. Získává
elementární poznatky o světě lidí, přírody, kultury, techniky.
Co tento blok umožní:
Dítě se začlení pomocí aktivit do dění v MŠ. Seznámí se s dopravními prostředky, pravidly
dopravními, kde se pohybují. Pozná různé plody, jejich chuť, vůni, co je zelenina – ovoce,
jaké mají tvar. Získá poznatky, jak pečovat o pokojové rostliny, rybičky v akváriu, zapojí se
do pracovních aktivit na zahradě MŠ – vzor učitelky – zalévání, pletí, odvoz organického
odpadu na kompost. Dítě poznává pozorováním, rozhovory jaké proměny se v přírodě dějí.

Integrovaný blok: Barevný podzim

Projekty:
1. Co do země nepatří…
2. Hajej, hajej kamínku, zem ti dělá maminku
3. Rostu jako z vody – ze semínka velkým stromem
4. Kliky hák, takové má zuby drak – přece se mě nebojíš?..
5. S čerty nejsou žerty.

Cíle:
- Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
- Rozvoj pohybových schopností, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
- Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
osvojení si některých dovedností a poznatků, které předcházejí čtení a psaní
- Motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností
- Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného
socio kulturního prostředí
- Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělým i s
dětmi
- Rozvoj schopnosti vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi
- Pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale i
naopak poškozovat a ničit
- Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání, estetické a tvůrčí
aktivity ( slovesné, výtvarné, dramatické, hudební a hudebně pohybové), prožívat radost se
zvládaného
- Spoluvytváření pravidel společenského soužití
- Posilování pro-sociálního chování ve vztahu k ostatním lidem – v mateřské škole, v dětské
herní skupině
- Rozvoj společenského i estetického vkusu
- Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti, hudební a hudebně pohybové hry a činnosti, ovládat
dechové svalstvo
-Rozvoj a kultivace fantazie a představivosti

Kompetence:
K učení
dítě se učí přizpůsobování se společenskému prostředí, zvládání každodenních
změn,přijímání pokynů
- dítě získává poznatky, které podporují zdraví i pohodu prostředí, zdravý životní styl
- dítě soustředěně pozoruje, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje
- dítě dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
- dítě získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
K řešení problémů
- dítě dodržuje dohodnutá pravidla a přizpůsobuje se jim
- vnímá všemi smysly, užívá jednoduchých pojmů, znaků, symbolů
- dítě se učí vyjadřovat své pocity, požadavky

- dítě se snaží problémy, na které stačí řešit samostatně, náročnější s pomocí dospělého
Komunikativní
- dítě je podporováno v rozvoji komunikace s dospělým i dětmi
- vyjadřuje své pocity i požadavky
- dítě dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně
setkává
- dítě rozvíjí hudební a pohybové činnosti, projevuje pocity radosti a uvolnění
Sociální a personální kompetence
- v dítěti je prohlubována důvěra k dospělému, aby mělo pocit bezpečí, jistoty a
pochopení
- dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým
- dítě zvládá odloučení od rodičů na určitou dobu a učí se být aktivní i bez jejich
opory
Činnostní a občanské kompetence
- v dítěti se rozvíjí estetické cítění v duchu a zaměření MŠ
- dítě je podporováno v rozvoji cítění k přírodě, všímání změn, vnímat všemi smysly
- dítě získává poznatky v uvědomování si zodpovědnosti lidí za současný stav i příští
stav přírody a životního prostředí
- rozvíjí se v dítěti citlivost, vstřícnost – prožitkové učení
Činnosti:
Didaktické hry – Co je to - sbírání přírodnin, pozorování krás přírody, pokusy, zkoumání
vlastností
Co je dobře- co špatně – rozlišování – jak se chováme v přírodě
Jaký je – vnímání smysly - hmatová hra, Kimova hra
Je to pravda, nebo není – rozvoj fantazie
Na ozvěnu
Výtvarné aktivity - sušení přírodnin, tvoření koláží, obrázků z přírodnin, mozaiky, malování
na kameny, frotáž. Stříhání, skládání z papíru, lepení.
Hra s pískovničkou – tvoření obrazců
Pohybové hry – pohybové vyžití s hudbou, pohybové aktivity
Hajný se vrací - Štronzo
Zvířátka v lese
Na barevné domečky
Pohybové aktivity – Budliky, budliky
My jsme čerti z pekla
Seznamování s tříděním odpadů – Barevné kontejnery – hra
Co do země nepatří – hra
Rytmizace, hra na tělo, písně k danému tématu,
Četba pohádek – Pohádky z pařezové chaloupky
Spolupráce s rodiči – den otevřených dveří – Mámo, táto, pojď si se mnou hrát
Jazykové hříčky - vyprávění podle obrázkového materiálu.
Říkanky k danému tématu
Čeho dosáhneme:

Dítě dodržuje dohodnutá pravidla v soužití s kamarády. Prožitkovým učením získává kladné
cítění k lidem, přírodě, citlivost, vstřícnost. Rozlišuje přírodu živou od neživé. Rozšiřuje
elementární poznatky o přírodě. Dítě objevuje pocity radosti a uvolněnosti z úspěchu, ale i
nových poznatků a prožitků. Učí se rozlišovat dobro od zla.
Co tento blok umožní:
Dítě se seznamuje s tříděním odpadů, rozlišováním, co do země nepatří. Získává elementární
poznatky, jak chránit přírodu. Rozvíjí svou fantazii ve hrách a činnostech s přírodninami,
tvořivé myšlení. Seznamuje se s průpravou tanečních kroků, rozvíjí svou výslovnost a slovní
zásobu

Integrovaný blok: Bílá zima

Projekty:
1. Sladce voní po roce vytoužené vánoce …
2. Co dáme do krmítka a co do krmelce…?
3. Já mám čapku, ty máš čapku, hlavně žádná boule …
4. Dělání, dělání všechny smutky zahání…
5. Masopustu namále…
Cíle:
- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
- Posilování přirozených poznávacích citů
- Rozvoj schopnosti sebeovládání
- Seznamování se světem lidí, kultury, umění a tradice
- Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
Poznávání schopností a funkce, představivosti a fantazie, myšlenkové operace
- Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky
vyjádřit
- Seznamování se světem lidí, kultur, umění, osvojení si základních poznatků o prostředí,
v němž dítě žije
- Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti, ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb s rytmem
- osvojení si některých poznatků a dovedností – poslech čtených i vyprávěných pohádek a
příběhů, sledování divadelních pohádek, naučit se zpaměti krátké texty, zvládnout
jednoduchou dramatickou úlohu
- Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
- Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu
o učení
- Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a cit plně prožívat
- Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
- Vytváření zdravých životních návyků a postojů, jako základu zdravého životního stylu,
příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých
životních návyků, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí

Kompetence.
K učení
- rozvíjet dítě v sebeobslužných činnostech, v upevňování každodenní hygieny, stolování
- procvičovat u dítěte samostatnost při oblékání, udržet po sobě pořádek
- vést dítě ke správné výslovnosti, ovládání tempa, dechu, intonaci
- učit dítě poznávat některá písmena, číslice, sluchem rozlišit začáteční a koncové slabiky a
hlásky ve slovech
- dítě se učí zvládat jemnou motoriku, zdokonaluje koordinaci ruky a oka
- dítě si prohlubuje schopnost správně se orientovat v prostoru
- dítě zvládá základní pohybové dovednosti
K řešení problémů

- dítě získává povědomí o tom, co zdraví prospívá a co mu škodí, jak neohrožovat zdraví své
a vrstevníků
- dítě se učí respektovat a pochopit dohodnutá pravidla, učí se přijímat pozitivní i negativní
ocenění
Komunikativní
- učit dítě novým slovům, která bude aktivně používat, správně klást otázky a odpovídat na
otázky, vést diskusi o problémech, poslouchat a vyprávět
- vést dítě k tomu, aby se učilo nová slova a aktivně je používalo
Sociální a personální
- při různě motivovaných a stimulovaných hrách se dítě učí uvědomovat si svou
samostatnost, schopnost vyjádřit souhlas i nesouhlas
- dítě si procvičuje schopnost vyvinout úsilí a soustředit se na činnost a dokončit ji
- utvářet u dítěte představu o pravidlech chování, o společenských normách odpovídajících
situaci
Činnostní a občanské
- rozšiřovat dítěti povědomí o širším společenském, přírodním, kulturním a technickém
prostředí praktickými ukázkami a činnostmi ze světa lidí i přírody
- vést dítě k uvědomování si, co je lež, nespravedlnost, lhostejnost, agresivita, klid, přátelství,
zdvořilost a úcta k druhým
Činnosti:
V motivovaných hrách: Na hajného
Na lišku a zajíce
Ptačí hostina
Na hejno sýkorek
Na hlídače
Na řemesla
Ve hrách s pravidly: Král sedí na trůně
Tajná zpráva
Nasaď klaunovi nos
Na Kyklopa
Na čaroděje
Při hrách s rýmováním a hádáním hádanek – kniha Hádej, hádej, neprohádej
V komunitním kruhu diskuse – Kde pracují moji rodiče
Jak se můžeme starat o volně žijící zvěř, ptáky?
Co jsou Vánoce – tradice
Co je masopust, karneval
Při prožitkových hrách: Na babu Zimnici
Na mráz, meluzínu
Vítr krade čepice
Na ztracený klíč
Cesta k Betlému
Cesta za zvonkem,
Na hlídače stromku
Při tanečních improvizacích – Tancování mrazíků,
Diskotéka v maskách
Při četbě knih s vánočními příběhy k daným tématům
Rytmizace písní, říkanek, písně, básně tématické: Na dirigenta

Na potápěče
Na muzikanta
Na pekaře, mlynáře, ševce
Zpívání vánočních koled se zdobením stromečku, vánoční atmosféra, tradice – s rodiči
vánoční pohoda
Při zimních sportech bobování, klouzání, koulování, stavění iglů, sněhuláků, hledání stop ve
sněhu
Rukodělné činnosti – tvoření z ruliček, zdobení perníků, stříhání, lepení, body art, využití
přírodnin, pokusy s ledem, sněhem
Výprava k řece – krmení labutí
Čeho dosáhneme:
Bez ostychu, bez zábran komentování různých zážitků, aktivit. Naučit se klást otázky a umět
na ně odpovědět. Umět prakticky používat různé pomůcky, nástroje, materiály. Rozvíjení
představ dětí o řemeslech, povoláních, aktivování dětí ve sportovních, sezónních činnostech.
Kladného prožívání různých sociálních, hudebně pohybových, výtvarných her.
Co tento blok umožní:
Uvědomování si přátelství, kamarádství, vztahu mezi chlapci a děvčaty, úcty ke stáří, vztahu
k blízkým i cizím lidem, spolupráce ve skupině kamarádů. Rozvíjet vkus, estetické vnímání,
podněcovat tvořivost a nápaditost. Vnímat podmínky a stav životního prostředí a ekosystémů.
Jak se starat o životní prostředí v nejbližším okolí dítěte.

Integrovaný blok: Zelené jaro

Projekty:
1. Za kamna vlezem? Sbohem Moreno …
2. Šel zahradník do zahrady, stávej semínko holala…
3. Pomlázka se čepejří, kdepak ty ptáčku hnízdo máš?
4. Zahradní slavnost: prezentace EVVO“Den Země
5. Maminka nás pochválí
Cíle:
- Rozvoj a užívání všech smyslů
- Rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
- Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností produktivních
- Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření přirozeného sociokulturního prostředí
- Rozvoj společenského a estetického vkusu
- Rozvoj poznávacích schopností, představivosti a fantazie, myšlenkové operace
- Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
- Vytváření povědomí o mezilidských, morálních hodnotách
- Vytváření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a
umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
- Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
- Rozvoj tvořivého myšlení, tvořivého sebevyjádření
- Vytváření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře
a umění
- Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
- Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
- Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu
o psanou podobu jazyka
- Vytváření základů pro práci s informacemi
- Rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů, rozvoj sebevyjádření, vytváření základů pro
práci s informacemi, smyslové hry, činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu, vnímání
zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti
- 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 bližší okolí
- Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji,náčiním,
materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým
používáním

Kompetence:
K učení
- rozvíjet dítě a vést ho k užívání všech smyslů, k uplatňování získaných zkušenosti a
poznatků v praktických situacích
- vést dítě k využívání svých dosavadních znalostí, zkušeností, fantazie a
představivosti

dítě se učí procvičovat si paměť , ovládat dovednosti předcházející psaní a čtení
dítě se učí dokončovat započatou práci, vyvíjet vlastní úsilí, záměrně si
zapamatovat, odhadovat svou sílu
K řešení problémů
- dítě se podílí na vytváření pravidel společného chování v rodině i společnosti
- dítě se učí dokázat se bránit projevům agresivity jiného dítě, vzniklé konflikty řešit
dohodou
Komunikativní
- dítě se učí dokázat se bránit projevům agresivity od druhého, nebýt sám agresivní a
umět vzniklé konflikty řešit dohodou
- dítě je vedeno k zájmu o druhé, i o to, co se kolem něj děje, vnímat všemi smysly
- dítě je podporováno ke komunikaci s dětmi i dospělými bez zábran a ostychu
Sociální a personální
- dítě je vedeno ke spolupodílení se na společných rozhodnutích, přijímat své
povinnosti, dodržovat dohodnutá pravidla
- vytvářet v dítěti pozitivní vztah k místu a prostředí, ve kterém žije
- dítě se učí smyslu pro povinnost ve hře, práci, učení, vážit si práce a úsilí druhých
- dítě získává zkušenost, že k úkolům má přistupovat odpovědně
Činnostní a občanské
- rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách – pozorovat, zkoumat,
objevovat, všímat si souvislostí a experimentovat
- rozvíjet v dítěti pocity sounáležitosti s přírodou živou i neživou, všímat si dění
v bezprostředním okolí
-

Činnosti:
Didaktické hry - Čáp ztratil čepičku…
Květiny na zahradě, na louce
Najdi strom,keř
Probouzení přírody
Učíme se třídit odpad – kompostér
Na živly
Čí je to maminka – mláďata
Hry se slovy
Velikonoční tradice
Společenské hry s pravidly - Pexeso, Šneci, Domino apod
Sestavování puzzlů - skládanky
Dramatizace pohádky O veliké řepě
O zvířátkách
Vyprávění nad obrázky, recitace říkanek, písně k tématům – rytmizace slov, doprovod písní - rytmické nástroje, četba na pokračování
Hry - Na dopravu
Na zahradníky
Na tanečníky
Na školu
Na pantomimu
Den Země – EVVO, zábavné odpoledne s dětmi a rodiči na zahradě MŠ, s přizvanými hosty –
Cassiopeia, včelař, Bambini, ZOO Ohrada, městská policie, ornitolog - besedy
Výtvarné techniky – rozfoukávání barvy, malba, kresba tuží – portrét

Pracovní aktivity – stříhání, lepení, trhání, zdobení velikonočních vajíček, vázání uzlů, práce
na zahradě, tvoření z recyklovaného materiálu
Pohybové aktivity – pohybové hry s pravidly, tělovýchovné chvilky, taneční improvizace,
míčové hry, překážkové hry.
Náhodná pozorování
Čeho dosáhneme:
Rozvíjení schopnosti dítěte vážit si života ve všech jeho formách, získávání pocitu
sounáležitosti s živou a neživou přírodou. Besedami k daným tématům rozvíjet řečové a
jazykové dovednosti. Děti získají povědomí o základních bezpečnostních pravidlech
v dopravním provozu, při hře, při sportech.
Co tento blok umožní:
Dítě se učí dokončovat započatou práci, vyvíjet vlastní úsilí, být tolerantní a ohleduplný,
zajímat se o druhé. Učí se vnímat krásu jarní přírody všemi smysly, chránit ji, mít pozitivní
vztah k prostředí, ve kterém žije.

Integrovaný blok: Zlaté léto

Projekty:
1. Ze mě koule, z tebe koule a je tady zeměkoule: Čím pojedem?
2. Kdo bydlí pod kamenem, na louce, na poli, ve vodě?
3. Motýlku, motýlku, Modrásku čilý …
4. Dešťové kapičky …
5. Těšíme se na školu a na prázdniny, rozloučení s MŠ.
Cíle:
- Rozvoj kultivovaného projevu
- Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
- Rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným
- Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu
o učení
- Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a cit plně prožívat
- Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků, dovedností, rozvoj schopnosti
projevovat se autenticky, chovat se autonomně, pro sociálně a aktivně se přizpůsobovat
společenskému prostředí a zvládat jeho změny
- Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi,
společností, planetou Zemí
- Poznávání jiných kultur
- Rozvíjení řečových schopností, vnímání, naslouchání, porozumění, mluvní projev, společné
diskuse, rozhovory
- Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu, přednes, dramatizace, zpěv,
sluchově rozlišovat začáteční a koncové hlásky a hlásky ve slovech
- Vytváření základů pro práci s informacemi, přímé pozorování přírodních, kulturních,
technických objektů a jevů v okolí dítěte, smyslové hry, vést jednoduché úvahy
- Rozvoj tvořivosti, řešení problémů, činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně
znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly), záměrně se
soustředit na činnost a udržet pozornost
- Rozvoj schopnosti sebeovládání, příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a
sebeovládání, přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním
- Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
- Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o
jejich rozmanitosti, vývoji a proměnách

Kompetence:
k učení
- dítě si klade otázky a hledá na ně odpovědi
- dítě poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo zvládnout
- dítě si aktivně všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům, dějům, které
kolem sebe vidí
k řešení problémů
- dítě řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a
omylu, zkouší, experimentuje

spontánně vymýšlí nové řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty,
využívá dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost
komunikativní
- dítě ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje
myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi
- dítě rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
- dítě ví, že lidé se dorozumívají jinými jazyky a že je možno se jim učit, má
vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku
sociální a personální
- dítě se ve skupině dokáže prosadit, ale i podřídit
- při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích
uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského stylu
- dítě je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
činnostní a občanské
- dítě 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
- dbá na osobní zdraví a bezpečí své i druhých, chová se odpovědně s ohledem na
zdravé a bezpečné okolní prostředí – přírodní i společenské
-

Činnosti:
Didaktické hry - Co slyšíš na začátku, konci slova
Kolikrát jsi tleskl
Co udělá kapka vody
Kde se pohybuje auto, vlak, loď…
Kdo žije na louce, u rybníka, v lese
Hurá prázdniny – co se může stát?
Pohybové činnosti - lokomoční, relaxační, pohyb v přírodním terénu
Prožitkové činnosti - Co jsem viděl u rybníků – vycházka k rybníkům s Cassiopeou
Jaká zvířata jsi viděl – výlet do ZOO
Hvězdy na obloze – návštěva Planetária
Výtvarné tvoření – kresba, malba, modelování, tvoření z papíru, přírodnin.
Činnosti na zahradě – zalévání, kypření záhonků, pozorování hmyzu
Četba na pokračování, prohlížení encyklopedií
Čeho dosáhneme:
Dítě si prohloubí společenské návyky. Získá poznatky o tom, jak chránit své zdraví a zdraví
druhých. Projevuje radost z úspěchů, ale přijímá i neúspěch. Je schopné rozlišovat správná
řešení. Uvolňovacími cviky grafomotorickými se dítě připravuje na psaní.

Co tento blok umožní:

Dítě se učí spolupracovat a domlouvat se při společných činnostech. Přijímá nové poznatky o
koloběhu vody v přírodě, o zvířatech a hmyzu, o změnách v přírodě. Při různých činnostech
využívá dosavadních zkušeností, fantazie a představivosti.

- Evaluační systém

Hlavním cílem evaluace je zlepšení kvality výchovy a vzdělávání. Poskytuje zpětnou
vazbu pro činnost MŠ a informace o tom, zda jsou naplňovány stanovené cíle a jaká je
efektivita ŠVP. Evaluace, je východiskem pro plánování a přijímání opatření, které:
- vedou k úpravám a inovacím ŠVP, (TVP)
- upozorňují na příležitosti ke změnám
- učí používat nové metody
- podporuje práci pedagogů
- podporuje a usnadňuje sdílení dobrých zkušeností a postupů
- posiluje spolupráci školy s rodiči, přispívá k vytváření důvěry
Evaluace vzdělávacího programu školy
- soulad TVP – ŠVP – RVP
cílem je: ověřit soulad TVP, ŠVP, RVP – hodnocení naplňování záměrů, vzdělávacího
obsahu, podmínek, metod a forem práce
časový plán – 1x ročně
nástroje: záznamy
hospitační záznamy
konzultace na pedagogických poradách
zpráva hodnocení školy
provede: učitelky, ředitelka, zástupkyně ředitelky
Evaluace časově neomezených integrovaných bloků a projektů
Cílem je: zhodnotit naplnění stanovených záměrů v rámci vzdělávací nabídky a projektů
daného integrovaného bloku
časový plán – vždy po skončení integrovaného bloku a projektu
nástroje: záznamy do TVP
konzultace učitelek
pedagogické porady
provede: učitelky
Evaluace podmínek vzdělávání
Evaluace personálních podmínek:
Cílem je: zhodnotit kvalifikovanost pedagogických zaměstnanců, zhodnotit personální
podmínky ve vztahu k naplnění cílů ŠVP, normativní počty zaměstnanců k počtu
dětí
časový plán – 1x ročně
nástroje: průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků
kontrolní činnost
pedagogické a provozní porady
provede: ředitelka, zástupkyně ředitelky, vedoucí ŠJ, školnice
Evaluace materiálních podmínek
Cílem je: zhodnotit materiální, technické a hygienické podmínky školy ve vztahu
k naplňování záměrů ŠVP:
- vybavení tříd nábytkem, pomůckami a hračkami
- technický stav budov
- pracovní prostředí školy

-

vybavení ŠJ
vybavení školních zahrad
efektivita využívání finančních zdrojů pro rozvoj školy
zabezpečování nadstandardních finančních zdrojů (účast na grantech)

časový plán – 1x ročně
nástroje: dotazníky
záznamy z porad
záznamy z kontrolních činnost
pozorování
rozhovor
provede: ředitelka, zástupkyně ředitelky, učitelky, vedoucí ŠJ, školnice
Evaluace ekonomických podmínek
cílem je: zhodnotit účelnost a efektivnost hospodaření školy
Sledování čerpání mzdových prostředků
Rozbory čerpání příspěvku obce
časová plán: měsíčně, pololetně, ročně
nástroje: účetní rozbory hospodaření
provede: účetní, ředitelka
Evaluace průběhu vzdělávání
cílem je: zhodnotit průběh vzdělávání se zřetelem k vytváření cílových kompetencí
plánování a přípravy ve vazbě na ŠVP
efektivita využívání pomůcek a didaktické techniky
realizace řízených činností
motivace a hodnocení
klima, vztahy, komunikace
řešení konfliktních situací
časový plán: průběžně, dotazník 1x ročně
nástroje: vzájemné hospitace
hospitace
konzultace učitelek
dotazník
provede: učitelky, ředitelka, zástupkyně ředitelky
Evaluace výsledků vzdělávání dětí
cílem je: zhodnotit vzdělávání vzhledem ke stanoveným cílům vzdělávání
záznamy o dětech
záznamy o vývojových pokrocích dětí s OŠD
časový plán – 2x ročně a případně dle potřeby
nástroje: záznamy
konzultace učitelek
konzultace s rodiči
pedagogické porady
provede: učitelky
Evaluace spolupráce s rodiči a vliv vzájemných vztahů

Cílem je: zhodnotit vztah mezi školou, rodiči a dalšími osobami, jež mají dopad na
vzdělávání, klima školy
- přístup k informacím a jejich přenos
- vzájemné vztahy mezi školou a rodiči
- předcházení konfliktům
- řešení konfliktů
- úroveň spolupráce školy s partnery (MM, PPP, ZŠ, …)
- prezentace školy na veřejnosti
- zdravý vývoj školy
- klima školy
časový plán – 1x ročně
nástroje: rozhovory s rodiči
pedagogické a provozní porady
dotazníky
provede: učitelky, ředitelka, zástupkyně, rodiče, vedoucí ŠJ
Evaluace řízení školy
cílem je: zhodnotit kvalitu systémového řízení a kontrolního systému
účelnost režimu dne
podpora dalšího sebevzdělávání
otevřené a důvěryhodné vztahy na pracovišti
časový plán – průběžně, 1x ročně dotazník
nástroje: pedagogické a provozní porady
rozhovory
dotazník

Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a děti se
sociálním znevýhodněním.
Snahou pedagogů je vytvořit těmto dětem optimální podmínky k rozvoji jejich osobnosti,
k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci jim, aby dosáhlo co největší samostatnosti při
respektování individuálních potřeb a možnosti těchto dětí.
Tyto děti ve spolupráci s rodinou a školskými poradenskými zařízeními včleňujeme do
kolektivu dětí. Děti nejsou integrované. Na základě diagnostiky podrobně dodržujeme co
nejvhodnější postupy ve výchově a vzdělávání.

- Závěr
Tento ŠVP představuje komplexní dokument Mateřské školy Dlouhá 35, v Českých
Budějovicích. Program konkrétních vzdělávacích činností a jejich metodické ztvárnění se
konkretizuje v TVP. Za jeho průběh v plné výši zodpovídají pedagogové, kteří pracují na
jednotlivých třídách a sami si je tvůrčím způsobem navrhují a připravují. Integrované bloky a

projekty, konkrétní a průběžné cíle a činnosti směřující k dosažení očekávaných kompetencí
se mohou v jednotlivých třídách lišit. Ale všechny směřují k plnění hlavního cíle předškolního
vzdělávání.

- Aktualizované přílohy
Školní řád
Organizační řád školy
Provozní řád školy
Směrnice k úhradě úplaty za vzdělávání
TVP – na třídách
Vnitřní platový předpis
Hodnocení školy za školní rok 2007/2008
Pracovní řád
Roční rámcový plán EEVO.

Zpracovaly: Eva Tolarová – ředitelka školy
Mgr. Marie Kurincová – zástupkyně ředitelky
a kolektiv učitelek
V Českých Budějovicích 12.6.2017

Příloha č. 1

Roční plán EVVO
Úvod:
EVVO v nejširším slova smyslu je veškeré výchovné a vzdělávací úsilí, jehož cílem je
především: ZVYŠOVAT ZODPOVĚDNOST lidí za současný i příští stav přírody a
životního prostředí, rozvíjet tvořivost, citlivost a vstřícnost lidí k řešení problémů péče o
přírodu, utvářet ekologicky příznivé orientace, které kladou důraz na dobrovolnou střídmost,
na nekonzumní, duchovní kvality lidského života.
O co se v EVVO snažíme:
V praktické pedagogické činnosti se snažíme o vyvážený soulad potřebných odborných
environmentálních poznatků s citovými a smyslovými prožitky, které pomáhají nalézat lásku
k přírodě a zvnitřňovat úctu ke všemu životu.
Klademe důraz na motivaci a prožitkové učení: řekni mi – a zapomenu
ukaž mi – a budu si pamatovat
nech mě udělat – a zapamatuji si na celý život
„ Smysl života je v radosti bytí “
Program je zpracován v souladu s pedagogickými zásadami, je rozdělen do pěti
tématických bloků. Tyto jsou věnovány ročním obdobím, základním živlům, živé a naživé
přírodě, prevenci, změnám a souvislostem v přírodě.
Podporujeme rozvoj a kultivaci mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání.

Naše dílčí cíle RVP
1.
2.
3.
4.
5.
6.

rozvoj a užívání všech smyslů
osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
rozvoj komunikativních schopností
posilování pro-sociálních postojů
vytváření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a
umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a
pojmenovat.

Naše očekávané výstupy
1. vnímat a rozlišovat okolní svět, (přírodu) pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat
zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů, živé a neživé přírody) a jiné
specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem.
2. ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní
potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním (zahradním nářadím) a
materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem (barvy, nůžky, modelovací
hmota, (přírodniny), zacházet s jednoduchými hudebními nástroji.

3. vést rozhovor - naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat
řečníka i obsah, ptát se…), zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit,
poděkovat, požádat o pomoc, uposlechnout pokyn apod.
4. mít povědomí o významu péče o čistotě a zdraví, o významu aktivního pohybu a
zdravé výživy, péči o životní prostředí.
5. uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat
svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat
kompromisy, řešit konflikt dohodou, 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).
6. adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i
7. 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.
8. zachycovat skutečnost ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých
výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat,
tvořit z písku, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin, recyklování:
„ ze starého nové „ apod.)
Vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem
literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (řečí, co bylo
zajímavé, co je zaujalo…)
Vyjádřit se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností (zazpívat
písně, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus,
vyjádřit hudbu pohybem.)
Zpracovala: p. uč. Vlasta Šimečková

