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Čj: MSDE/2018/0435 

 

 

Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Dětská 920,  

příspěvková organizace 

 

 

Školní vzdělávací program je zpracován dle Rámcového vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání MŠMT Praha, 2018 a 

dlouhodobých záměrů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
 

 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 
„Putování se sluníčkem“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Školní vzdělávací program je platný ode dne 1. 9. 2018 

 

 

Zpracovatel ŠVP : Mgr. Petra Korbelová, ředitelka  
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Identifikační údaje o mateřské škole 

 
Zřizovatel :  Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Poruba, 

   Klimkovická 55, Ostrava – Poruba, 708 56 

   tel.: 599 480 500 

 
Název :  Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Dětská 920, příspěvková organizace 

 

součástí příspěvkové organizace je odloučené pracoviště na ulici Větrná  

1084 a školní jídelny Dětská 920 a Větrná 1084 

 

Sídlo:    Dětská 920/5, Poruba, 708 00 Ostrava 

 

Statutární orgán :   Mgr. Petra Korbelová 

Zástupce statutárního orgánu : Jana Polčáková 

 

Právní forma:    příspěvková organizace 

IČ :     70984646 

DIČ :      CZ 70984646 

Zařazení do sítě :   1. 1. 2003 

Kapacita MŠ :    208 

Kapacita ŠJ :    245 

Počet tříd :    8 

Provozní doba :   6,00 – 16,30 hodin 

 

 

Kontakty: 

Telefon : MŠ Dětská – 558 275 030 

  MŠ Větrná – 558 275 031 

 

E-mail : ms.detska@seznam.cz 

  ms.vetrna@seznam.cz 

 

 

www stránky: ms-detska.cz 

  msve.cz 

 

 

 

Mateřská škola pracuje v programu, pro který jsou charakteristické integrované bloky 

a tématické plánování. Je zaměřen na individuální rozvoj dítěte a uspokojování jeho 

potřeb. Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, 

Konkretizovaných očekávaných výstupů RVP PV a dlouhodobých záměrů 

Moravskoslezského kraje. 

 

 

 

 

 

 

mailto:ms.detska@seznam.cz
mailto:ms.vetrna@seznam.cz
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Obecná charakteristika mateřské školy 

 
Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Dětská 920, příspěvková organizace vznikla 1. 1. 2003 

sloučením mateřských škol Dětská 920 a Větrná 1084. 

 

Mateřská škola je 8 třídní. Čtyři třídy se nacházejí v Mateřské škole Dětská 920, další čtyři 

třídy se nacházejí v odloučeném pracovišti v Mateřské škole Větrná 1084.  

 

Pracoviště Dětská 920, se nachází v husté městské zástavbě 3. obvodu městské části Poruba. 

Je integrovaná do obytného domu a nachází se v jeho třech podlažích. 

V přízemí domu se nachází kuchyně mateřské školy a technické místnosti (sklady), v 1. a 2. 

poschodí jednotlivé třídy a kanceláře mateřské školy. 

Budova je ve vlastnictví Městského obvodu Poruba, který je zřizovatelem mateřské školy a 

společenství vlastníků. 

Mateřská škola má ve dvou patrech rozmístěny 4 třídy, které mají vlastní šatny a sociální 

zařízení, na každém patře se nachází jedna malá herna, která je využívána v 1. poschodí 

k pracovním činnostem, ve druhém patře je zde vybudováno zázemí pro učitelky (sborovna 

s počítačem a kopírkou a kabinet pomůcek).  

Za budovou se nachází prostorná zahrada mateřské školy, která je vybavena herními prvky, 

pískovišti pro hry dětí,  truhlíky pro  rostliny a lavičkami.  Je zde dostatečné množství zeleně, 

což umožňuje dětem ochranu před sluncem, zejména v letních měsících. 

Technický stav budovy je dobrý.  V roce 2012 byla provedena výměna oken za plastová a 

zrekonstruována všechna sociální zařízení určená pro děti. 

 

Pracoviště Větrná 1084 se nachází v městské zástavbě 3. obvodu městské části Poruba. Je 

koncipována jako samostatná dvoupodlažní budova. V přízemí se nachází kancelář mateřské 

školy, šatny dětí a prostory školní kuchyně. V 1. a 2. nadzemním podlaží jsou rozmístěny 4 

třídy s vlastním sociálním zázemím, kabinet, sklad a kuchyňky. 

Za budovou se nachází prostorná jedinečně vybavená zahrada v přírodním stylu, která 

umožňuje mateřské škole svou práci více orientovat na environmentální výchovu. 

Technický stav budovy je dobrý, v roce 2009 byla na této budově provedena výměna oken a 

vstupních dveří, v roce 2015 provedena výměna střešní krytiny. V roce 2017 byla provedena 

výměna elektroinstalace.  

Od roku 2016 je v provozu jedna třída s waldorfskými prvky, která je nově vybavena 

v souladu s požadavky waldorfské pedagogiky. 

 

Obě mateřské školy mají vlastní kuchyně, které vyhovují svým vnitřním zařízením 

požadavkům stanovených vyhláškou č. 107/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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Vize mateřské školy 

„Spokojené dítě v podnětném a pohodovém prostředí“ 

Dát dětem možnost radostně prožívat pobyt v MŠ, rozvíjet jejich osobnost a samostatnost, 

schopnost získávat nové poznatky, učit se všemu, co bude v životě potřebovat, tvořivě 

přemýšlet, jednat a experimentovat. 

Společnými akcemi s rodiči pěstovat vzájemné vztahy.  Jednat a spolupracovat s veřejností a 

partnery na základě vstřícnosti, otevřenosti a vzájemné důvěře. 

 

 
Pedagogické cíle pro jednotlivé školní roky jsou zpracovány v příloze ŠVP. 
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Filozofie školy 

 
Filozofie mateřské školy vychází z principů: 

- partnerství (chceme být školou vstřícnou k dětem, rodičům i partnerům) 

- otevřenosti (vůči novým a alternativním myšlenkám, metodám i přístupům) 

- individualizace (založený na co největším individuálním přístupu k dětem s cílem 

podpořit osobnost a samostatnost dětí) 

- odbornosti (o děti pečují kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci, kteří jsou připraveni 

spolupracovat jak s rodiči, tak s odborníky) 

 

Filozofií naší školy je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v 

přirozeném prostředí skupiny vrstevníků, cestou výchovy a vzděláním založeném na principu 

uspokojování individuálních potřeb a zájmů. 

Rozvíjet samostatnost a zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí. Položit základy 

celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností. Prosazovat úzkou spolupráci 

s rodinou. 

Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a 

Konkretizovaných očekávaných výstupů RVP PV. 

 

Na základě prožitkového a kooperativního učení hrou a praktickými činnostmi dětí, ve 

vyvážené a provázané spontánní i řízené aktivitě směřujeme k těmto cílům: 

 rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání, vytváření potřebných dovedností 

 osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

 získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

 

Na základě pedagogické diagnostiky pracujeme s dětmi s odloženou školní docházkou.  

Pracujeme s dětmi mladšími tří let, vzděláváme individuálně integrované děti a poskytujeme 

kvalitní povinné předškolní vzdělávání. Zaměřujeme se na rozvoj řeči a jazyka, 

komunikativních dovedností, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení 

verbální i neverbální. Poskytujeme kvalitní environmentální vzdělávání, pro které máme 

vhodné podmínky díky Větrníkově zahradě – zahradě v přírodním stylu na odloučeném 

pracovišti MŠ  Větrná . To vše nabízíme prostřednictvím školního vzdělávacího programu. 

 

Součástí ŠVP jsou dílčí vzdělávací programy.  

 Dílčí vzdělávací program „Jak si pejsek a kočička hráli s písmenky“ je zaměřen na 

rozvoj sluchového vnímání, sluchovou analýzu.  

 Dílčí vzdělávací program „Kamarádi“ metodami dramatické výchovy vede děti 

k hodnotám, na kterých je založena naše společnost.  

 Dílčí vzdělávací program “Barevné setkávání“ má za cíl zajímavým a tvořivým 

způsobem seznámit děti s uměleckými díly.  

 Dílčí vzdělávací program „Doprava – auta všude kolem nás“ je zaměřen na dopravní 

výchovu.  
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 Vzhledem k narůstání počtu dětí z cizojazyčného a dvojjazyčného prostředí je 

zpracován dílčí vzdělávací program „Odlišnost obohacuje“.  

 Plán rozvoje předčenářské gramotnosti 

 Plán rozvoje předmatematické gramotnosti 

 Projekt Větrníkova zahrada – zahrada v přírodním stylu  

Během školního roku jsou vypracovávány další dílčí programy v rámci grantových 

řízení. 

 

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřujeme k tomu, aby děti byly maximálně 

šťastné a spokojené.  

Velkou péči také věnujeme spolupráci s rodiči. Podrobně je informujeme o plnění 

vzdělávacích záměrů školy ve prospěch všestranného rozvoje jejich dítěte. Informace jsou 

podávány formou osobních konzultací, prostřednictvím nástěnek v šatnách a na www 

stránkách školy. V rámci obou mateřských škol pracuje Sdružení rodičů a přátel školy. 

 

Tradicí je spolupráce se základními školami Dětská, Bulharská, Základní škola waldorfská 

Ostrava, základní uměleckou školou, speciálním pedagogickým centrem v Zábřehu, 

psychologem, Centrem volného času  Poruba, Střediskem přírodovědců a knihovnou, Velkým 

světem techniky Dolní oblast Vítkovice, Galerií výtvarného umění Ostrava a Střediskem 

volného času Korunka.    
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Dlouhodobé cíle školního vzdělávacího programu 

 

I. Výchova a vzdělávání 
 

a) Poskytovat kvalitní povinné předškolní vzdělávání  

 

b) Poskytovat vzdělávání dětí od dvou let 

 

c) Uplatňovat principy společného vzdělávání  

 

d) Nabízet alternativní pedagogický směr - waldorfská třída  

 

e) Využívat k rozvoji environmentální senzitivity Větrníkovu zahradu – zahradu 

v přírodním stylu. 

 

 

II. Podmínky vzdělávání  

 

Zdokonalovat věcné podmínky vzdělávání. 

 

III. Pedagogický tým 

 

Udržet stálý, kvalitní, vzdělaný a spolupracující pedagogický tým učitelek a asistentek 

pedagogů, školních asistentek a chův. 

 

 

IV. Spolupráce s rodinou 

 

Úzce spolupracovat s rodinou a doplňovat její výchovu. 
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Analýza výchozího stavu 

 

Analýza je zpracována na základě skutečnosti uplynulého období a potřeb dané lokality. 

Jsou brány v úvahu potřeby dětí, jejich rodičů, možnosti a podmínky školy, vzájemné dohody 

se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy vždy dle platné legislativy. 

 

 Použité techniky a zdroje informací 

 

 návštěvy třídy, pozorování  

 rozhovor a diskuse s učitelkami a správními zaměstnanci  

 informace od rodičů – dotazníkové šetření u nově přijatých dětí 

 kontrolní činnost / rozbor hospitací, závěry /  

 závěry inspekční činnosti vykonané na mateřské škole v květnu 2015 

 informace od široké veřejnosti  

 

 

Silné stránky školy 

 

a/ vzdělávací program 

 na zpracování ŠVP se podílely všechny pedagogické pracovnice školy 

 respektuje zvláštnosti jednotlivých mateřských škol 

 třída s prvky waldorfské pedagogiky 

 péče o individuálně integrované děti 

 péče o nadané děti 

 vzdělávací plán pro děti s odloženou školní docházkou  

 jsou zpracovávány dílčí vzdělávací projekty 

 

b/ personální podmínky 

 stálý pracovní kolektiv  

 kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

 zapojení pedagogů do projektů Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, 

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí, Vzdělávání 

pro pedagogy prvního sedmiletí 

 aktivita a akceschopnost všech zaměstnanců školy 

 

c/ materiálně technické a psychohygienické podmínky 

 originální zahrada MŠ Větrná v přírodním stylu 

 třída vybavená v souladu s principy waldorfské pedagogiky 

 dobré prostorové podmínky pracovní a herní plochy  

 funkční vybavení herny, pracovny  

 funkční vybavení kabinetů pomůcek  
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 vybavená a doplňovaná knihovna odbornou a dětskou literaturou  

 množství kvalitních a nejnovějších učebních pomůcek a pracovních listů  

 

d/ ekonomické podmínky školy 

 rozpočet stanovený MOb Poruba umožňuje zabezpečení provozu  

 získávání finančních prostředků prostřednictvím grantů (Šablony II.) 

 

e/ hospodaření školy, evidence 

 přesně vedená evidence a pozitivní kontrolní hodnocení  

 

f/    řízení školy 

 na základě veřejné diskuse je stanovena koncepce školy, která je přijata kolektivem 

školy  

 konkrétní tématický vzdělávací program odpovídá potřebám a věkové skladbě dětí  

 pravidelné konání pedagogických porad dle plánu a realizace závěrů z nich  

 rozdělení kompetencí na jednotlivé pracovníky vedením školy  

 pro hodnocení pracovníků je zpracován systém kontroly a kriteria hodnocení / viz 

příloha /  

 stanovená kritéria jsou dodržována  

 zaměstnanci školy mají zajištěn přístup ke všem potřebným informacím  

 dokumentace je vedena v souladu s platnou legislativou   

 

g / podíl školy na kladném ovlivňování a vytváření osobnosti dítěte 

 učitelky mají kladný vztah k dětem  

 škola vytváří podmínky pro úzký vztah rodičů a dětí ke škole – sounáležitost ke škole, 

spoluúčast na dění v ní  

 rodiče se účastní akcí pořádaných školou, podílí se na jejich přípravě 

 

h / existuje zpětná vazba formou diskuse nad výsledky 

 vztahy mezi učitelkami a dětmi jsou pozitivní, výchovné metody odpovídají 

vybranému výchovnému programu  

 

ch / image školy 

 škola má dobré jméno  

 jsou pravidelně zasílány informace tisku o dění v mateřské škole 

 rodiče mají zájem o umístění v mateřské škole, včetně matek na mateřské dovolené  

 obě mateřské školy mají vytvořeny a pravidelně aktualizovány www stránky 

 rodiče mají možnost seznámit se s prostředím a prací mateřské školy prostřednictvím 

„Dnů otevřených dveří“ 
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Slabé stránky školy 

 

a / vzdělávací program  

 nesystematické vyhodnocování výsledků práce  

 nedostatečné zařazování individuální práce s dětmi z důvodu velké naplněnosti tříd 

 nedostatečná diferenciace činností podle věku a schopností dětí 

 malý podíl bezprostředního poznávání na úkor zprostředkovaného 

 nesystematické vedení dětí k hodnocení a sebehodnocení 

 náhradní činnosti pro děti s menší potřebou spánku nejsou samozřejmostí na všech 

třídách 

 

b/ personální podmínky 

 nedostatečné právní vědomí zaměstnanců školy  

 malé uplatňování nestandardních forem práce s dětmi  

 méně časté využívání didaktické techniky a IT 

 nedostatečné vzdělání učitelek mateřské školy v speciální pedagogice 

 

 c / materiálně technické podmínky školy 

 menší vybavenost mateřské školy moderní didaktickou technikou 

 škola není bezbariérová 

 nedostatečné prostory v budově MŠ Větrná pro další skupinové aktivity dětí  a uložení 

pomůcek 

 

d / ekonomické podmínky školy 

 nedostačující finanční prostředky přidělené Moravskoslezským krajem na materiální 

vybavení školy pro vzdělávací a hrové aktivity dětí 

 odložená reforma financování regionálního školství (financování na dítě, bez 

zohlednění jeho věku – počet dětí mladších tří let na učitelku) 

 nefinancování chůvy pro děti mladších tří let  

 

e / řízení školy 

 málo a nesystematicky využívaný systém hodnocení práce všech zaměstnanců 

 

f/ podíl školy na utváření osobnosti dítěte 

 nedostatečné využití spojení teoretických a praktických poznatků v práci s dětmi  

 větší preferování poslušnosti a kázně než samostatnosti, odpovědnosti a spolupráce  

 

e/ efektivita práce školy 

 malé zapojení dětí do nejrůznějších soutěží vyhlašovaných pro předškolní děti 

různými subjekty  

 malá kreativita  učitelek ve vztahu k naplňování obsahu třídního vzdělávacího 

programu  
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Vnější příležitosti 

 

 získání více finančních zdrojů  (zřizovatel, Krajský úřad, sponzoři, účast v grantovém 

řízení )  

 spolupráce se zřizovatelem, odborem školství MMO  

 větší spolupráce s rodiči s cílem prohloubení spolupráce s rodinou na základě společné 

odpovědnosti za správný rozvoj osobnosti dítěte  

 spolupráce se zaměstnanci sociálního odboru zřizovatele  

 zajištění takové prezentace školy na veřejnosti, aby nejen děti rodičů docházejících do 

mateřské školy, ale i nejširší veřejnost, chápali toto zařízení jako poradenské centrum 

pro rodinu a dítě v oblasti péče o předškolní děti  

 péče o děti z jiného kulturního prostředí a dvojjazyčného prostředí  

 

 

Vnější hrozby 

 

 nízký rozpočet na hračky a učební pomůcky ze strany Moravskoslezského kraje  

 podceňování úlohy mateřské školy  

 odložená reforma financování regionálního školství (chůvy pro dvouleté děti) 

 

  

Shrnutí, závěry 

 

Vzhledem k převažujícím silným stránkám mateřské školy máme vhodné podmínky ke 

každodenní práci. Spolupráce se zřizovatelem - Městským obvodem Poruba a odborem 

školství Magistrátu města Ostravy, Moravskoslezským krajem - odborem školství je dobrá. 

 

Máme tedy dobré podmínky k tomu, abychom postupně odstraňovali i slabé stránky školy a 

mohli tak vytvářet vhodné prostředí k výchově a vzdělávání předškolních dětí. Rovněž máme 

dobré podmínky k tomu, aby také pedagogičtí zaměstnanci a správní zaměstnanci mohli 

pracovat v klidu, bez stresu a v příjemném prostředí. 
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Podmínky vzdělávání 

 

a) věcné podmínky 

b) životospráva 

c) psychosociální podmínky 

d) organizace  

e) řízení mateřské školy 

f) personální a pedagogické zajištění  

g) spoluúčast rodičů 

 

ad a)  Věcné podmínky  

 mateřská škola má dvě samostatná pracoviště, na každém z nich jsou 4 třídy 

 mateřská škola má dostatečné prostory, které vyhovují individuálním i skupinovým 

činnostem dětí, jsou vybavena dětským nábytkem, který je postupně obnovován a 

doplňován dle finančních možností školy. Vše je umístěno tak, aby bylo pro děti 

přístupné a viditelné po celý den. Děti se společně s učitelkami podílejí na výzdobě 

všech prostor mateřské školy.  

 Mateřská škola Větrná má originálně vybudovanou zahradu v přírodním stylu – 

Větrníkovu zahradu 

 Mateřská škola Dětská má zahradu vybavenou herními prvky pro pohybové a herní 

aktivity dětí a prvky pro environmentální aktivity 

 

ad b)    Životospráva 

 strava je v obou našich zařízeních připravována ve vlastních kuchyních. Skladba 

stravy je vyvážená a uzpůsobena výživovým normám pro předškolní děti. Pravidelně 

je vyhodnocován spotřební koš. Do jídelníčku je zařazováno dostatečné množství 

různých druhů ovoce a zeleniny, což je pravidelně velmi kladně hodnoceno 

zaměstnanci KHS vykonávajícími dozor nad školními jídelnami. Po celý den je 

dodržován pitný režim. Děti nejsou do jídla násilně nuceny. 

 dle stavu kvality ovzduší, kterou sledují učitelky prostřednictvím monitoringu 

hydrometeorologické stanice v Ostravě, je denně zařazován pobyt dětí venku, pro 

který jsou v maximální možné míře využívány prostory školní zahrady a vycházky do 

blízkého okolí. V případě nepříznivého počasí jsou zařazovány činnosti v prostorách 

mateřské školy. Obě mateřské školy jsou vybaveny čističkami vzduchu, které jsou 

využívány v době, kdy není, z důvodu inverze, možné zajistit přirozené větrání. 

 v odpoledních hodinách je respektována potřeba dětí k odpočinku a ke spánku. Pro 

předškolní děti a děti s malou potřebou spánku, jsou v této době připraveny aktivity 

vedené kmenovými učitelkami.  
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ad c) Psychosociální podmínky  

 všichni pracovníci vytvářejí v mateřské škole takové podmínky, aby se zde děti cítily 

spokojeně, jistě, bezpečně, byly respektovány potřeby dětí a jejich uspokojování. 

 dbáme na to, aby děti nebyly neúměrně zatěžovány, naopak vytváříme přirozené 

prostředí pohody, klidu a relaxace.  

 hlavní zásadou je rovné zacházení se všemi dětmi.  

 společně s dětmi byla vytvořena jasná a srozumitelná pravidla společného soužití, 

která učíme děti dodržovat.  

 snažíme se navozovat vzájemnou důvěru mezi učitelkou, dítětem a rodičem založené 

na toleranci, ohleduplnosti, pomoci a podpoře.  

 na jednotlivých třídách jsou vytvořena pravidla třídy, která děti znají a podle nichž se 

řídí (součást třídních vzdělávacích programů jednotlivých tříd). 

 

ad d) Organizace  

 věkové složení dětí ve třídách  na obou pracovištích je heterogenní, jedna třída je třída 

věkově homogenní  - třída pro děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání. 

 rodiče mohou děti do mateřské školy přivádět ráno do 8,30 hodin tak, aby 

nenarušovali program připravených činností. Pozdější příchod je nutné předem hlásit 

učitelce z důvodu objednávky stravy. 

 organizace dne je pružná, učitelky reagují na potřeby dětí, jejich věkové specifika. 

 do organizace dne jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové 

aktivity a pravidelný pobyt venku. 

 při nástupu dítěte do mateřské školy je nabídnut adaptační režim.  

 děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. 

 

ad e) Řízení mateřské školy 

 mateřskou školu řídí ředitelka – statutární orgán organizace.  

 zástupce statutárního orgánu vykonává práci vedoucí učitelky mateřské školy Větrná, 

zodpovídá za úroveň pedagogické práce na pracovišti MŠ Větrná a za oblast 

bezpečnosti práce na obou pracovištích.  

 podrobněji je systém řízení rozpracován v Organizačním řádu, který je součástí 

řídících norem školy. 

 všichni zaměstnanci mateřské školy byli seznámeni s Organizačním řádem školy, 

svými povinnosti a pravomocmi, znají úkoly v oblasti své práce a bezpečnostní 

předpisy mateřské školy a jsou povinni se jimi řídit a dodržovat je. 
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ad f) Personální a pedagogické zajištění  

 všichni pedagogičtí pracovníci mají předepsanou odbornou kvalifikaci 

 pedagogický tým je stálý  

 pedagogičtí pracovníci se sebevzdělávají 

 mateřská škola je zapojena do projektů NIDV a OSU, které zajištují růst 

profesionálních kompetencí pedagogického týmu 

 dle možností daných financemi a předepsaným počtem pracovníků KÚ je zajištěno 

překrývání přímé pedagogické práce 

 jsou využívány Šablony k personálnímu posílení pedagogického týmu – školní  

asistent  

 

ad g) Spoluúčast rodičů  

Rodiče se mohou podílet společně s pedagogy na těchto činnostech: 

 adaptační proces při nástupu dítěte do mateřské školy 

 nabídka konzultace učitelka, asistentka pedagoga, rodič 

 vedení portfolia dětí 

 účast na akcích pořádaných mateřskou školou (tvořivá odpoledne, oslavy, maškarní 

karneval aj.) 

 občanské sdružení rodičů 

 

Mateřská škola respektuje platnou legislativu a shromažďuje pouze údaje o dětech dané 

zákonem. Všichni zaměstnanci školy byli poučeni o zachovávání mlčenlivosti a způsobu 

nakládání s osobními údaji dětí. Evidenční listy jsou uloženy v uzamykatelných zásuvkách 

nebo kabinetech a přístup k nim mají pouze učitelky popřípadě ředitelka školy (GDPR). 

V případě vyžádání jsou oprávněni do těchto záznamů nahlédnout rodiče dítěte. 
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Charakteristika  

školního vzdělávacího programu 

 
 

 

             „ PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

Hlavní principy programu: 

 

 individualizace a diferenciace  

 spolupráce s rodiči 

 tématické plánování 

 integrované učení hrou 

 

Individualizace a diferenciace  – umožňuje nám dát dítěti čas, aby se vyvíjelo vlastním 

tempem a využívalo ty styly učení, které mu vyhovují a které jsou pro něj nejefektivnější. 

 

Spolupráce s rodiči – je nepostradatelnou součástí práce mateřské školy, rodiče s dětmi dále 

rozvíjejí poznatky získané v mateřské škole a naopak, učitelky mohou využívat informací 

získaných od rodičů o zájmech a potřebách dětí. 

 

Tématické plánování – je založeno na výběru hlavních témat, které jsou dále učitelkami 

rozpracovávány do týdenních nebo vícedenních plánů. 

 

Integrované učení hrou – probíhá formou nabídky činností, odpovídá přirozené potřebě dětí. 

Je založeno na vlastní zkušenosti dítěte, možnostech si činnosti prakticky vyzkoušet, vidět je 

v praxi /formou výletů a exkurzí/. 

 

Formy a metody vzdělávání: 

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

vyskytnou 

 rozvoj dětského poznání je založen na přímých zážitcích dětí, na vyváženosti 

spontánních aktivit a řízených činností v menších nebo větších skupinách nebo 

individuálně, vycházíme z dětské volby, zvídavosti a potřeby objevovat 

 plánované výchovně vzdělávací aktivity mají charakter hry, zábavy a zájmových 

činností, které probouzejí aktivní zájem dětí, chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a 

objevovat 

 pro děti s odloženou školní docházkou jsou sestavovány vzdělávací plány na základě 

závěrů stanovených pedagogicko psychologickou poradnou 

 při vzdělávání jsou využívány tyto metody:  

- prožitkové a kooperativní učení hrou 

- situační učení – srozumitelné a praktické ukázky  

- spontánní sociální učení – princip přirozené nápodoby 

- didakticky cílené činnosti – motivovaná činnost nabízena dítěti se 

spontánním a záměrným učením /skupinová i individuální/ 

- princip vzdělávací nabídky – dítě si samo volí činnost a aktivně se jí účastní 
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Záměr vzdělávacího projektu 

 

Záměrem vzdělávacího projektu je rozvoj osobnosti dítěte, jeho individuality, vztahu 

k ostatním lidem, světu kolem nás, k člověku, k jeho práci, k rodině, k přírodě, k vlastnímu 

zdraví, k planetě Zemi, k historii a lidovým tradicím a zvykům, ale i k Evropské unii a 

evropskému společenství. Vyplývají z přirozeného sledu událostí, do kterých se děti zapojují 

v průběhu celého roku. Posloupnost témat je vázána na roční období a významné události, 

které ovlivňují společné zážitky dětí. 

 

Školní vzdělávací program se skládá z 6 integrovaných bloků, které budou učitelky dále 

dotvářet v třídních vzdělávacích programech dle podmínek jednotlivých tříd a věkových 

specifik jednotlivých tříd. Je tak vytvořen dostatečný prostor pro vlastní nápady a tvořivost 

jednotlivých učitelek a jejich zkušenosti. Časový plán je pružný a učitelky tak mají možnost 

reagovat na podmínky v jednotlivých třídách.  

 

Třídní vzdělávací programy 

 

Třídní vzdělávací programy tvoří učitelky jednotlivých tříd na období jednoho školního roku.  

Realizace celého třídního vzdělávacího programu vychází především z prožitkového učení, 

učení hrou a činnostmi, experimentování a z pokusů.  

 

Třídní vzdělávací programy obsahují charakteristiky jednotlivých tříd, ve které učitelka 

uvede, na které cíle se její třídní vzdělávací program zaměří, jaké jsou materiální podmínky 

jednotlivých tříd, jaké metody a formy práce budou upřednostňovány, kterými oficiálními 

vzdělávacími programy se inspiruje (Začít spolu, Zdravá mateřská škola), zda využívá prvky 

alternativní pedagogiky (waldorfská, Montessori), jaké materiály budou při práci využívány 

(metodiky, Rok s barevnými kamínky aj.) a jaké specifické činnosti dětem v dané třídě nabízí 

(komunitní kruh, jóga,  prevence logopedických vad apd.).  

 

Při zpracování třídního vzdělávacího programu učitelka vychází z integrovaných bloků 

školního vzdělávacího programu a jejich vzdělávacích záměrů. Vzdělávací záměr 

integrovaného bloku učitelka v třídním vzdělávacím programu zpracovává v jednotlivých 

tématech. K naplnění záměru a cílů integrovaného bloku učitelka volí vlastní témata, která 

jsou vhodné pro děti v její třídě (respektuje věková specifika a potřeby dětí). Je na učitelce 

kolik témat k naplnění vzdělávacího záměru integrovaného bloku zvolí. Obsahem bude téma 

odpovídat věku, možnostem, zájmům a potřebám dětí dané třídy.  

 

Jednotlivá témata integrovaných bloků v třídních vzdělávacích programech jsou vybírána tak, 

aby byla dětem blízká a bezprostředně reagovala na každodenní realitu života dětí. Celý 

tematický celek je propojován tím, co dítě každodenně vidí a prožívá. Doba trvání 

jednotlivých témat není stanovená časem, vychází pouze z obsahu realizovaného tématu.  
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Cíle jednotlivých témat vychází z pěti oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání. Učitelky formulují dílčí vzdělávací cíle a očekávané výstupy 

k jednotlivým tématům.  

 

 

Vzdělávací nabídka třídních vzdělávacích programů 

 

K jednotlivým tématům třídního vzdělávacího programu chystá učitelka vzdělávací nabídku. 

 

Pravidla pro zpracování vzdělávací nabídky k tématu: 

 nabízejí diferenciovanou vzdělávací nabídku dle věkových zvláštností 

 jsou založeny na metodách přímých zážitků 

 využívají dětské zvídavosti a potřeby objevovat 

 vedou děti k individuální práci s vytvořením podmínek pro činnosti dítěte 

 probouzí v dítěti zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i odvahu 

ukázat co všechno už samo umí, zvládne, dokáže 

 nepředkládá dětem jen hotové návody, ale naopak jim umožňuje hledat samostatné 

cesty tvořivým myšlením a vlastními nápady 

 rozpracování témat odpovídá základním požadavkům pro výchovu a vzdělávání dětí 

předškolního věku 

 pokud je ve třídě dítě, které má jako podpůrné opatření určeno asistenta pedagoga, 

plánují  učitelky vzdělávací aktivitu, kterou budou realizovat s využitím asistent 

pedagoga  

 přípravu vzdělávací nabídky učitelky  operativně dotvářejí a upravují   

 spolupracují obě učitelky na třídě 

 krátkodobé plány jsou sestavovány tak, aby respektovaly hlavní cíle předškolního 

vzdělávání: 

1. rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 

2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

3. získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná 

osobnost působící na své okolí 

 

Do vzdělávacích nabídek je zakomponován povinný obsah pěti interakčních oblastí, které 

reflektují na vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení, zajišťují propojení dílčích cílů a 

dosažených kompetencí dítěte. 

 

Učitelky určují cíl konkrétní vzdělávací nabídky a komponenty kompetencí, ke kterým 

plánované vzdělávací aktivita směřuje.  Taktéž stanoví klíčové kompetence, které jsou 

konkrétní vzdělávací aktivitou rozvíjeny. 

 

Po ukončení integrovaného bloku zaznačí do přílohy třídního vzdělávacího programu, který 

vychází z Konkretizovaných očekávaných výstupů, ke kterým tzv. KOVům, jejich vzdělávací 

nabídka v daném integrovaném bloku směřovala.   
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Mateřská škola nabízí dětem tyto další didakticky zacílené činnosti: 

 hudebně – pohybové aktivity – rozvíjí hudební a pohybové dovednosti dětí 

 dramatické aktivity – rozvíjí dramatické schopnosti dětí 

 výtvarné činnosti – aktivita zaměřená na výtvarné činnosti podporující tvořivost, 

fantazii, tvůrčí myšlení. Učitelka zde má možnost individuálně pracovat s dětmi 

nadanými a dále tak rozvíjet jejich schopnosti. 

 

Na co klademe důraz: 

 na tvořivost pedagoga při uplatňování vzájemného propojení vzdělávacích oblastí při 

vlastním plánování denní vzdělávací nabídky dětem 

 na aktivitu dítěte prožitkovým učením s posilováním dětské zvídavosti a objevování 

světa kolem nás 

 na emoční prožitky dětí získanými výsledky v řízených činnostech 

 na respektování specifiky předškolního vzdělávání se schopností pedagoga hledat a 

objevovat nové vzdělávací cesty 

 na spojení vzdělávacích témat se životem a s učením nápodoby v praktickém životě – 

sociální učení 

 na důsledném realizování evaluačních analýz obsahu, metod a forem denní nabídky 

činností dětem 

 na důsledné analýze evaluace směrem k dítěti zaměřené na rozvoj každého dítěte jako 

jedinečné osobnosti, vzdělávací pokroky písemně zaznamenávat 

 na spolupráci s rodinou v netradičních metodách zajišťujících pohodovou atmosféru 

navozující klima důvěry mezi rodiči, školou a dětmi 

 

 

Dále pro děti organizujeme: 

 projektové dny 

 projektové dny mimo mateřskou školu 

 návštěvy divadelních představení 

 návštěvy sportovních zařízení v Porubě (tělocvična ZŠ Dětská , Sareza, fitness) 

 jednodenní poznávací výlety do okolí Ostravy 

 návštěvy ZOO, Planetária aj. 

 návštěvy Středisko mladých přírodovědců v Ostravě 

 návštěvy knihovny 

 karneval 

 oslavy vánoc a velikonoc 

 slavnosti v rámci waldorfské pedagogiky 

 zahradní slavnost u příležitosti oslav Dne dětí 

 tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi 
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Vzdělávací oblasti dle RVP PV 

 

I. Dítě a jeho tělo – oblast biologická 

 

Stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte. 

Podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, 

rozvíjet pohybové i manipulační dovednosti dětí, učit je sebeobslužným dovednostem a vést 

je ke zdravým životním postojům. 

 

II. Dítě a jeho psychika – oblast psychologická 

 

Rozvíjet duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost, jeho intelekt, řeč a jazyk, poznávací 

procesy a funkce, jeho city i vůli, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativitu a 

sebevyjádření. 

 

III. Dítě a ten druhý – oblast interpersonální 

 

Utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich 

vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. 

 

IV. Dítě a společnost – oblast sociálně-kulturní 

 

Uvést dítě do společnosti ostatních lidí, do života lidské společnosti i do světa kultury a 

umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní 

všeobecné, uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření 

společenské pohody. 

 

V. Dítě a svět – oblast environmentální 

 

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 / k životnímu prostředí. 
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Charakteristika integrovaných bloků 

 

Obsah vzdělávacího programu „Putování se sluníčkem“ je členěn do šesti integrovaných 

bloků: 

 

 Pojď si hrát  

 Podzimní sluníčko čaruje 

 Kouzelné vánoce 

 Zimní radovánky 

 Sluníčko vstávej, jaro je tu 

 Hřej sluníčko,  hřej 

 

 

Obsahy integrovaných bloků zahrnují celkový rozvoj osobnosti dítěte a jejich prostřednictvím 

jsou naplňovány jak rámcové, tak dílčí cíle tak, jak jsou stanoveny Rámcovým vzdělávacím 

programem pro předškolní vzdělávání.  

 

Obsah integrovaných bloků, tak jak je stanoven školním vzdělávacím programem, je stanoven 

pouze rámcově a je dále rozpracován do jednotlivých třídních vzdělávacích programů,  které 

respektují věkové složení jednotlivých tříd i individuální schopnosti a potřeby  jednotlivých 

dětí.  
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Vzdělávací obsah integrovaných bloků 
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 Pojď si hrát 

 

 

Integrovaný blok je zaměřen na adaptační období a jeho cílem je především usnadnit dětem 

vstup do nového prostředí, popřípadě seznámit se s novými kamarády a změnami v prostředí 

třídy i mateřské školy. Děti budou seznámeny s třídními rituály, uspořádáním dne v mateřské 

škole a budou vytvořena pravidla jednotlivých tříd. Nezapomeneme se seznámit s novými 

hrami a hračkami i prostředím mateřské školy a jejími zaměstnanci. Využijeme dramatické 

činnosti ke ztvárnění různých typů chování, ztvárnění různých situací v běžném dni 

v mateřské škole, mimické vyjádření nálad.  

Zaměříme se na navazování kamarádských vztahů mezi dětmi a rozvoj komunikativních 

dovedností. 

Seznámení se základními pravidly bezpečného chování při pobytu v mateřské škole, na 

zahradě mateřské školy a při vycházkách do okolí mateřské školy. 

 

Hlavní cíle integrovaného bloku: 

- seznámit se s prostředím třídy, mateřské školy a školní zahrady 

- společně vytvořit pravidla třídy, znázornit je pomocí piktogramů a postupně vést děti 

k jejich dodržování 

- půjčené hračky uklízet na určené místo 

- rozvíjet u dětí schopnost navazovat vztahy s vrstevníky i dospělými 

- rozvíjet u dětí základní komunikativní dovednosti 

- osvojit si základní společenská pravidla chování 

- upevňovat hygienické návyky dětí 

- rozvíjet vyjádření základních pocitů a prožitků a svých potřeb  

- vést děti k bezpečnému chování v mateřské škole i mimo ni 
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 Podzimní sluníčko čaruje 

 

 

V rámci tohoto integrovaného bloku budou děti seznamovány s přírodou na podzim. 

Zaměříme se na pozorování změn v počasí, ovoce a zeleninu dozrávající na podzim a jejich 

významem pro zdraví lidí. Do zkoumání svého okolí zapojíme všechny smysly. Společně 

budeme sbírat přírodniny určené jak pro hry, tak pro zvířátka v zoologické zahradě.  

Při vycházkách si budeme všímat podzimní přírody a přípravy zvířat na zimu a možnost 

člověka pomoci jim přežít následující období. 

 

Hlavní cíle integrovaného bloku:  

- poznávat a upevňovat základní poznatky o podzimní přírodě, využívat přírodniny 

získané v přírodě pro hry a tvoření dětí  

- probouzet v dětech potřebu pobývat v přírodě, seznamovat je s nutností přírodu chránit 

- posilovat přirozené poznávací schopnosti, vést k vnímání krás přírody 

- pozorovat s dětmi změny v počasí, uvědomovat si rozdíly 

- učit děti se správně a přiměřeně oblékat 

- seznámit se s pojmy ovoce a zeleniny, uvědomit si jejich význam pro zdraví lidí 

- rozvíjet a upřesňovat smyslové vnímání  

- rozvíjet fyzickou zdatnost dětí, procvičovat zdolávání přírodních překážek a chůzi 

v náročném terénu 

- vést děti k záměrnému pozorování 
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 Kouzelné vánoce 

 

 

Tento integrovaný blok je především ve znamení adventu. V rámci tohoto bloku se zaměříme 

především na rozvíjení citových vztahů jak v rodině, tak v kolektivu dětí v mateřské škole. 

Společně s dětmi prožijeme oslavy Mikuláše a vánočních svátků. Děti budou seznamovány se 

zvyky a tradicemi spojenými s tímto obdobím. Připravíme vánoční výzdobu, společně s dětmi 

budeme péct vánoční cukroví a zpívat koledy. 

 
Hlavní cíle integrovaného bloku:  

- rozvíjet u dětí smysly, tvořivost a fantazii 

- vést k vyjadřování svých myšlenek, názorů a pocitů 

- seznamovat děti s tradicemi vánočních svátků nejen u nás, ale také v jiných kulturách 

či náboženstvích 

- podílet se na výzdobě prostředí mateřské školy 

- radostně prožívat oslavy vánočních svátků 

- učit děti vzájemné spolupráci 

- vnímat potřeby jiných, být empatický, učit děti sebeovládání 
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 Zimní radovánky 

 

 

 

Tento integrovaný blok zaměříme na poznávání charakteristických znaků zimního období. 

Seznámíme se s péčí o volně žijící zvířata v zimě. Budeme pozorovat ptáky na krmítku i ve 

volné přírodě. Seznámíme se s vlastnostmi sněhu a ledu, zimními sporty i dodržováním 

bezpečnosti při pobytu v přírodě. Společně s dětmi připravíme karneval. Zaměříme se také na 

seznamování s informačními technologiemi. Podpoříme vytváření kladného vztahu ke knihám 

a informačním technologiím jako základ celoživotního vzdělávání. Zaměříme se na poznávání 

lidského těla a správnou výživu. Budeme si povídat o zdravém životním stylu. Zaměříme se 

na rozvoj předčtenářských  dovedností.  

 

 

Hlavní cíle integrovaného bloku:  

- seznamovat děti s charakteristickými znaky zimního období, vlastnostmi sněhu a ledu 

- pozorovat změny v zimní přírodě 

- rozvíjet poznatky o zimních sportech a dodržování bezpečnosti při těchto činnostech 

- rozvíjet fyzickou zdatnost dětí při zimních sportech 

- vést děti k ochraně přírody 

- poznávat život ptáků i pomoc lidí v zimním období 

- osvojit si poznatky o lidském těle 

- seznamovat děti se základy správné výživy 

- vytvářet povědomí o zdravém životním stylu 

- vést děti k poznání, které aktivity tělu prospívají 

- seznamovat s informačními technologiemi a jejich praktickým využití v každodenním 

životě 

- získávání a využívání informací 

- rozvoj vztahu k slovesnému umění, ke knize, četbě, poslechu (Příloha ŠVP Plán 

rozvoje předčtenářské gramotnosti u předškolních dětí) 

- rozvíjet schopnost vést rozhovor, uplatnit se v diskusi, vyjadřovat svůj názor přirozeně 

situaci 

- rozvíjet mluvní dovednosti dětí 
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 Sluníčko vstávej, jaro je tu 

 

 

 

 

Integrovaný blok bude zaměřen na jarní přírodu. Všemi smysly budeme pozorovat změny 

v přírodě, poznávat jarní květiny a pozorovat probouzející se stromy. Při pokusech 

s rychlením semen zjistíme, co potřebují rostliny ke svému růstu. Seznámíme se s domácími 

zvířaty a budeme se učit pojmenovávat jejich mláďata. Zaměříme se na ekologickou výchovu, 

seznámíme se s planetou Zemí i vesmírem. Společně oslavíme svátky jara – Velikonoce i Den 

matek. Seznámíme se s různými druhy povolání a řemesel. Zaměříme se na rozvoj 

předmatematických dovedností.  

 

Hlavní cíle integrovaného bloku: 

- seznamovat děti s charakteristickými znaky jarní přírody, poznat a pojmenovat jarní 

květiny i stromy 

- prostřednictvím pokusů získat povědomí o tom, co potřebují rostliny pro svůj vývoj a 

růst 

- poznat a pojmenovat domácí zvířata a jejich mláďata, znát jejich využití pro člověka 

- získat povědomí o ekosystému v blízkém okolí  

- vést k uvědomění si možných rizik při pobytu v přírodě 

- znát vlastnosti a využití některých materiálů 

- seznámit se s tříděním odpadu 

- vést k pochopení pojmu odpad a možnost nakládání s ním – třídění, recyklace 

- seznámit se s tradicemi velikonočních svátků u nás i ve světě 

- spolupracovat s ostatními dětmi při výzdobě a přípravě oslav 

- rozvíjet kulturně estetické dovednosti 

- posilovat citové vazby k členům rodiny i vůči sobě navzájem 

- rozvíjet pozitivní city dítěte k sobě samému – co už umím a dokážu 

- seznámit se s různými druhy lidské činnosti, pracovními předměty 

- vytvářet představy o tvarech, polohách a počtu (Příloha ŠVP Plán rozvoje 

předmatematické gramotnosti u předškolních dětí) 
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 Hřej sluníčko, hřej 

 

 

 

V tomto integrovaném bloku se zaměříme na nadcházející prázdniny a příchod léta. Společně 

s rodiči oslavíme Den dětí, budeme si povídat o životě dětí v jiných zemích a na vzdálených 

kontinentech. Seznámíme se s mapou a globem, přiblížíme si také zvířata, která na těchto 

kontinentech žijí. Seznámíme se s jedním ekosystémem. Zjistíme, jakými dopravními 

prostředky můžeme do těchto míst doputovat, seznámíme se i s riziky, která na nás mohou 

číhat na cestách i při prázdninových dobrodružstvích. 

Při prázdninovém provozu se zaměříme především na rozvoj pohybových dovedností dětí, 

pozorování hmyzu i rostlin v prostředí školní zahrady a hry s vodou. 

 

 

Hlavní cíle integrovaného bloku: 

- vytvářet povědomí o jiných národnostech, kulturách a životě na jiných kontinentech 

- učit děti poznávat místo kde žiji a vést ke srovnávání s jinými místy na Zemi 

- vnímat a rozlišovat charakteristické znaky léta, umět je porovnat s předcházejícími 

ročními obdobími 

- prohlubovat znalosti o dopravních prostředcích a možnostech dopravy 

- vést k experimentování s přírodními materiály a s vodou 

- rozvíjet u dětí schopnost vážit si života ve všech jeho formách 

- seznámit děti s vybraným ekosystémem (rybník, les) 

- rozšiřovat povědomí dětí o exotických zvířatech a prostředí, ve kterém žijí 

- seznamovat se s různými druhy sportů, vést k dodržování bezpečnosti při sportovních i 

rekreačních činnostech 

- osvojit si poznatky a dovednosti  důležité k podpoře zdraví a bezpečnosti  
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Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami definuje školský zákon 561/2004 Sb. v aktuálním 

znění a vyhláška 27/2016 v aktuálním znění.  

 

Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami 

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých 

vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s 

ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí 

nezbytné úpravy ve vzdělávání odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo 

jiným životním podmínkám dítěte. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na 

bezplatné poskytování podpůrných opatření školou.  

 

Podpůrná opatření  

Vyjádření míry organizační, pedagogické a finanční náročnosti podpůrného opatření, 

podpůrná opatření se člení podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti do pěti 

stupňů. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně vychází z Doporučení, která vydává 

školské poradenské zařízení (PPP nebo SPC). 

 

 Podpůrná opatření spočívají v mateřské škole 

 poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení, 

 úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání, včetně zabezpečení 

výuky předmětu speciálně pedagogické péče,  

 použití kompenzačních pomůcek a speciálních učebních pomůcek, využívání 

komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, Braillova písma a 

podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů, 

 úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených RVP PV 

 vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, 

 využití asistenta pedagoga, 

 využití dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, 

nebo možnosti působení osob poskytujících dítěti po dobu jeho pobytu ve škole 

podporu podle zvláštních právních předpisů, nebo 

 poskytování vzdělávání  v prostorách stavebně nebo technicky upravených 

Naše mateřská škola je zpravidla první instituce, ve které se dítě setkává s kvalifikovanou 

pedagogickou péčí a učitelka mateřské školy díky každodennímu styku s dítětem a 

pedagogické diagnostice jako první upozorňuje na případné problémy dítěte.  Učitelka 

mateřské školy ve spolupráci s rodiči iniciuje zahájení procesu odborného posouzení 

problémů dítěte. Jehož výsledkem může být konstatování, že se jedná o dítě se speciálními 

vzdělávacími potřebami nebo dítě nadané. Díky včasné odborné pedagogické péči ve 

spolupráci s odborníky a speciálními pedagogy je dítěti umožněn jeho rozvoj a položen 

kvalitní základ pro celoživotní vzdělávání. 
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Méně často se stává, že do mateřské školy nastoupí dítě, u nějž jsou speciální vzdělávací 

potřeby již diagnostikovány. Mateřská škola ve spolupráci s odborníky toto dítě vzdělává.  

 

Cílem je aby se naše mateřská škola se stala inkluzivní. 

To znamená, že přijímá a vzdělává ve svých třídách všechny děti bez rozdílů a všem 

poskytuje stejně kvalitní péči a vzdělání.  

 

Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními v mateřské škole 

Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami potřebuje cíle a záměry vzděláván maximálně 

uzpůsobit jeho potřebám a možnostem.  Při vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími 

potřebami vychází z Doporučení a do svých vzdělávacích strategií zahrnuje podpůrná opatření 

 

Podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

Podmínky pro vzdělávání dětí musí vždy odpovídat individuálním potřebám dětí. Učitelka 

zajišťuje tyto podmínky s ohledem na vývojová a osobnostní specifika těchto dětí  

 vytvořit podmínky dle Doporučení nebo dle zjištění pedagogické diagnostiky k rozvoji 

osobnosti konkrétního dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, 

 uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování 

a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání, 

 realizaci všech stanovených podpůrných opatření při vzdělávání dětí, 

 spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními,  

 spolupráce se speciálním pedagogem poskytující předmět speciálně pedagogické péče, 

 snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy, 

 přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření. 

 

 

Systém péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP 

 

Přímá podpora  - zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb 

Učitelka mateřské školy nejprve poskytuje dítěti, které má vzdělávací obtíže, tzv. přímou 

podporu, která slouží ke zmapování možných forem podpory dítěte. Pokud nepostačuje 

zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb a obtíže dítěte vyžadují součinnost více 

učitelek, je vytvářen plán pedagogické podpory (PLPP).  
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Podpůrná opatření prvního stupně 

Plán pedagogické podpory zpracuje učitelka pro dítě, pokud nepostačuje samotné  zohlednění 

individuálních vzdělávacích potřeb dítěte při vzdělávání. 

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP 

Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského 

zařízení. Jedná se závazný dokument napomáhající zajištění podpůrných opatření u dítěte 

(příloha č. 3 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.).  

Před zpracováním PLPP učitelka mateřské školy o této skutečnosti informuje ředitelku 

mateřské školy. PLPP zpracovává učitelka mateřské školy od prvního stupně podpůrných 

opatření a to na základě potřeb úprav ve vzdělávání nebo zapojení do kolektivu. S PLPP je 

seznámen zákonný zástupce dítěte a všechny učitelky, které dítě vzdělávají. (Součástí 

tiskopisu PLPP). Obsahuje popis obtíží dítěte, stanovení cílů podpory a způsobů 

vyhodnocování naplňování plánu. Učitelka mateřské školy vyhodnocuje naplňování cílů 

PLPP nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření. 

Pokud PLPP je vyhodnocen jako neúčinný a problémy a obtíže dítěte dále přetrvávají a jsou 

překážkou při vzdělávání dítěte, je nutné vyzvat rodiče k vyhledání odborné péče ve školském 

poradenském zařízení. Školská poradenská zařízení jsou Pedagogicko - psychologické 

poradny (PPP) nebo příslušná Speciálně pedagogická centra (SPC) pro dané vady. 

 Zodpovědná osoba 

Jana Honkýšová, proškolená učitelka  

 

Výsledky poradenské pomoci 

PPP nebo SPC vypracuje tyto dokumenty: 

Zpráva je výsledkem poradenské pomoci školského poradenského zařízení a jsou v ní 

uvedeny skutečnosti podstatné pro doporučení podpůrných opatření.  

Zpráva je určena pouze rodičům.  

Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami je závazný dokument 

pro úpravu vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, na základě kterého škola 

pracuje s podpůrnými opatřeními a žádá o finanční prostředky.  

Doporučení obdrží mateřská škola zpravidla datovými schránkami.  

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s Doporučením školského 

poradenského zařízení. Škola může místo doporučeného podpůrného opatření přijmout po 

projednání s příslušným školským poradenským zařízením a s předchozím písemným 

informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte jiné podpůrné opatření stejného stupně, 

pokud to neodporuje zájmu dítěte. 
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Informovaný souhlas zákonného zástupce 

Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou  je vždy 

předchozí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte. Informovaný souhlas je 

součástí doručeného Doporučení. 

 Informovaný souhlas obsahuje 

a) výslovné vyjádření souhlasu s poskytováním podpůrných opatření, 

b) informace o důsledcích, které vyplývají z poskytování podpůrného opatření, zejména o 

změnách ve vzdělávání v souvislosti s poskytováním podpůrného opatření, 

c) informace o organizačních změnách, které v souvislosti s poskytováním podpůrných 

opatření mohou nastat 

d) podpis zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka stvrzující, že informacím uvedeným v 

písmenech b) a c) porozuměl. 

 

Podpůrná opatření škola poskytuje bezodkladně po obdržení Doporučení školského 

poradenského zařízení a udělení písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce 

dítěte.  

 Zodpovědná osoba 

Mgr. Petra Korbelová, ředitelka, MŠ Dětská 

Jana Polčáková, zástupkyně ředitelky, MŠ Větrná 

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP. 

 

Individuální vzdělávací plán  

Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává mateřská škola pro dítě od druhého stupně 

podpůrných opatření a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a 

žádosti zákonného zástupce. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu, je to závazný 

dokument – součást dokumentace dítěte. Obsahuje mj. údaje o skladbě druhů a stupňů 

podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem.  

IVP vyhodnocuje ŠPZ  ve spolupráci se školou nejméně jednou ročně. Sám je podpůrným 

opatřením a navíc definuje další podpůrná opatření.  

Pokud Doporučení školského poradenského zařízení obsahuje návrh organizační formy s IVP 

(Individuální vzdělávací plán) vypracuje ho ve spolupráci s učitelkami ředitelka mateřské 

školy nebo speciální pedagog, který zajišťuje předmět speciálně pedagogické péče. V případě 

nejasností konzultuje s SCP nebo PPP, které vydalo Doporučení.  

 

Systém péče v případě doručení Doporučení  

 Zodpovědná osoba za zajištění informovaného souhlasu s poskytování PO:  

Mgr. Petra Korbelová, ředitelka, MŠ Dětská 

Jana Polčáková, zástupkyně ředitelky, MŠ Větrná 
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 Zodpovědná osoba za zajištění PO asistent pedagoga pokud je v Doporučení: 

Mgr. Petra Korbelová, ředitelka, certifikovaný lektor inkluze NIDV 

 

   

 Zodpovědná osoba za tvorbu IVP pokud je v Doporučení:  

Mgr. Petra Korbelová, ředitelka, MŠ Dětská 

Mgr. Ludmila Kubínová, speciální pedagog 

 

 Zodpovědná osoba za realizaci IVP: 

učitelky mateřské školy, které mají dítě s Doporučením ve třídě  

 

 

 Zodpovědná osoba za vyhodnocování IVP:  

Mgr. Ludmila Kubínová, speciální pedagog 

 

 

Předmět speciálně pedagogické péče 

Pod pojmem „speciálně pedagogická intervence“ se rozumí zajištění speciálně pedagogické 

péče pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními, které jsou zaměřeny na oblast 

logopedických obtíží, řečové výchovy, nácviku sociální komunikace, zrakové stimulace apod. 

Mateřská škola poskytuje na základě Doporučení předmět speciálně pedagogické péče 3 

h/týdně na odloučeném pracovišti MŠ Větrná, ve vyhrazené klidné místnosti. Vzdělávání 

vede speciální pedagog, který provádí individuální práci s dítětem nebo skupinovou práci 

s dětmi v reedukační skupině maximálně 4 dětí.   

Speciální pedagog poskytuje konzultace všem učitelkám mateřské školy a rodičům dětí.  

Náplň předmětu speciálně pedagogické péče vychází s Doporučení jednotlivých dětí. 

Konzultuje své postupy se školským poradenským zařízením, které vydalo Doporučení 

jednotlivým dětem a jejich logopedy. 

Speciální pedagog zodpovídá za dodržování termínů vyhodnocování IVP a upozorňuje 

zákonné zástupce na termíny kontrolních vyšetření 

 Zodpovědná osoba za předmět speciální pedagogické péče:  

Mgr. Ludmila Kubínová, speciální pedagog 

 

Asistent pedagoga 

Asistent pedagoga – poskytuje podporu učitelce mateřské školy při vzdělávání dítěte či dětí se 

SVP v rozsahu podpůrného opatření.  
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- „sdílený“ AP – podpora při vzdělávání více dětí s obdobným charakterem podpory, 

současně nejvýše však 4 dětem ve třídě. Rozsah podpory se stanovuje podle náročnosti 

podpory od 0,25 úvazku do 1,0 úvazku na 1 dítě (úvazek se může skládat) dle Doporučení     

- „individuální“ AP – podpora při vzdělávání dítěte po celou dobu pobytu v mateřské škole –  

AP v rozsahu úvazku 1,0 na 1 dítě dle Doporučení. 

Asistent pedagoga poskytuje podporu učitelce mateřské školy, pomáhá při organizaci a 

realizaci vzdělávání, podporuje samostatnost a aktivní zapojení dítěte do všech činností. 

Asistent pracuje podle potřeby s dítětem nebo s ostatními dětmi třídy podle pokynů učitelky 

mateřské školy. O své činnosti si vede stručný záznam v sešitě. 

 Zodpovědná osoba za vedení asistenta pedagoga: 

     učitelky mateřské školy, které mají ve třídě asistenta pedagoga  

 

 

Normovaná finanční náročnost (NFN) pro poskytování podpůrných opatření 

Doporučení může obsahovat i normovanou finanční náročnost pro kompenzační a učební 

pomůcky a pro personální podporu dětí a učitelů (asistent pedagoga, speciální pedagog). 

 

 Zodpovědná osoba za výkazy NFN na základě Doporučení  

Mgr. Petra Korbelová, ředitelka, certifikovaný lektor inkluze NIDV  

 

 

Kompenzační a speciální učebnice a pomůcky 

Doporučení může obsahovat i návrh na využívání kompenzačních a speciálních pomůcek.  

Pokud jsou pomůcky určeny pro více dětí, učitelky, které tyto děti vzdělávají, si je půjčují. 

Pokud má kompenzační a speciální pomůcky k dispozici pouze jedno konkrétní dítě jsou tyto 

pomůcky k dispozici přímo na třídě daného dítěte. Ke své práci je taky využívá speciální 

pedagog. Pomůcky pro děti s vadami řeči jsou k dispozici v kabinetu MŠ Větrná. 

 

 Zodpovědná osoba za nákup pomůcek dle Doporučení: 

Jana Polčáková, zástupkyně ředitelky 

 

 

 Zodpovědná osoba za využívání kompenzačních pomůcek: 

učitelky mateřské školy, které vzdělávají dítě se SVP 
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Nadané dítě v mateřské škole 
 

Mateřská škola usiluje o vytvoření podmínek pro vzdělávání dětí nadaných. 

V předškolním věku dítě prochází obdobím nerovnoměrného a skokového vývoje, mnohdy je 

těžké odlišit při identifikaci nadání dítěte od akcelerovaného vývoje v určité oblasti. Dítě, 

které vykazuje známky nadání, musí být dále podporováno. 

Mateřská škola zajistí realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání 

podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory, 

pokud bude vydáno Doporučení školského poradenského zařízení. 

 

 Podmínky vzdělávání dětí nadaných 

 spolupráce se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními,  

 spolupráce s jiným organizacemi: Středisko Korunka, Sareza, Svět techniky Dolní oblast 

Vítkovice, knihovna, 

 vzdělávání učitelek v oblasti nadání, účast na konferencích k nadání, 

 uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování 

a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání, 

 realizaci všech stanovených podpůrných opatření při vzdělávání dětí. 

 

Aktivity pro děti s různým druhem nadáním:  

 Bruslení 

 Šachy do škol 

 Malý řemeslník Světa techniky  

 Dětský pěvecký sbor Zvoneček 

 

 Zodpovědná osoba:  

Lenka Velkoborská, učitelka  
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Vzdělávání dětí od dvou do tří let  

 

Charakteristika cílové skupiny 
V cílové skupině jsou zařazeny děti, které započaly docházku do mateřské školy od dvou let 

věku.  

 

Podmínky vzdělávání dětí do dvou do tří let 

Vybavení třídy mateřské školy odpovídá bezpečnostním a hygienickým nařízením, které 

vyplývají z platných legislativních norem.  

Podmínky vzdělávání pro všechny věkové skupiny obsahuje ŠVP.  

 

Věcné podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let 

 Vzdělávání dětí od dvou let probíhá ve věkově heterogenních třídách. V MŠ Dětská jsou 

tyto děti vzdělávány ve dvou třídách, ve kterých se vzdělávání děti ve věkové skupině od 

dvou do pěti let. V MŠ Větrná se tyto děti vzdělávání ve třídách, ve kterých se vzdělávají 

děti do dvou do nástupu do povinného vzdělávání.   

 Třídy, ve kterých probíhá vzdělávání dvouletých dětí, jsou vybaveny dostatečným 

množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti. 

Vhodné vybavení bude průběžně rozšiřováno a doplňováno. 

 Třídy jsou vybaveny tak, aby dětem byly znepřístupněny bezpečnost ohrožující předměty.  

 Třídy jsou vybaveny školním nábytkem, který zohledňuje menší tělesnou výšku 

dvouletých dětí, podporuje správné držení těla při sezení a je stabilní. 

 Ve třídě jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a 

pomůcek. 

 Herna je upravena tak, aby poskytovala dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, 

umožňovala variabilitu v uspořádání prostoru. 

Životospráva dětí od dvou do tří let 

 Je zabezpečena možnost naplnění potřeby průběžného odpočinku dětí během dne. 

 Dle aktuální potřeby je zajištěna organizace dne, která respektuje potřeby dětí (zejména 

pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný 

odpočinek, rituály). 

 

Psychosomatické podmínky dětí od dvou do tří let 

 Adaptace dětí na pobyt v mateřské škole je postupná a probíhá dle individuálních 

potřeb dítěte a v souladu s požadavky zákonných zástupců dětí 

 Dětem je umožněno používání osobních pomůcek a hraček pro zajištění pocitu bezpečí 

a jistoty 

 Pravidelná organizace dne respektuje specifika této věkové skupiny. 

 Učitelky zajistí dětem dostatek času na všechny aktivity, zejména na převlékání a 

stravování 
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Personální podmínky ve třídě poskytující vzdělávání dětí od dvou do tří let 

 Učitelky se v maximální možné výši překrývají v přímé pedagogické práci. 

 Vybrané učitelky v rámci DVPP absolvovaly akreditované vzdělávací programy 

Specifika práce s dětmi měně než tříletými v MŠ v rozsahu 24 hodin. 

Bezpečnostní podmínky ve třídě poskytující vzdělávání dětí od dvou do tří let 

 Při pobytu dětí mladší tří let mimo místo poskytovaného vzdělávání (areál mateřské 

školy se zahradou) připadá na jednu učitelku nejvýše 12 dětí ve třídě. Ustanovení § 5 

odst. 3 vyhlášky o předškolním vzdělávání umožňuje výjimečné zvýšení počtu dětí a 

to z 12 na 23. V tomto případě je k zajištění bezpečnosti potřeba dalšího 

pedagogického pracovníka nebo chůvy. 

Priority vzdělávání dětí mladších tří let 

1) úzká spolupráce s rodinou, 

2) vytvoření podmínek pro zajištění provázanosti režimu dvouletého dítěte v rodině i v 

mateřské škole, 

3) individuální podpora aktivity dětí, zvídavosti, snahy po objevování, 

4) při vzdělávání děti nepřetěžovat, nepoškodit je fyzicky ani psychicky, 

5) vytváření pevných základů vedoucích k postupnému osamostatňování dětí v oblasti 

sebeobsluhy a socializace směřující k rozvoji dětské osobnosti. 

 

Podmínky adaptace 

Učitelky se zákonnými rodiči projednají a vysvětlí podmínky adaptace dětí. Adaptační proces 

je maximálně přizpůsoben individuálním potřebám dětí tak, aby si mohly postupně zvykat na 

nové prostředí, kamarády i pracovníky mateřské školy. Pobyt dítěte v mateřské škole je 

postupně, po dohodě s rodiči, prodlužován. Pokud dítě v počátku adaptačního období 

onemocní, je rodičům doporučeno adaptační proces opakovat. Učitelka usiluje o to, aby se 

děti cítily dobře, spokojeně a bezpečně. Umožní dětem, aby používaly své osobní pomůcky a 

hračky pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty. 

V mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné 

důvěře a spolupráci s rodinou. 

Rodiče mají možnost před nástupem dítěte do mateřské školy navštívit zahradu mateřské 

školy, případně pozorovat hry ostatních dětí. Mateřské škola organizuje Den otevřených 

dveří.  
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Specifika vzdělávání dvouletých 

Stimulace motorických dovedností 

V pohybových aktivitách je dítě méně obratné. Motorický vývoj dětí je spojen s potřebou 

aktivity, projevující se především pohybem – během, poskakováním, lezením, prolézáním 

apod. Neuspokojené potřeby pohybu mohou vést k napětí, v krajních případech až 

k neurotickým projevům. 

Prostředí mateřské školy i denní režim dětí je proto uzpůsoben tak, aby umožňoval rozvoj 

pohybových dovedností dětí.  

Podpora rozvoje poznávacích procesů 

Učitelka mateřské školy respektuje specifika, související s dosahovanou úrovní ve všech 

oblastech vývoje dítěte. Rozdíly v jednotlivých oblastech vývoje dětí tohoto věku jsou velmi 

výrazné.  

Dvouleté dítě projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, objevuje. Poznává všemi 

smysly. Vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se, bývá silně egocentrické. Neorientuje se 

v prostoru a čase, žije přítomností a situacemi, které ji naplňují.  

Dvouleté děti potřebují poznávat svět, který je obklopuje, a chtějí se v něm zorientovat. Pro 

tyto děti je poznávání okolí běžnou činností a rozvoj poznávacích procesů je pozorovatelný na 

tom, jak se dítě orientuje v prostoru, čase a jak chápe např. pojem množství. Učitelka musí 

promýšlet, které podněty dítě potřebuje, aby ho nepřesytily ani nenudily, ale zároveň, aby pro 

něj byly podněty srozumitelné a děti se jich nebály.  

Dvouleté dítě postupně dokáže rozlišit méně, více, polohu nahoře a dole, učí se odhadnout 

vzdálenost, pracuje s jednoduchými „vkládankami“, puzzlemi a jednoduchými stavebnicemi.  

Učitelky úpravou prostředí a nabídkou vhodných činností mohou napomáhat v chápání 

okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě žít ve 

společnosti vrstevníků a prostřednictvím jednoduchých pravidel dětem přibližovat normy a 

hodnoty společnosti. 

Rozvoj řeči a komunikace 

Z hlediska vývoje řeči je období před dovršením tří let významným obdobím. V tomto 

věkovém období většina dětí nesprávně vyslovuje, řeč se postupně vytváří. Dvouleté děti rády 

různě experimentují se slovy, s radostí opakují některá slovní spojení. Velmi důležitý je 

správný mluvní vzor učitelky. 

Učitelky pracují především s krátkými říkankami, které jsou spojovány s rytmizací či 

pohybem.  
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Učení nápodobou, volná hra, experimentování 

Hra přináší dítěti radost. Prostřednictvím hry se dítě realizuje, promítá do ní svá vlastní přání 

a prostřednictvím hry zpracovávají své vlastní zkušenosti a realitu. Děti zkoumají svět 

nejenom prostřednictvím smyslů, ale také pohybových aktivit, objevují, zkoumají různé 

materiály, předměty, prozkoumávají prostor, ale také poznávají sami sebe i ostatní lidi. Děti 

se v tomto období učí především experimentováním, objevováním a nápodobou. 

Přítomnost učitelky usnadňuje hru s vrstevníky, jejím prostřednictvím mohou být děti 

v častějším kontaktu, přestože v tomto období převládají spíše hry paralelní (vedle sebe). 

Učitelky připravují vzdělávací nabídku pro dvouleté děti úpravou prostředí, výběrem 

vhodných hraček a pomůcek. 

 

Podpora rozvoje prosociálních dovedností 

Pro dvouleté dítě je zařazení do mateřské školy nejčastěji první sociální zkušeností mimo širší 

rodinu. Obvykle se projevuje silnější potřebou vazby na dospělou osobu. Poznává nové 

vzorce chování dospělých i vrstevníků, vymezuje si vlastní prostor, přijímá vymezené hranice 

a nové role.  

Učitelka mateřské školy a chůva zastává velmi významnou pozici, stává se zástupcem rodiče, 

jistotou a oporou dítěte v běžném dění i v budování vztahů s vrstevníky. 

 

Metody a formy pedagogické práce 

Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a 

volby dětí. Učitelka využívá přítomnosti chůvy k zajištění organizace individuálního 

vzdělávání a vzdělávání skupinovou organizační formou.  

Děti často vyžadují opakování známých činností, učitelky a chůvy nastaví ve třídě pravidelné 

rituály, které dětem vytvoří pocit bezpečí.  

Dítě mladší tří let se soustředí krátkou dobu, proto učitelka délku činností tomu uzpůsobí a 

činnosti pravidelně střídají. Je potřeba sladit spontánní činnosti s řízenými.  

Nejvíce času děti budou trávit volnou hrou a pohybem.  

 

Obsah vzdělávání dvouletých dětí  

 

Rozumový rozvoj 

 

Očekávané kompetence 

o seznamovat s blízkým životním prostředím 

o seznamovat s okolní přírodou 

o rozvíjet řečový projev, vnímání, představivost, paměť, pozornost a soustředěnost 
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Vzdělávací nabídka 

 vyhledávání zájmových objektů, zkoumání a praktické zkoušení, 

 rozvíjení zvídavosti a poskytování jednoduchých a názorných poučení 

 vedení k všímavosti detailů a jednoduchých znaků, nápadných vlastností poznávaných 

předmětů 

 vedení dětí k pochopení některých základních vztahů mezi jevy, poznávání jejich 

smyslu v návaznosti na dětem blízké činnosti a práci 

 vedení k poznávání a pojmenování základních částí těla na sobě i na druhých 

 naučit znát a slovně označit každou činnost, předměty denní potřeby a jejich použití, 

běžné druhy jídel 

 vedení k poznání a používání svého jména a příjmení, jména blízké osoby a kamarádů 

 poznávání výrazných objektů ve svém okolí  

 rozlišování poznatků o přírodních jevech, správné označování předmětů v přírodě, 

vedení k ochraně přírody 

 vedení dětí k vnímání změn v přírodě během celého roku 

 využívání přírodních materiálů a přírodnin při hrách (květina, tráva, písek, kámen…) 

 umožnění pozorování domácích zvířat a drobných živočichů 

 péče o ptáky a drobná zvířata v blízkosti 

 rozšiřování poznatků o základních přírodních jevech podle podmínek školy 

 poznávání a správné označování běžných druhů ovoce a zeleniny 

 jednoduché slovní označování přírodní prostředí zahrady (strom, keř) 

 

 

Rozvoj vnímání 

 třídění předmětů podle velikosti, čtyř základních barev a tvarů 

 rozlišování co je krátké a dlouhé, teplé a studené, mokré a suché, čisté a špinavé… 

 rozlišování předmětů podle dvou vlastností (barva, tvar – velikost) v běžných situacích 

 vedení dětí správně reagovat na používání označení poloh a umístění v prostoru 

(přines sem, polož na …) 

 vedení k pochopení základních částí označení času (ráno, poledne, večer, brzy, za 

chvíli….) 

 prohlížení obrázkových knih, vnímání objektů, postav, vysvětlování činností, 

povzbuzování k samostatnému prohlížení se slovním projevem 

 rozvíjení paměti v rozmanitých situacích, vzpomínání na předchozí zážitky 

 rozlišování různých zvuků 

 poznávání známých objektů na obrázcích 

 vedení k poznávání známých činností na obrázcích 

 

Řeč 

 podněcování dětí k rozhovoru 

 poskytování kultivovaného vzoru mateřské řeči bez gest 

 podněcování dětí v konkrétních situacích k jednoduchým otázkám 

 vyprávění jednoduchých příběhů a krátkých pohádek, doplňování četby o obrázky a 

hračky 
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 podněcování touhy dětí hovořit, sdělovat přání, zážitky, dbát na to, aby se vyjadřovalo 

více slovy než gesty 

 učení dětí zapamatovat si jednoduchý verš, říkadlo s pravidelným rytmem, vedení 

k zapamatování 

 

 

Výtvarné činnosti 

 

Očekávané kompetence 

o rozvíjet estetické cítění dětí 

o seznamovat s výtvarným materiálem při opakovaných postupech 

 

Doporučené techniky: 

 tuš, špejle, kreslení do mokrého podkladu 

 temperová barva a plochý štětec, malování do mokrého podkladu, na plátno, na 

malířském stojanu (přechod od kresby k nanášení barev – 2 – 4 základní 

 plastelína, těsto 

 křída namočená v mléce, cukrová voda, klovatina 

 kreslení křídou do mokrého podkladu 

 malování prstem, prstovými barvami 

 wax pastel, základní barvy 

 profressa 

 tesařské tužky 

 

Vhodný formát  

 papír A3, A4 – pastel 

 papír A2,A3, tabule, asfalt  - křídy 

 bílý a barevný papír A2,A3 – tempery 

 balicí papír – jedna temperová barva 

 

Náměty: 

 volné kreslení, malování, modelování 

 kreslení, malování, modelování na jednoduché téma 

 kreslení, malování, modelování na základě zážitků 

 náměty zvířata, dopravní prostředky, domy, květiny, stromy, postavy, náměty 

z jednoduchých pohádek 

 

Hra s materiálem 

 podněcování dětské fantazie experimentováním s různými předměty a materiály  

 překládání papíru, trhání jej na drobné kousky 

 experimentování s vodou, přelévání, nalévání, používání naběračky, zalévání květin 

 nalepování jednoduchých obrázků, později předkreslených tvarů 

 navlékání na šňůrky různé knoflíky a tvary určené k navlékání 

 vytvarování tvořítkem rozválená těsta, jejich potírání a sypaní na vzniklé tvary 
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 stříhání dětskými nůžkami dle volby 

 podporování společné hry dětí (sbírání kaštanů, listů……) 

 

Hra s plastelínou 

 válení na podložce, 

 vytváření hadů a kuliček,  

 válení plastelíny v ruce dlaněmi,  

 tvarování různých předmětů,  

 roztírání plastelíny prsty po podložce a vytváření placiček,  

 modelování vytahováním prsty jednoduchých předmětů. 

 

 

Hudební činnosti 

 

Očekávané kompetence 

o rozvíjet sluchovou citlivost a soustředěnost na zvukové podněty 

o aktivně se účastnit hudebních činností 

o rozvíjet smysl pro rytmus a jeho jednoduché vyjádření instrumentálními, pohybovými 

a pěveckými činnostmi 

 

Vzdělávací nabídka: 

 rozlišování hudebních a nehudebních zvuků 

 rozlišování běžných hudebních nástrojů podle zvuku 

 vedení k reakci na zvuky a tóny silné, slabé, dlouhé, krátké, pomalé, rychlé 

 poznávání osvojených písní podle melodie beze slov 

 zpěv písní lidových a umělých s jednoduchým doprovodem 

 krátký poslech zpěvu nebo hudby 

 zařazování písní v rozsahu 2-5  tonů, spojení zpěvu s rytmickým doprovodem na místě 

 (tleskání, pleskání) 

 rytmický pohyb dětí s doprovodem říkadel, písní, popěvku 

 doprovod jednoduchých písní hrou na tělo a prostřednictvím jednoduchých dětských 

hudebních nástrojů 

 podněcování dětí ke zpěvu jednoduchých písní spolu s rytmickým pohybem, či 

tleskáním, vytváření smyslu pro rytmus v reakci na zvukové podněty 

 pohybové vyjádření jednoduchých tanečků 

 vedení k pohybové improvizaci s hudebním doprovodem 

 

 

Pracovní činnosti 

 

Očekávané kompetence 

o rozvíjet hygienické návyky a sebeobsluhu 

o rozvíjet manipulační a konstrukční aktivity 

o rozvíjet samostatnost a tvořivost 
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Vzdělávací nabídka: 

 umožnění samostatného stolování a upevňování základních hygienických návyků a 

sebeobsluhy 

 experimentování s různými předměty a materiály – navlékání papíru na špejle, 

provlékání tkaniček, trhání papíru na drobné kousky, skládání papírů různé tvrdosti 

 experimentování s vodou (přelévání, použití nálevek, sítka…) 

 nalepování obrázků a předkreslených tvarů 

 navlékání různých tvarů na bužírku a tkaničky 

 vykrajování z těsta a plastelíny  

 zatloukání hřebíků do polystyrenových destiček 

 rozplétání šňůr 

 stříhání dětskými nůžkami 

 krájení příborovým nožem (zeleninu, ovoce na části) 

 hry s plastelínou (válení, tvarování, roztírání na podložce, modelování, vytahování) 

 napodobivé hry – na domácnost, obchod, kadeřníka… 

 

Konstruktivní hra 

 vytváření podmínek pro konstruktivní hru rozvojem dětské představivosti 

 stavění ze stavebnic i s nestavebnicovými prvky (krabice a obaly různých velikostí) 

 stavění staveb do výšky, do délky, překlenování prostoru mosty, tunely, bránami 

včetně používání doplňkových hraček 

 

Hry v písku 

 nakládání na vozík a uhrabávání písku, hloubení jam a tunelů 

 prosívání písku 

 stavění v písku s používáním stavebnic, nářadí, s použitím vody 

 

Emocionální rozvoj 

 

Očekávané kompetence 

 upevňovat citové vazby k členům rodiny 

 učit děti vyjadřovat své city slovně 

 posilovat sebevědomí 

 posilovat soustředění na určitou činnost 

 při smysluplné a tvořivé aktivitě dítě povzbuzovat a chválit 

 podporovat a rozvíjet u dětí soucit, snahu pomáhat druhým, učit se neposmívat a 

neubližovat 

 dbát na rodinné a tradiční oslavy a svátky, vyvolávat u dětí radostnou náladu při 

přípravě oslav, učit dítě popřát, předat dárek, poděkovat 

 vést k udržování pořádku v osobních věcech a hračkách, šetrně zacházet s hračkami, 

knihami 
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 rozvíjet a podporovat základy společné hry dětí (půjčování hraček, rozdělit se o 

hračky) 

 učit děti poprosit o něco, poděkovat, pozdravit 

 učit děti ukázněnosti při hře, vycházce apod. 

 při všech činnostech dávat dítěti najevo svou náklonnost, zájem, účast 

 

 

Rozvoj sebeobsluhy, hygienických návyků 

 

Očekávané kompetence 

 umožnovat samostatně jíst a pít, dodržovat pravidelný režim, dbát na pitný režim, 

 samostatně se umývat mýdlem, utřít si ruce i obličej do sucha, česat se před zrcadlem 

 vyžadovat, aby dítě používalo samostatně kapesník 

 nechat dítě samostatně užívat záchod, ale dohlédnout na používání toaletního papíru 

 vyžadovat samostatné svlékání, oblékání, zouvání některých částí oděvu 

 učit děti zapínat knoflíky, zipy 

 dohlédnout na ukládání oblečení na vyhrazené místo 

 

 

 

Tělesný rozvoj 

 

Očekávané kompetence 

 rozvíjet a upevňovat základní návyky k správnému držení těla 

 automatizovat již zvládnuté pohyby 

 zdokonalovat pravidelnost kroků, připojovat souhybné pohyby paží tak, aby chůze 

byla harmonická 

 procvičovat výstup po mírné šikmé ploše, výstup po schodech bez držení, sestup 

z nízké překážky bez držení 

 krátkodobý běh 10 – 15 sekund 

 pohotově reagovat na smluvený signál (tlesknutí, písknutí), střídat chůzi, běh, dřep, 

sed, leh 

 nacvičovat skok obounož i jednonož na místě i do dálky 

 seskok s vyšší roviny (max. 20-30 cm nad zemí) 

 rozvíjet dovednosti lezení na dětských průlezkách s dohledem dospělého 

 připravit na kotoul vpřed s dopomocí z kleku i ze stoje rozkročného 

 rozvíjet obratnosti uchopováním a manipulací předmětů různých tvarů, velikostí a 

materiálů, předávání z ruky do ruky 

 balancovat míčem na otevřené dlani 

 přehazovat míče z ruky do ruky, hod horním obloukem přes překážku, na cíl 

 podporovat odvahu při pohybových činnostech, rozvoj obratnosti, samostatnosti 

 posilovat organismus otužováním (větrání, teplo, omývání) 
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Vzdělávací nabídka 

Zdravotní cviky 

 předklony a záklony hlavy 

 v sedu napínání, pokrčování paží, otevírání a zavírání rukou 

 v lehu na zádech přitisknout ramena a bederní část páteře k zemi s dopomocí i 

samostatně 

 v lehu na zádech jízda na kole 

 v lehu sed-leh bez pomocí paží 

 pohyb paží v kleku 

 ve stoji pérování v kolenou, podřepy, dřepy 

 dechové cviky – upažením vzpažit-nadechnout- upažením připažit, vydechnout 

 relaxační cvičení v lehu na zádech 

 stoj, předklon, dřep 

 v hlubokém ohnutém předklonu pokládání a sbírání předmětů 

 klek, předklon hlavy, otáčení do stran 

 klek, sed na paty, pohybování rukou do stran 

 křidélka 

 leh na bok, sbalit se do klubíčka 

 

Chůze 

 pravidelnost kroků s pohyby paží 

 chůze v různém tempu s reakcí na zvukové a zrakové signály  

 chůze s přenášením hraček, předmětů 

 slalomová chůze s překračováním čáry, provázku, předmětů 

 sestup z nízkých překážek 

 chůze v rytmu, ve výponu 

 výstup na mírně šikmou plochu a sestup 

 

Běh 

 zapojení paží 

 opakování krátkého běhu 10-15 sekund 

 běh k cíli a podél smluvený signálu 

 střídání chůze, běhu, sedu, lehu… 

 

Skok 

 odraz ze stoje 

 skok obounož a jednonož do dálky i z místa 

 seskok z vyšší roviny 

 přebíhání nízkých překážek ležících na zemi 

 skoky snožmo z místa s pérováním v kolenou 

 skoky za chůze 

 skoky z vyšší roviny (20-30 cm) 

 skoky snožmo za chůze i běhu 
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  skoky z nohy na nohu 

 výskoky s dosahováním na předměty umístěné nad hlavou dítěte 

 

Lezení 

 lezení po čtyřech 

 zvládání překážek lezením 

 plížení po břiše 

 lezení od mety k metě mezi překážkami 

 přelézání, podlézání různých překážek 

 lezení po lavičce, na mírně šikmé ploše 

 

Akrobatické cvičení 

 stoj na jedné noze s přednožováním 

 převaly z boku na bok 

 příprava na kotoul vpřed s dopomocí, v sedu skrčmo, ruce objímají kolena, převal 

z lehu do sedu 

 kotoul vpřed ze stoje rozkročného s dopomocí 

 

Podávání a házení 

 uchopování předmětů různých tvarů a velikostí, materiálů 

 předávání míče z ruky do ruky 

 balancování v otevřené dlani 

 přehazování papírových koulí přes lano 

 házení míče o zem 

 házení předmětů různých tvarů do koše, umístěného ve výši hlavy 

 

Hudebně pohybové činnosti 

 pěstování smyslu pro rytmus 

 jednoduché rytmické pohyby paží a nohou (tleskání, podupy, kroky, poskoky na místě 

při říkadlech a písních) 

 taneční improvizace na jednoduchou hudbu 

 jednoduché taneční kroky (cval vpřed)  
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Školní program EVVO 

1. Vymezení pojmů 

2. Dlouhodobý cíl školního programu EVVO, činnosti a očekávané výstupy 

3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

4. Hodnocení a evaluace programu 

5. Plánované aktivity Větrníkova zahrada – zahrada v přírodním stylu (příloha ŠVP) 

6. Předběžný plán činnosti na 5 let (příloha ŠVP) 

 

1. Vymezení pojmů 

Envoronmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) vychází z anglického termínu 

envirinmental education, kde environment znamená životní prostřední a education se chápe 

široce jako vzdělávání výchova či osvěta všech typů cílových skupin. Vzdělávání se rozumí 

zejména ovlivňování racionální stránky osobnosti. Výchovou působení na city a vůli. Osvětou 

se označují speciální způsoby předávání informací zejména dospělé populaci. 

 

2. Dlouhodobý cíl školního programu EVVO 

Dlouhodobý cíl školního programu EVVO je zapracován v našem školním vzdělávacím 

programu a patří mezi jeho dlouhodobé cíle. 

 

 Posilovat u dětí zájem a odpovědnost vůči svému okolí, městu, zemi a prostředí, ve 

kterém žijí. (přírodovědná gramotnost) 

 

 Využívat  originální Větrníkovu zahradu – zahradu v přírodním stylu k EVVO 

 

Vzdělávací cíle, vzdělávací nabídku a kompetence vycházejí z Rámcového vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání.  

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v environmentální oblasti je 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 – a vytvořit 

elementární základ pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí. 

 

Dlouhodobým cílem environmentální výchovy je, aby se dnešní děti – až dospějí – 

rozhodovaly pro přírodu (proenvironmentálně). Čili rozvíjet takové jejich kompetence, které 

směřují (převážně k budoucímu) zodpovědnému proenvironmentálnímu chování. Úkolem 

environmentální výchovy v naší MŠ je především děti řádně motivovat, rozvíjet jejich 

environmentální senzitivitu, seznámit je se základními ekologickými zákonitostmi a také se 

základními výzkumnými dovednostmi. 

 

Environmentální senzitivita 

Pro předškolní dítě je středobodem environmentální výchovy rozvoj environmentální 

senzitivity. Nebo naopak: právě předškolní věk je senzitivním obdobím pro rozvoj 

environmentální senzitivity. K rozvoji environmentální senzitivity může v dostatečné míře 

dojít jen ve vhodně členitém přírodním prostředí. Proto je pro potřeby environmentální 

výchovy kladen velký důraz na prostředí, ve kterém se děti pohybují. Vhodné prostředí rozvíjí 

osobnostní charakteristiky pro budoucí proenvironmentální chování a poskytuje základ 

přirozenému celistvému rozvoji dítěte (Jančaříková, 2010 s. 8). Zásadní pro rozvoj 
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environmentální senzitivity je přímý a hojný kontakt s přírodou, resp. s jejími jednotlivými, 

konkrétními součástmi. Děti získávají přirozeně velké množství podnětů a zkušeností, 

působících harmonický rozvoj. A prožívají v přírodním prostředí hezké chvíle. Ty je nutné 

vhodným způsobem zpracovat, aby se z nich staly zapamatované zážitky. Proto se děti učí 

prožitky v přírodě reflektovat, vyprávět, výtvarně zpracovat. Proto porovnávají vlastní 

příběhy s příběhy ostatních dětí, dospělých osob nebo s příběhy z knih či se slovy písniček. 

Proto si prožitky připomínají prostřednictvím výstavek, nástěnek, portfolia.  

 

Plán rozvoje environmentální senzitivity dětí předškolního věku 

 

Pro dostatek přímých kontaktů s přírodou a jejími jednotlivými prvky: 

 

 Děti jsou denně nejméně dvě hodiny venku, a to na vhodně koncipované školní 

zahradě (viz samostatný oddíl níže) nebo ve vhodně vybraném přírodním prostředí. 

Učí se od přírody (tj. je nastartován proces informálního vzdělávání). 

 Děti poznávají vhodně vybrané konkrétní živé tvory a konkrétní biotopy (z okolí MŠ 

či domova dítěte). 

 Děti pečují za pomoci dospělé osoby (učitelky, uklízečky, rodičů) o něco živého 

(stromek, krmítko). Učí se živé tvory netrápit, neobtěžovat; kořenový systém rostlin a 

podhoubí hub neničit. Učí se žít svůj život nejen pro sebe. 

 Děti si vytvářejí intenzivní vztah ke konkrétnímu místu nebo stromu. 

 Děti poznávají historii krajiny v okolí MŠ. 

 Děti oslavují významné události (např. jubilea, narozeniny, Den Země) tak, aby se při 

oslavách rozvíjel jejich vztah k přírodě. 

 Děti si uvědomují definitivnost smrti a konečnost života. Osvojují si úctu k životu v 

jeho různých formách a stálém obnovování růstu, rození či plození a zániku. 

 Děti obdivují společně s učitelkou přírodu a její součásti. Získávají lásku k přírodě. 

 Děti prožívají pěkné vztahy s vrstevníky. Vedeni příkladem kamaráda překonávají 

případné obavy z přírody a jejích součástí. Nebo jsou naopak příkladem jinému. 

 Děti naslouchají příběhům o přírodě z vhodně vybraných dětských knížek nebo i 

příběhům dospělých osob – dobrých vypravěčů o přírodě. Osvojují si etiketu 

posluchače. Učí se vyprávět své vlastní zážitky z přírody. 

 Děti zpívají písničky o přírodě, naslouchají hudbě o přírodě, učí se naslouchat zvukům 

přírody a rozeznávat je (zpěv ptáků, praskání šišek, bzučení, šumění apod.). 

 Děti poznávají přírodní zákony přirozeně formou vlastní zkušenosti. 

 Za pomoci dospělé osoby si děti příležitostně připomínají zážitky z přírody pomocí 

portfolia nebo nástěnky s fotografiemi a kresbami, popř. pamětních krabic s kamínky a 

dalšími drobnostmi z vycházek či pobytů. 

 Všechny děti jsou oceněny za aktivitu a práci, i když jejich výtvory a výsledky nejsou 

dokonalé. Tj. oceněny a vystaveny na nástěnce jsou výkresy a tvorba všech dětí, které 

se programu zúčastnily, nejen některých. 

 Děti si uvědomují, že pocit štěstí není jen materiální podstaty, ale že může přicházet 

skrze příjemné prožitky a přátelství. 

 Děti zažívají legraci. Realizace EVVO není nudná a nepříjemná; vychází z iniciativy a 

potřeb dětí. 

 Děti mají možnost projevovat aktivitu, zvídavost, tvořivost, učí se objevovat. 

 Pedagogové se snaží o (alespoň příležitostní) snížení počtu dětí na jednoho dospělého. 

Vytváří obohacené prostředí, aby se některé děti zabavily samy a soustředěná 

pozornost mohla být věnována individuálně. 
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 Děti hrají vhodné a nesoutěživé hry, prosociální hry s přírodní tematikou nebo přímo v 

přírodě. 

 Děti jsou oblečeny a obuty tak, aby stále pociťovaly tělesnou pohodu, aby netrpěly 

zimou či vlhkostí ani horkem a aby jim oblečení ani obutí nebránilo v aktivním 

pohybu a hře. 

 Aktivity dětí jsou vhodným způsobem dospělou osobou kontrolovány tak, aby nedošlo 

ke zranění, ale zároveň nebyla jejich činnost nezdravě omezována. 

 Ve třídě ani na zahradě nejsou dětem na dosah smrtelně jedovaté rostliny (např. 

oleandr, diefenbachie, náprstník nebo tis). 

 Děti mají dostatek informací o bezpečných způsobech pohybu a pobytu venku (jak se 

nezranit, co jíst, co nejíst, jak se neztratit, co dělat, když..). 

 Děti jsou vedeny k samostatnosti (sebeobsluze) a k zodpovědnosti samy za sebe 

(autoregulaci). 

 Děti se učí chránit samy sebe před nepříznivými dopady znečištěného životního 

prostředí (kouř cigaret, výfukové plyny, velký hluk, oslnivé světlo apod.). Uvědomují 

si souvislost mezi kvalitou životního prostředí a zdravím člověka. 

 

Environmentální zákonitosti 

 

Poznávání zákonitostí v předškolním věku je důležitou součástí environmentální výchovy. 

Podle respondentů neexistuje téma, které by nemohlo být s předškolními dětmi probíráno. 

Ovšem je vhodné vybírat zákonitosti a témata základní a předávané informace vhodně 

zjednodušovat. Pro potřeby předškolního vzdělávání byly respondenty vytyčeny tyto oblasti: 

dítě si uvědomuje existenci potravních řetězců, závislost organismu na prostředí a uvědomuje 

si tok času a proměny sama sebe a také svého okolí v čase. 

Informace a poznatky předávají pedagogové prostřednictvím vhodných didaktických metod 

(názoru, maňásků či hrou na nápodobu).  

 

Doporučení pro poznávání základních zákonitostí 

 

 Děti se seznamují s vhodně vybranými modelovými živočichy, rostlinami a houbami. 

 Děti poznávají environmentální zákonitosti, např. závislost zvířat i rostlin na prostředí 

(pulec na suchu lekne, apod.). Postupně a přiměřeně poznávají vhodně vybrané české i 

světové biotopy a jejich obyvatele. 

 Děti pozorují kompost a procesy na něm probíhající. Poznávají, co se v přírodě 

rozloží, za jak dlouho a co nerozloží. 

 Děti si vypěstují rostlinu k jídlu (např. hrášek nebo brambory). Seznamují se s tím, že 

potraviny jsou připravovány z rostlin, živočichů či hub, tedy že to jsou produkty z 

přírody. 

 Děti si uvědomují potravní vztahy (koloběhy látek a živin). 

 Děti uznávají smysluplnou existenci každého tvora. Nejsou jim předávány seznamy 

"škůdců" ani schémata "zvířat odporných" (pavouci, hadi). 

 Děti zažívají pozitivní ekonomický dopad určitých činností (např. dozví se, jak byly 

využity peníze za sběr papíru). 

 Děti vnímají sezónní (roční období) i krátkodobé (počasí) změny a přizpůsobují jim 

aktivity. Respektují sezónnost vybraných aktivit. 

 Děti se seznamují prostřednictvím praktických činností s životem předků (především 

prarodičů). Vyzkoušejí si jejich nástroje, pracovní postupy a techniky, styly života. 
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 Děti se seznamují s životem jiných kultur (např. Indiánů, Eskymáků). Vyzkoušejí si 

některé jejich nástroje, techniky a styly života. Uvědomují si závislost stylu života lidí 

na podmínkách životního prostředí. A sounáležitost lidí na naší planetě. 

 I v mateřské škole můžeme rozvíjet výzkumné (badatelské) dovednosti, a to formou 

nabídky pro děti se zájmem o tento typ činností. Dítě se seznamuje se svými smysly a 

jejich čidly a učí se je využívat k pozorování či k experimentování. Poznává základní 

nástroje pozorování a měření. Učí se i základům experimentu (odhad, ověření). Mnohé 

z aktivit děti skutečně baví, lze očekávat, že takto směřovaná nabídka aktivit usnadní 

jejich přechod do školy základní. 

 

Doporučení pro rozvoj výzkumných dovedností: 

 Děti se učí kriticky myslet, rozlišovat fakta a fikci (např. v pohádkách nebo v 

televizních reklamách). 

 Děti dostávají podněty pro hmat, sluch, chuť, čich, tj. nejen pro zrak. Učí se poznávat 

svět všemi smysly. 

 Děti mají dostatek příležitostí k manipulaci s vhodně vybranými pomůckami a nástroji 

(kuchyňské váhy, plastové pipety, metr, lupa). 

 Děti se pod vlídným dozorem dospělé osoby účastní experimentů. Zažívají oceňování 

vlastních objevů od dospělé osoby. Dětem je formou nabídky umožněno učit se 

základům vědeckého pozorování (mapování problému, odhad předpokládaného 

výsledku, pokus, hodnocení, diskuse, závěr a vyhodnocení např. na nástěnce). 

 Děti získávají informace z prostředí či krajiny (např. "stromy mají povadlé listy, je 

sucho, potřebovaly by zalít", "vlaštovky se houfují, zima se blíží" apod.). 

 Děti vnímají přírodu a přírodní procesy v delších časových úsecích (periodicita 

ročních období). 

 

Zapojení do udržitelného života 

 

 Děti se učí sebeobsluze. Podílejí se na životě dospělých a mají dostatek příležitostí 

sledovat a napodobovat udržitelné chování u učitelky a dalších dospělých osob. V 

rámci svých možností se podílí na práci na zahradě nebo ve třídě. 

 Děti se přiměřeně podílejí na práci pro přírodu (pletí, zalévání, krmení zvěře na 

krmítku či krmelci v zimě, popř. i sběr odpadků apod.). 

 Děti tvoří a pracují při výtvarných činnostech s přírodninami. Vyrábějí z přírodních 

materiálů (např. vánoční a velikonoční ozdoby či hračky). 

 Děti se podílejí na úpravách okolí MŠ (hrabání listí). 

 Děti šetří potravinami, i když jich je nadbytek, uvědomují si, že jiní (lidé i zvířata) 

mají i dnes hlad. 

 Děti si některé věci umí vytvořit samy. 

 Děti si uvědomují, že všechno kolem nich je z přírodních zdrojů, které nejsou 

obnovitelné, židle, stůl, koberec, auto, počítač i mobilní telefon. 

 

 

Učitelka MŠ 

 

Učitelka je, hned po rodičích a prarodičích, nejvýznamnější osobou, která může ovlivnit 

kvalitu a efektivitu environmentální výchovy. Měla by být jednak řádně aprobována pro práci 

s předškolními dětmi a zároveň by měla mít (nebo usilovat o) environmentální vzdělání. 
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Doporučení: 

 

 Učitelka připravuje aktivity a programy v souladu s poznatky z oboru. 

 Učitelka navštěvuje EVVO konference a semináře. Seznamuje se s příklady dobré 

praxe. 

 Učitelka upřednostňuje vlastní práci s dětmi, před návštěvami ekocenter a návštěvami 

lektorů ve třídě. 

 Učitelka poskytuje dětem věcně správné, vhodně zjednodušené a zajímavě podané 

informace. 

 Učitelka se nebojí přiznat, že něco neví nebo nezná. Ukáže dětem postup, jak 

informace vyhledat. 

 Učitelka respektuje individuální zvláštnosti osobnosti i vývoje každého dítěte. Děti 

nepřetěžuje (např. požadavkem na znalost názvů stromů, živočichů, rostlin). 

 Učitelka podporuje zvídavost, oceňuje aktivitu a tvořivost dětí. 

 Učitelka aktivně upravuje vnitřní i venkovní prostředí MŠ tak, aby lépe vyhovovalo 

požadavkům EVVO a UR. 

 Učitelka zapojuje děti do společné práce. Dbá na sebeobsluhu dětí. 

 Učitelka kriticky hodnotí informace (např. reklamy) a vhodným způsobem interpretuje 

dětem. 

 Učitelka zapojuje rodiče, popř. seniory či veřejnost do života MŠ. 

 Učitelka do MŠ zve zajímavé osobnosti, organizuje návštěvní programy (např. 

myslivec, sokolník, apod.). 

 Učitelka (učitel) je dětem pozitivním vzorem. Sama sebe pozitivně vnímá a rozvíjí. 

 

Prostředí v MŠ 

 

Prostředí je pro environmentální výchovu velice důležité. Jeho význam pro rozvoj 

environmentální senzitivity není dosud vnímán dostatečně. Prostředí může rozvoj 

environmentální senzitivity podporovat, ale může ho také degradovat. Lidé jsou součástí 

prostředí, ve kterém žijí. Obvykle si uvědomujeme, že lidé formují krajinu. Málokdo si ale 

připouští, že krajina na oplátku formuje nás, lidi. Přírodní prostředí poskytuje přiměřené 

množství podnětů a nabízí ideální možnosti pro hru i relaxaci.  

 

Školní zahrada 

 

Pro diverzifikaci, čili pestrost 

 

 Zahrada poskytuje velké množství různých zákoutí, různých prostředí a herních prvků. 

 Terén zahrady je svažitý. Děti mají možnost chodit do kopce a z kopce. A v létě či v 

zimě válet sudy. 

 Učí se překonávat přirozené přírodní překážky (kořeny). 

 Zahrada je dostatečně členitá a skrývá tajemná místa. 

 Děti mají možnost pozorovat zvířata (např. hlemýždě, motýly, včely). 

 Na zahradě je umístěno krmítko a budka pro ptáky. Na zahradě jsou "domečky" pro 

další druhy živočichů (např. čmeláky, ještěrky, ježky). 

 Na zahradě mohou děti nalézt množství různých přírodnin (oblázků, kamenů, šišek, 

klacíků, dřeva, kůry) a množství různých zajímavých rostlin.  
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Vnitřní prostředí MŠ 

 

 Ve třídě visí obrazové tabule (nástěnky) související s EVVO, které jsou vhodně 

obměňovány. 

 Ve třídě vystavujeme sbírky přírodnin (kamenů, lastur, motýlů, herbář apod.). 

 Pěstění. Ve třídě a na chodbách MŠ pěstujeme vhodně vybrané pokojové rostliny a 

rostliny přenesené z přírody (např. mechy či sazeničky zeleniny nebo semenáčky 

stromů). 

 Nástroje a předměty k řízené i neřízené nebo ke spontánní aktivitě dětí 

 Ve třídě jsou dětem k dispozici lupy pro pozorování. 

 Ve třídě jsou dětem k dispozici váhy a závaží pro porovnávání hmotnosti. 

 Ve třídě jsou dětem k dispozici metry, provázky (bužírky) a další pomůcky určené k 

měření a porovnávání délky. 

 Ve třídě shromažďujeme přírodniny (obiloviny, luštěniny, šišky, suché rostliny, kůra, 

lýko) na tvoření výtvarného nebo konstrukčního typu, porovnávání, třídění. 

 

 

3. Vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Hlavní úkoly: 

 zajistit vzdělávání koordinátora EVVO na odpovídající kvalifikační úrovni 

 zajistit podporu vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků v oblasti 

EVVO. 

 

Materiály ke studiu: 

 Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

(EVVO)  

 Analýza stavu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

 Metodika seznamování dětí s přírodou - SPN Praha 

 

 

Hodnocení a evaluace školního programu EVVO 

 

Ředitelka:  

 hospitační a kontrolní činnost, pohospitační pohovory  

 zakotvení hodnocení výsledků plnění programu do vlastního hodnocení školy (dle 

struktury projednané na pedagogické radě) 
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Minimální preventivní program 

 Právní východiska 

 Dlouhodobý cíl minimálního preventivního programu, činnosti a očekávané výstupy 

v primární cílové skupině – děti předškolního věku 

 Zapojení sekundární cílové skupiny – rodičů 

 Primární prevence rizikových projevů (šikana) 

 Rozpoznávání a zajištění intervence (CAN) 

 Vymezení obsahu a formy prevence v rámci kompetencí podpory zdraví a zdravého 

životního stylu (sebedůvěra, seberozvíjení) 

 Věkově smíšené třídy 

 Rodiče, mateřská škola a prevence 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 Hodnocení a evaluace programu 

 Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi  

 Školní program proti šikanování 

 

Právní východiska 

§ 29 odst. 1 a § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 

§ 18 písm. c) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 

Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. 

 

 

Dlouhodobý cíl minimálního preventivného programu 

 

Primární cílová skupina: děti předškolního věku 

 

Cílem působení v oblasti prevence rizikových projevů chování je dítě odpovědné za vlastní 

chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku. Se sociálně patologickými jevy, jako je 

týrání, zanedbávání, šikanování nebo drogy (kouření) se mohou setkávat děti již 

v předškolním věku. Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době předškolní 

docházky a poskytnout dětem potřebné informace formou, která je přiměřená jejich věku. 

 

Dlouhodobý cíl minimálního preventivného programu je zapracován v našem školním 

vzdělávacím programu, patří mezi jeho dlouhodobé cíle:  

 

 podporovat duševní pohodu dětí, zdraví dětí, zdravý životní styl, respektovat přirozená 

práva a potřeby dítěte.  

 podporovat rozvoj komunikačních dovedností (verbálních a nonverbálních), vytvoření 

kladného vztahu ke knihám a informačním technologiím, jako základ celoživotního 

vzdělávání. (čtenářská a informační gramotnost) 

 

 podporovat rozvoj sociálně kulturních postojů, naučit děti vnímat různost kulturních 

komunit jako samozřejmost, vést je k soudržnosti, přátelství a porozumění. (sociální 

gramotnost) 
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 zkvalitnit péči o děti s odloženou školní docházkou a o děti ze socio-kulturně 

znevýhodňujícího prostředí a o děti nadané.  

 

 vést děti k schopnosti kriticky myslet, rozpoznávat a řešit problémy, nést odpovědnost 

za svá rozhodnutí. 

 

 zaměřit se na úzkou spolupráci s rodinou ve prospěch všestranného rozvoje dětí.  

 

 zaměřit se na prevenci šikany a negativních projevů mezi dětmi. 

 

Tato cíle jsou dále rozpracovány ve vzdělávací nabídce. 

 

 

Sekundární cílové skupiny: Rodiče dětí a veřejnost 

 

Cílem je aktivní zapojení rodiny i veřejnosti do prevence rizikových projevů chování, a to 

prostřednictvím dostatečného informování a poradenství. Rodiče byli informováni o záměrech 

školního vzdělávacího programu, jehož nedílnou součástí je i primární prevence sociálně 

patologických jevů. Případ zanedbávání dítěte bude řešit ředitelka školy přímo s rodiči za 

účinné spolupráce sociální pracovnice. 

 

Mateřské školy Dětská a Větrná se nachází v městském prostředí se specifickým typem 

sídlištní lokality. Do mateřských škol docházejí i děti z lokality, která se vyznačuje zvýšenou 

koncentrací sociálně znevýhodněných rodin. (Ulice Dělnická, Skautská, Porubská). Těmto 

rodinám je věnována zvýšená pozornost. 

 

Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít 

problémům a následkům spojeným se rizikovými projevy chování (dále SPJ), případně 

minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření.  

  

Sekundární prevence předcházení vzniku, rozvoji a přetrvávání rizikového chování. V tomto 

pojetí je sekundární prevence název pro včasnou intervenci, poradenství a léčení. 

 

Primární prevence rizikových projevů chování u dětí je zaměřena  

A/ na předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:  

- šikana, násilí, 

- kriminalita, delikvence, vandalismus,  

- rasismus, xenofobie, 

- užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky – dále jen 

„UNL“), 

- poruchy příjmu potravy 

 

B/ rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech 

      - domácího násilí, 

      - ohrožování výchovy mládeže,  

      - poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie) 

      - týrání a zneužívání dětí (CAN) včetně komerčního sexuálního zneužívání, 
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Syndrom týraného a zneužívaného dítěte - CAN  (Child  Abuse  Neglect - Syndrom  

týraného a  zneužívaného dítěte) Rady Evropy a jeho aplikace na naše právní normy. 

 

Tělesné týrání 

je definováno jako tělesné ublížení dítěti nebo nezabránění ublížení či utrpení dítěte, včetně 

úmyslného otrávení, nebo udušení dítěte, a to tam, kde je určitá znalost či důvodné podezření, 

že zranění bylo způsobeno anebo že mu vědomě nebylo zabráněno. 

Náš trestní zákoník takové jednání vymezuje nejen v trestném činu dle § 198  - týrání svěřené 

osoby, ale také v § 140 - vražda, § 146- ublížení na zdraví aj.  

 

Pohlavní týrání 

je nepatřičné vystavení dítěte pohlavnímu kontaktu, činnosti, či chování. Zahrnuje jakékoliv 

pohlavní dotýkání, styk či vykořisťování kýmkoliv, komu bylo dítě svěřeno do péče, anebo 

kýmkoliv, kdo dítě zneužívá. Takovou osobou může být rodič či cizí osoba.  

Pohlavní týrání se dělí na bezdotykové a dotykové. 

Bezdotykové týrání např. zahrnuje setkání s exhibicionistou a účast na sexuálních aktivitách, 

kde nedochází k žádnému tělesnému kontaktu, např. vystavování dítěte pornografickým 

videozáznamům. Kontaktní týrání je takové, kde dochází k pohlavnímu kontaktu, včetně 

laskání prsou a pohlavních orgánů, k pohlavnímu styku, orálnímu nebo análnímu pohlavnímu 

styku. 

Podobné jednání naše trestně právní normy postihují jako trestný čin pohlavního zneužívání 

dle §§ 187, 186 trestního zákoníku. Pachatele lze rovněž stíhat v souběhu této trestné činnosti 

s trestným činem ohrožování mravní výchovy mládeže dle § 201 trestního zákoníku. 

Citové týrání 

Zahrnuje chování, které má vážný negativní vliv na citový vývoj dítěte a vývoj jeho chování. 

Citové týrání může mít formu verbálních útoků na sebevědomí dítěte, opakované ponižování 

dítěte, či jeho zavrhování. Vystavování dítěte násilí nebo vážným konfliktům doma, násilná 

izolace, omezování dítěte, vyvolávání situace, kdy má dítě skoro stále pocit strachu, což může 

též způsobit citové ublížení.  

Dosahuje-li jednání pachatele takového stupně,  že psychické  působení  přivodí  získání  

syndromu týraného dítěte,  který  je  zjistitelný  znaleckým zkoumáním, je takový skutek  

stíhán  jako   trestný  čin  dle  §  198 trestního zákoníku - týrání svěřené osoby. Uváděné 

jednání poškozující děti bývá zjištěno takřka výhradně lékaři, pedagogy, psychology.  Postup 

orgánů činných v trestním řízení je plně závislý na úrovni znaleckého posudku, který je těmito 

specialisty vypracován. 

Zanedbávání 

je pojímáno jako jakýkoliv nedostatek péče, který způsobuje vážnou újmu na vývoji dítěte 

nebo dítě ohrožuje.   Tělesné zanedbávání je pojímáno jako neuspokojování tělesných potřeb 

dítěte.  To zahrnuje neposkytování přiměřené výživy, oblečení, přístřeší, zdravotní péče a 

ochrany před zlem. Citové zanedbávání je neuspokojování citových potřeb dítěte, a to pokud 

se týče náklonnosti i pocitu dítěte, že někam patří. 

Zanedbání výchovy a vzdělání je pojato jako neposkytnutí možnosti dítěti, aby dosáhlo 

naplnění svého plného vzdělanostního potenciálu, a to například neustálou absencí ve škole, 

dětskou prací v domácnosti i mimo ni.  Takové urážení intelektuálního rozvoje dítěte 

(zanedbáváním, nedostatkem stimulace, zraněními) má své další důsledky: zaostávání a 

invaliditu. Popsaná definice je takřka totožná se skutkovou podstatou trestného činu 

zanedbání povinné výživy dle § 196 trestního zákoníku.  Vymezení citového zanedbávání náš 

současný platný trestní zákon postihuje jako trestný čin ohrožování výchovy dítěte dle § 201 

trestního zákoníku.  Jednotlivé případy lze řešit rovněž souběhem těchto trestných činů 

s trestným činem týrání svěřené osoby dle § 198 trestního zákoníku.  
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Systémové týrání (druhotné ponižování) 

je dalším týráním, nebo zanedbáváním dětí. Je to týrání, které je způsobeno tím systémem, 

který byl založen pro pomoc na ochranu dětí a jejich rodin. 

Příklady takového týrání jsou: 

- dítěti je upřeno právo na informace, 

- je mu upřeno právo být slyšeno, 

- dítě je neprávem odděleno od svých rodičů, 

- zanedbávání anebo špatná péče v denních zařízeních, ve školách, pěstounském zařízení či 

domově, nebo v jiném prostředí, 

- trauma způsobené dítěti necitlivými či zbytečnými lékařskými prohlídkami, 

- úzkost způsobená dítěti v rámci jeho kontaktu se soudním systémem (např. protahování 

slyšení, poškozování dítěte zkušenostmi, které podstupuje jako svědek), 

- odepření rodičovských práv na informovanost a na účast na rozhodování, kdykoliv je to pro 

dobro dítěte, 

- nedostatečné služby či zdroje pomoci týranému dítěti, aby mohlo zůstat se svou rodinou, 

kdykoliv je to možné. 

Tato velmi široce pojatá definice není v našich podmínkách důsledně řešena.  Zpravidla se 

nejedná o trestnou činnost na dítěti vymezenou ustanoveními trestního zákona.  Citové 

poškození dítěte, které je odňato soudním rozhodnutím z rodiny, kde je zneužíváno, týráno, 

není mu poskytována strava, lékařská péče a jiné základní potřeby, je nesporné. 

O absenci citů v systému náhradní výchovy svědčí četné útěky svěřenců,  kteří   utíkají  z   

dětských  domovů  a výchovných ústavů ke svým "nekvalitním" rodičům, neboť dítě ve své 

přirozené touze po kontaktu s blízkou osobou nevědomky toleruje i vážné příkoří, kterým trpí. 

Hledání  optimální  hranice  mezi  ochranou  dítěte před negativním vlivem rodiny a 

negativním  dopadem náhradní výchovné péče, zajištění všech přirozených potřeb dítěte i v   

kritických  momentech   života  musí   být  nadále předmětem  zkoumání  všech  specialistů,  

kteří se touto problematikou  zabývají na  poli sociologie,  pediatrie, psychologie, pedagogiky,  

trestního práva, zákonodárných orgánů aj. 

Pozn.:  Uvedené definice nemusí odpovídat plně výkladu těchto pojmů sociální psychologie.  

Jsou převzaty z materiálu, který používá služba kriminální policie. 

Vycházejí z  materiálu  CAN  (   Child  Abuse  Neglect - Syndrom  týraného a  zneužívaného 

dítěte) Rady Evropy a jeho aplikace na naše právní normy. 

 

Vymezení obsahu a formy prevence v rámci kompetencí podpory zdraví a zdravého životního 

stylu 

Základním prvkem ochrany před společensky nežádoucími jevy je výchova ke zdravému 

způsobu života od nejútlejšího věku, to znamená ve složce tělesné, duševní a sociální, kdy 

tyto složky jsou navzájem propojeny a tvoří spolu harmonickou jednotu. 

Uvedené očekávané kompetence podpory zdraví a zdravého životního stylu budeme 

naplňovat v souladu s koncepčními záměry školního vzdělávacího programu. V týdenních 

plánech a dílčích vzdělávacích projektech stanovíme účinnou motivaci a metody práce, které 

respektují specifika jednotlivých tříd a dále promyšlenou organizací spontánních i řízených 

aktivit, abychom měli dostatečný prostor k individuálním přístupům. 

Sebedůvěra 

Přiměřené vědomí vlastní důvěry v sebe je silným ochranným mechanismem. Součástí 

zdravého životního stylu je i zdravé sebevědomí. Vlastní sebevědomí spojené s úctou 
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k druhému patří k základní životní kompetenci (postoji). Sebedůvěra dětí je podmíněna 

optimální kvalitou vztahu k dětem v praktickém životě. Takovým uspořádáním společenského 

života, který umožňuje uspokojování potřeb dítěte, a tím i zdravý rozvoj jeho osobnosti. 

Vztah k dětem je výrazem vyspělosti společnosti. 

Vztah k dětem a styl výchovy v sobě musí nést respekt dospělých vůči dětem. Děti jako 

rovnocenní partneři mají v mnoha situacích právo říci ne, když něco nechtějí. Umění říci ne 

je z hlediska ochrany zdraví velmi pozitivní postoj. Děti nebudou umět říci ne pokusům 

o nejrůznější manipulace nebo drogovému pokušení, pokud v rodině či v mateřské škole není 

příležitost k vyjádření nesouhlasu. Nesouhlas nebo volba jiné alternativy nemusí být již 

předem považovány za neposlušnost, vzdor nebo zbytečnost. 

K upevnění sebedůvěry dětí slouží zejména pohybové aktivity, hry a hraní. Optimální se 

jeví spontánní dětské pohybové aktivity bez viditelných zásahů pedagogů, kdy dětem je 

poskytována možnost volby samostatné činnosti i její obtížnosti. Dítě ví, že si samo může 

vybrat a vyzkoušet své síly. Je nutné, aby motivace k činnosti vycházela z dítěte a byl 

respektován jeho zájem, aby pohybová činnost vycházela z vnitřní motivace, z potřeby 

pohybu, z potřeby zjistit, co umím. V nesoutěživém prostředí, bez potřeby předhonit 

kamaráda je tělesný rozvoj provázený vědomím odpovědnosti za své zdraví. Dítě je 

motivované, a vzniká posléze i trvalá potřeba pocitu libosti z naplnění potřeby pohybu. 

Umění realisticky odhadnout své síly, nepřeceňovat ani nepodceňovat své síly, je prevencí 

nejen úrazů, ale i posílením pevného postoje vůči budoucím stresům, neúspěchům i pádům, 

které nepřipravení jedinci později mnohdy řeší zástupným způsobem: agresí, zneužíváním 

drog, alkoholu nebo jiným negativním způsobem. Realizaci spontánních pohybových aktivit 

napomůže školní zahrada s dostatečným vybavením, umožňujícím odstupňovanou škálu 

pohybových aktivit. A samozřejmě spolupráce s rodiči, kteří chápou a akceptují tuto formu 

pohybu.  

Seberozvíjení 

Osobní zkušenost a prožitek dítěte dávají vznik základním kompetencím, které mají děti 

v oblasti zdravého životního stylu a prevence získat. Základní kompetence jsou utvářeny jako 

znalosti, dovednosti a postoje. Mezi základní osvojené kompetence předškolních dětí a 

současně i kompetence v oblasti prevence patří: 

 znát, co dítěti pomáhá být zdravé a v bezpečí, a co mu škodí, znát důsledky požívání 

některých látek pro zdraví 

 rozumět tomu, že způsob života má vliv na lidské zdraví 

 zajímat se o udržování svého těla ve zdraví, chápat, že zdraví se musí chránit 

 mít vytvořenou představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí zdraví a zkracují 

život člověka (cigarety, alkohol, drogy, zneužívání léků) 

 vědět, že kontakty s některými lidmi mohou být nebezpečné 

 znát pravidla společného soužití ve skupině 

 hodnotit své chování i chování druhých 

 mít a hájit vlastní názor 

 akceptovat kompetentní autoritu 

 vnímat lidi s jejich odlišnostmi povahovými, tělesnými, rasovými, kulturními jako 

přirozený stav 

 přistupovat aktivně k problémům, řešit problémy 
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 vědět, že je více možností řešení konfliktů 

 kontrolovat extrémní projevy svých emocí a nálad 

 chování přizpůsobovat sociálnímu prostředí, uvědomovat si sociální role 

 spoluvytvářet prostředí pohody ve svém okolí 

Pokud nejsou osvojeny uvedené ochranné kompetence, jsou tyto děti zasaženy v pozdějším 

období  různými nežádoucími jevy, jakými jsou agresivita, nekázeň, nesnášenlivost, 

neschopnost řešit problémy, stres a frustrace, dochází i ke sebepoškozování dětí. Důsledkem 

je poté náchylnost ke zneužívání medikamentů, drog, alkoholu, šikana, násilí, vandalismus, 

xenofobie apod. 

Potřebné seberozvíjení dítěte je vytvářeno osobní zkušeností dítěte. Je podporováno např. 

prožitkem během hry. Společný prožitek ze hry je uznáván jako významný faktor sociálního 

učení. Optimální činností pro hry a hraní jsou přirozené situace skutečného světa. Děti si rády 

hrají na to, co vidí dělat dospělé a tím, že takovouto činnost zkouší, získávají sebevědomí. Hra 

by neměla být dospělými příliš organizována, měla by se uplatnit kreativita dětí, jejich 

vzájemná komunikace, radost, tvořivost a estetické podněty i nácvik řešení konfliktů. Dospělí 

jsou pozorovatelé, partneři ve hře a rádci. Motivace k těmto činnostem musí vycházet z dítěte 

a musí být respektován jeho zájem. Pak nedochází ani k nedostatečné ani nadměrné stimulaci 

dětí. Dospělý pomáhá organizovat činnost, ale nevnucuje ji. Výsledkem je i pohoda a zdravé 

partnerské vztahy ve škole. 

Prožitkové učení, kdy se dítě zkušeností učí samo a spontánně, je vlastní předškolnímu 

věku. Nikdy později již dítě nepracuje samo na sobě s takovou intenzitou a efektivitou. Dítě 

přirozenými cestami sbírá a zpracovává zkušenosti. Ty získává především tím, že něco dělá a 

to co dělá, prožívá. Mentalitě předškolního věku není vlastní organizované, hromadné 

vyučování frontální metodou. Není proto vhodné vytvářet speciální protidrogové či jiné 

preventivní programy pro předškolní věk. 

Aktivity v mateřské škole vedoucí k naplňování očekávaných výstupů 

Sociální hry a hraní rolí navozují modelové situace. Nabízejí bezděčné učení s možností 

zařadit se mezi své vrstevníky v dětské skupině a budovat mezi nimi své postavení. Učí 

ohleduplnosti, společensky přijatelnému způsobu řešit konflikty a spory, spoluvytvářet 

prostředí pohody ve třídě a dětské skupině. V dítěti se vytváří pocit základní jistoty, že 

takovýto svět je správné místo pro život. Výsledkem je nastavení dětské psychiky, které lze 

vyjádřit větou „ já jsem správný a na správném místě". V dospělosti se tomu pak říká zdravé 

sebevědomí, optimismus, pozitivní myšlení. 

Dobrou aktivitou je mimo námětové hry i společná stavba nebo společná kresba na jeden 

námět. Společná kresba není součtem kreseb jednotlivců. Při kresbě jednotlivci reagují jeden 

na druhého a podle toho je kresba rozvíjena. Při společných stavbách děti diskutují, hledají 

a navrhují řešení. Dospělého potřebují jen jako rádce a diváka. 

Rozvoj společenských vztahů a komunikační dovednosti podporuje vhodně i dramatická 

výchova. Zaměříme se především na dramatické vyjadřování představ, pěstování dovednosti 

vyjádřit své pocity. Formou dramatu lze děti postavit do situace, kdy individuálně reagují - 

lhostejně, zvědavě, se zájmem, konstruktivně. Tyto dramatické prožitky dětí, které nejsou 

v průběhu hry pedagogem ovlivňovány, jsou později základem pro vzájemné vysvětlování, 

objasňování a odpovědi na otázky. Ze strany dospělého tedy nejsou pouze předávány již 
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hotové poznatky prostřednictvím poučování a vysvětlování. Nedochází k příliš racionálnímu, 

hotovému a uzavřenému výkladu světa. Nejde o to naplnit dětskou mysl, ale probudit 

aktivní zájem dítěte objevovat a uplatnit a ukázat, co umí, zvládne a dokáže. 

Hrou motivované činnosti dramatické, námětové a konstruktivní slouží k osvojování pojmů 

a poznatků zdravého životního stylu. Realizace v činnostech, které odpovídají seberozvíjecím 

potřebám dětí, prevence poškození zdraví a zdravý životní styl jsou smyslem výchovně 

vzdělávací práce s dětmi, jež umožní dětem osvojit si prvky prevence.  

Prvotní je iniciativa dítěte. Respektování předškolního dítěte a spontánní hry jsou základními 

principy rozvoje dětí v mateřské škole. Pedagog by měl vést výchovnou práci skrytě, ale 

cíleně a dát dětem základy prosociálního chování, a tedy i prevence šikany, násilí a jiných 

sociálně patologických jevů. 

Výchovná práce, jejíž smysl spočívá v prožitku dítěte, a ne pouze v přípravě na školu, plní 

podmínku k vytvoření správných kompetencí ke zdravému životnímu stylu, a tím i k prevenci 

společensky nežádoucích jevů. Mateřská škola si tak neklade cíle, které by nevycházely 

z potřeb dětí. Pobyt v takovéto mateřské škole je zdravý a je zdrojem pohody. 

Věkově smíšené třídy 

Vytváření sociálních kompetencí a prosociálního chování je velmi přirozeně dosažitelné 

ve věkově smíšených třídách dětí.  

Podle našich zkušeností se domníváme, že heterogenní skupina je přirozenější a lépe 

odráží přirozené společenské prostředí. Nenaplňují se úvahy o tom, že by starší děti 

zaostávaly. Starší děti ve smíšené třídě jsou samostatnější, mají pocit důležitosti a 

odpovědnosti. Mladší napodobují starší kamarády. Věkově smíšené složení tříd významně 

přispívá k sociálnímu zrání dětí. Děti jsou k sobě ohleduplné, umí si vzájemně naslouchat, 

nevyskytují se projevy agrese. Jejich hra je tvořivá, s prvky fantazie, schopností kooperace, 

jsou komunikativní k sobě vzájemně i k dospělým, jsou pozitivně naladěny. Umí vyjádřit svůj 

názor a zdůvodnit svůj postoj a rozhodnutí.  

Věkově smíšené třídy mají své přednosti i pro rodiče dětí. Tak jako nejmenší děti tvoří 

ve třídě menšinu a rychle zapadnou do vytvořené hierarchie a vžitých pravidel, tak i rodiče 

nových dětí se snadno vpraví do nových podmínek, rychle se zorientují a zapojí se 

v rodičovské skupině úplně stejným mechanismem jako děti. Mateřská škola se tak podílí 

na vytváření postojů ke zdravému životnímu stylu a prosociálního klimatu nejen u dětí, ale 

i na pozitivní změně postojů u dospělých rodičů. 

Rodiče, mateřská škola a prevence 

Vztah školy a rodičů by měl být pokládán za ukazatel kvality mateřské školy. Způsob 

organizace života v mateřské škole je podmínkou dobrého růstu zdravé generace. Jen tak 

zabráníme tomu, aby do první třídy základní školy vstupovaly děti s docela slušnou zásobou 

vzorců chování, které mají daleko do ideálu. 

Rodinná výchova je základ, na kterém škola staví. Občas je třeba tyto základy více či méně 

poopravit, na některých nelze stavět vůbec. Některá rodina uplatňuje nadměrnou péči, někde 

jsou kladeny neodpovídající požadavky na dítě. Někdy je dítěti naopak dána naprostá volnost. 
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Někde je malá péče zdůvodněná nedostatkem času nebo je malý zájem o dítě. To vše ztěžuje 

orientaci dětí v životě a jejich pozitivní socializaci. 

Tato situace klade vysoké nároky na profesionalitu a lidskou kvalitu pedagogů. Při 

nevstřícném postoji rodiny je možnost mateřské školy přispět ke zdravému rozvoji dětí velmi 

ztížena. Rodiče vkládají do dětí své schopnosti i neschopnosti, talent nebo jeho nedostatek, 

vytrvalost nebo nevytrvalost, a zejména svůj vzorec chování. Mateřská škola může při dobré 

spolupráci s rodinou mnoho již založených rizikových prvků chování eliminovat. Při nezájmu 

školy i rodičů se ale již v prostředí mateřské školy často vyskytne násilí, šikana, omezování 

práv, agrese, a ponižování. Že se s těmito sociálně patologickými jevy setkáváme již 

v prostředí nejmenších, je smutnou skutečností. 

Navození otevřeného a oboustranně prospěšného vztahu s rodiči je proces, do kterého jsou 

rodiče vtahováni prostřednictvím dětí. Pohodové, otevřené klima v mateřské škole, dítě 

aktivní, samostatné a sebejisté, zlepšuje spolupráci s rodiči a jejich podporu školní práce 

a samozřejmě rodiče zpětně pozitivně ovlivňuje. 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence  

V rámci dalšího vzdělávání studium těchto materiálů  

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve 

školách a školských zařízeních. Č.j. 21291/2010-28 

 

Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních. Č.j. MSMT-

22294/2013-1 

Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při 

vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané (Čj.: 25 

884/2003-24) 

Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie                               

a intolerance (Čj.: 14 423/99-22) 

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách                    

a školských zařízeních (Čj.: 29 159/2001-26)  

PhDr. Michal Kolář, Praha: Šikana v mateřské škole: diferenciální diagnostika-jak rozlišovat 

šikanování od škádlení 

Kolář, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-014-3. 

Hodnocení a evaluace preventivního programu 

 

Ředitelka:  

 hospitační a kontrolní činnost, pohospitační pohovory  
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Všechny pedagogické pracovnice:  

 písemné hodnocení po ukončení integrovaného bloku 

 analýza úspěšnosti naplňování cílů z oblasti primární prevence – leden, červen 

 

Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi  
 

Důležité je i zapojení a spolupráce všech zainteresovaných subjektů jak resortu školství 

(PPP), tak i resortů participujících a na primární prevenci spolupracujících (MPSV, MZ, MV, 

Policie ČR, OSPOD apod.).  

 

Oblast školství  

 

Pedagogicko psychologická poradna, příspěvková organizace 

Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava – Zábřeh,  

 

Oblast zdravotnictví  

dětští lékaři 

 

Oblast sociálních věcí  
oddělení sociálně-právní ochrany dětí a mládeže 

Oddělení se zabývá především ochranou práva dítěte na příznivý vývoj, řádnou výchovu a 

ochranu oprávněných zájmů dítěte. Působí na obnovení narušených funkcí rodiny a vykonává 

poradenskou a výchovnou činnost. Volat i v případě, že dítě si zákonný zástupce nevyzvedne 

z MŠ 

Policie ČR, Městská policie 

 

Základní pojmy 

 

Co je šikana? Jakékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat nebo 

zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí. zahrnuje jak fyzický útok v podobě bití, 

poškozování věcí druhé osobě, tak i útok slovní v podobě vydírání, nadávek, pomluv, 

vyhrožování či ponižování. Většina případů šikany se mezi dětmi odehrává ve škole, na cestě 

do školy nebo ze školy, případně v okolí bydliště. Nebezpečnost šikany spočívá především v 

závažnosti, dlouhodobém působení a s tím souvisejících následcích v oblasti duševního a 

fyzického zdraví. 

 

Druhy šikany 

Fyzická agrese - agresor používá k šikanování oběti fyzické násilí, popřípadě předměty, 

kterými učiní svůj útok důraznější. 

Slovní agrese a zastrašování - agresor oběti vyhrožuje fyzickým útokem, zastrašuje ji, nadává 

ji, vysmívá se jí, nebo ji zesměšňuje. 

Krádeže, ničení a manipulace s věcmi - agresor oběti ničí a odcizuje věci, nebo si věci 

"půjčuje" a vrací je znehodnocené. 

Násilné a manipulativní příkazy - agresor nutí oběť k různým nepříjemným činnostem a 

úkolům. 
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Kdo bývá dětskou obětí šikany? 

 

 dítě, které se neumí nebo nemůže bránit  

 dítě, které se jakýmkoliv způsobem odlišuje od očekávaného průměru (nosí brýle, má 

nadváhu, přistěhovalo se)  

 dítě fyzicky slabé, popř. uzavřené, které těžko navazuje kontakt s ostatními  

 dítě duševně zaostalejší nebo pomalejší v uvažování  

 dítě jiné barvy pleti, často příslušník národnostní menšiny  

 dítě nadprůměrně duševně vybavené, dětský genius 

 

Jak poznáme dítě - agresora? 

 

 bývá zpravidla starší, tělesně zdatný, agresivní k vrstevníkům a mnohdy i k učitelům, 

mívá kázeňské problémy může být i všeobecně oblíbený, temperamentní, 

sebevědomý, méně nadaný a někdy až překvapivě nebezpečný  

 v kolektivu často vystupuje v roli vůdce  

 pochází často z rodiny, kde je fyzické, popř. psychické násilí používáno jako běžný 

prostředek komunikace  

 k maskování svých činů často používá „důvěryhodné“ vysvětlení, které se snaží opřít 

o tvrzení svých obdivovatelů 

 

Jaké následky může mít šikanované dítě? 

 

 v dlouhodobém horizontu může šikana vést k poškození fyzického a psychického 

zdraví  

 poškození bývají mnohdy nenávratného charakteru, osobnost jedince je narušena 

dříve, než se stačila plně rozvinout  

 dochází k přetrhávání citových vazeb na své nejbližší  

 ponižování lidské důstojnosti vedoucí ke ztrátě důvěry k autoritám, která je 

doprovázena ztrátou iluzí o celé společnosti, která nedokáže garantovat alespoň 

minimální ochranu před násilím slabým a bezbranným jedincům společnosti 

 

V mateřské škole se mohou vyskytovat prvky šikany a spíše zárodečná stadia tohoto 

destruktivního fenoménu. Skrytá a neléčená počáteční šikana působí i zde velké školy a 

trápení.  

 

Po odborném a bezpečném rozkrytí šikany pedagog zvolí vhodný způsob nápravy. Podle 

situace kombinuje tyto metody: 

 

 Rozhovor s dítětem, které ubližuje. Například srozumitelně sdělíme dítěti, že 

porušilo stanovená pravidla. Jakmile je to možné oceníme jeho zlepšení. 

 

 Zavedení ochranného režimu oběti. V počátku pro jistotu nastavíme přísnější dozor. 

V některých komplikovanějších případech oběť a útočníka od sebe oddělíme. Není 

vhodné konfrontovat agresora s obětí. 

 

 Práce se skupinou. Využijeme preventivní program, v němž děti získávají žádoucí 

vzory chování a zároveň se mohou „dotknout“ pocitů toho, komu je ubližováno. 
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Vhodné jsou činnosti podporující spolupráci, při nichž nejsou vítězové a poražení. 

Využít se dají pohádky či příběhy a jejich dramatizace. 

 

 Rozhovor s rodiči dítěte-agresora. Mluvíme s nimi, až tehdy když je situace 

zmapovaná. Důležitá je maximální snaha je získat pro spolupráci. Nejbezpečnější je, 

když rozhovor povede pracovník MŠ. Rozhovor rodičů oběti s rodiči agresora je velmi 

rizikový. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


