
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
Mateřská škola Nové domky 643, 382 41 Kaplice 

 

 

 
 

 

 

 

NÁZEV ŠVP:  Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je prima 

Program zpracovaly: ředitelka a paní učitelky MŠ 

Platnost:   od 01. 09. 2019 do 31. 08. 2025 

Aktualizace:  01. 09. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

OBSAH 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ............................................................................................................................................... 2 

1.1 Název školního vzdělávacího programu .............................................................................................................. 2 

1.2 Kontakt a identifikační údaje .............................................................................................................................. 2 

1.3 Obecná charakteristika školy ....................................................................................................................................... 2 

1.3 Charakteristika mateřské školy ........................................................................................................................... 3 

2 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU .................................................................................................... 4 

2.1 Vzdělávací cíle a záměry, filozofie školy ...................................................................................................................... 4 

2.2 Formy a metody výchovně vzdělávací práce ............................................................................................................... 4 

2.2.1 Metody práce ........................................................................................................................................................... 4 

2.2.2 Formy práce ............................................................................................................................................................. 4 

2.3 Specifika práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami ................................................................................ 5 

2.3.1 Zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami .............................................................. 5 

2.3.2 Zabezpečení vzdělávání dětí nadaných a mimořádně nadaných .............................................................................. 5 

3 PODMÍNKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ .................................................................................................................. 6 

3.1 Věcné (materiální) podmínky ....................................................................................................................................... 6 

3.2 Životospráva .................................................................................................................................................................. 6 

3.3 Psychosociální podmínky .............................................................................................................................................. 7 

3.4 Organizace vzdělávání .................................................................................................................................................. 8 

3.4.1 Organizační zajištění chodu mateřské školy ............................................................................................................ 8 

3.4.2 Denní řád ................................................................................................................................................................. 8 

3.4.3. Distancní výuka ...................................................................................................................................................... 8 

3.5 Řízení mateřské školy .................................................................................................................................................. 10 

3.6 Personální zajištění ...................................................................................................................................................... 11 

3.7 Spolupráce s rodiči a veřejností .................................................................................................................................. 11 

3.7.1 Spoluúčast rodičů ................................................................................................................................................... 11 

3.7.2 Spolupráce s veřejností a jinými organizacemi ...................................................................................................... 12 

3.7.3 Akce školy pro děti ................................................................................................................................................ 12 

3.8 Podmínky pro vzdělávání dětí nadaných ................................................................................................................... 12 

3.9 Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let ...................................................................................................... 12 

3.10 Podmínky pro vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka .............................................................. 13 

4 VZDĚLÁVACÍ OBSAH V ŠVP ........................................................................................................................................... 13 

4.1 Charakteristika vzdělávacího programu ................................................................................................................... 13 

4.2 Cíle vzdělávacího programu ....................................................................................................................................... 13 

4.3 Integrované bloky ŠVP ............................................................................................................................................... 14 

4.3.2 Čas adventu ............................................................................................................................................................ 15 

4.3.3 Čas zimy ................................................................................................................................................................ 16 

4.3.4 Čas jara .................................................................................................................................................................. 17 

4.3.5 Čas léta .................................................................................................................................................................. 18 

5 EVALUAČNÍ SYSTÉM ....................................................................................................................................................... 19 

 



2 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Název školního vzdělávacího programu 

Školní vzdělávací program nese název Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je prima, a je 

stanoven na období 5-ti školních roků. 

Dětem, které v mateřské škole prožívají část svého dětství, se snažíme dopřát radostné 

prožívání, které přispěje k utváření vědomostí, dovedností, tělesného, emocionálního vývoje a 

vzdělávání.  

 

1.2 Kontakt a identifikační údaje 

Název školy  Mateřská škola Kaplice, Nové domky 643, 382 41 Kaplice 

Adresa školy:  Nové domky 643, 382 41 Kaplice  

Zřizovatel:  Městský úřad Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice 

Právní forma:  příspěvková organizace 

IČO:   075 37 328 

e-mail:   info@msnovedomky.cz 

Mobil:   +420 734 583 701 (ředitelka MŠ) 

ID datové schránky: ri7urcn 

Web:   www.msnovedomky.cz 

Číslo účtu:  115-8415460267/0100 

Ředitelka MŠ:  Bc. Sípalová Zdeňka 

 

1.3 Obecná charakteristika školy 

Datum vzniku MŠ: 01. 01. 2019 

 

Něco z historie mateřské školy: 

Od data 01. 01. 2002 fungovala jako samostatná dvoutřídní mateřská škola. V roce 2011 se tyto 

dvě třídy sloučily s Mateřskou školou Nové domovy Kaplice, a vzniklo tak odloučené 

pracoviště zmíněné mateřské školy. Od ledna 2019 se Mateřská škola Nové domky opět stává 

samostatnou mateřskou školou, ale tentokrát se počet tříd zvýšil, ze dvou na čtyři. Tím se 

zvýšila i kapacita mateřské školy, a to na 112 dětí. 

 

Součástí mateřské školy je i školní jídelna, ve které se stravují děti a zaměstnanci.  

Kapacita školy: 112 dětí 

Kapacita jídelny: 112 dětí 

 

Mateřská škola má čtyři třídy, které jsou plně naplněny.  

Složení tříd:  zelená třída  děti ve věku (2) 3–6 (7) let 28 dětí 

   červená třída  děti ve věku (2) 3–6 (7) let 28 dětí 

   modrá třída  děti ve věku (2) 3–6 (7) let 28 dětí 

   žlutá třída  děti ve věku (2) 3–6 (7) let 28 dětí 

 

Naplněnost a složení tříd je určeno ředitelkou mateřské školy, přičemž je povolena výjimka 

z počtu, kterou umožňuje vyhláška rozhodnutá a vydaná Radou města Kaplice.  

mailto:info@msnovedomky.cz
http://www.msnovedomky.cz/
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1.3 Charakteristika mateřské školy 

Mateřská škola Nové domky Kaplice je samostatnou školou od 01. 01. 2019. Budova se nachází 

v klidné lokalitě blízkosti centra města Kaplice. Poblíž mateřské školy se nachází pošta, kino, 

infocentrum a autobusové nádraží.  

Mateřská škola má svoji zahradu, která je oplocena a je vybavena různými herními prvky (např. 

houpačky, skluzavky, venkovní tabule a další), pískovišti, asfaltovým placem, dřevěným 

altánem a zahradním domkem, kde nalezneme hračky, které se používají na pobyt venku 

(koloběžky, bábovičky, míče, fotbalové branky a další). Na zahradě můžeme vidět i kopeček, 

který se v zimě využívá na sáňkování a další zimní hrátky.  

Mateřská škola má tři budovy, které jsou propojeny spojovací chodbou, která se využívá 

k přechodům mezi pavilony a do jídelny. Dvě budovy jsou patrové. V těchto budovách se 

nacházejí pokaždé dvě třídy. Přízemní, třetí, budova je školní jídelna a kuchyně.  

V první budově se nacházejí dvě třídy – zelená a červená, ve druhé budově jsou další dvě třídy 

– modrá a žlutá.  

Provoz mateřské školy je celodenní, a to od 06,00 do 16,30 hodin. Provoz MŠ je tedy 10,5 

hodiny. Mateřská škola je po celý rok otevřena, s výjimkou vánočních a hlavních prázdnin (4 

týdny), kdy je mateřská škola, po dohodě se zřizovatelem, uzavřena. Při ostatních prázdninách, 

nebo nečekaných situacích může ředitelka mateřské školy určit tzv. omezený provoz. 

Součástí každé třídy je šatna a sociální zařízení s umývárnou. Třídy jsou dostatečně prostorné 

a nachází se v nich pracovní část se stolečky a pak herní část, kde si děti hrají a po obědě se 

v tomto prostoru rozkládají lehátka na odpočinek dětí. V modré a žluté třídě se nacházejí i 

místnosti tzv. sklady a kabinet.  

Základní údržbu budovy zajišťují zaměstnanci mateřské školy.  

Mateřská škola spolupracuje s logopedkou, pedagogicko-psychologickou poradnou a s dalšími 

vzdělávacími institucemi.  
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2 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU  

2.1 Vzdělávací cíle a záměry, filozofie školy  

Záměrem školy je podporovat v dětech spontánnost, prosociální chování, samostatnost a zdravé 

sebevědomí prostřednictvím pohádek, příběhů, písniček a básniček. Prohlubovat vztah 

k ostatním lidem, přírodě, lidovým tradicím a pohádkám.  

Vytvořit dětem pohodové, vlídné prostředí po stránce fyzické, psychické i sociální. Poskytovat 

dětem dostatek podnětů k celkovému rozvoji osobnosti, seznamovat děti se vším, co je pro ně 

důležité. Vést je k pochopení, že mohou svým jednáním ovlivňovat své okolí i lidi kolem sebe. 

Posilovat sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti. Vychovávat je k morálním hodnotám 

(životní, přírodní, výkonové, etické, estetické, duševní).  

 

2.2 Formy a metody výchovně vzdělávací práce  

2.2.1 Metody práce  

Vzdělávání je založené na prožitkovém a situačním učení. Poskytujeme dětem co nejvíce 

prožitků z reálného prostředí, které je kolem nich. Prožitky dětí záměrné navazujeme při 

vzájemné komunikaci mezi dětmi a učitelkou v konkrétních situacích, které vycházejí ze života 

dětí. 

S prožitkovým učením se pojí metoda dramatické výchovy, která je zaměřená na spontánnost a 

aktivitu rozvíjející fantazii a představivost dětí prostřednictvím improvizace.  

Další metodou práce s dětmi je hra, která je hlavní, nejpřirozenější a nejdůležitější aktivitou 

dítěte v průběhu raného vývoje. Je činností svobodnou, spontánní a zábavnou.  

Prosociální chování dětí rozvíjíme metodou prosocionálního učení a interakčních her. Ty se 

zaměřují na vzájemné vztahy, prožívání a přiměřené vyjadřování emocí mezi dětmi.  

Ranní kruh a jeho pravidla jsou součástí každodenního rituálu dne a děti se učí respektovat jeho 

pravidla a vzájemnou společenskou komunikaci.  

- hra jako základní forma 

- prožitkové učení, kooperativní učení 

- situační metody, sociální učení 

- komunikativní kruh 

 

2.2.2 Formy práce  

- vzdělávání je vázáno k individuálně vzdělávacím potřebám dětí 

- významnou roli sehrává spontánní sociální učení, které je založené na principu 

přirozené nápodoby 

- během dne se prolínají aktivity řízené a spontánní, které jsou vzájemně provázané 

- formou řízené činnosti je didakticky cílená činnost nebo pohybové aktivity 

- princip vzdělávací nabídky je závislý na individuální volbě a aktivní účasti dítěte 

- individuální, skupinové, frontální, doplňkové (divadla, besídky, výlety, vycházky, 

společné akce s rodiči, seniory) 

 

2.2.3 Prostředky práce  

- hry, praktické činnosti, pohybové aktivity, práce s různými materiály 

- pozorování, experimentování, pokusy 
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2.3 Specifika práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami  

 

2.3.1 Zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

PLPP sestavuje učitel a má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat 

rozhovory mezi učiteli s cílem stanovení např. metod práce s dítětem, způsob kontroly osvojení 

potřebných dovedností, návyků a postojů. Bude stanoven termín přípravy PLPP a učitel 

zorganizuje společnou schůzku se zákonnými zástupci dítěte. Plán pedagogické podpory 

(PLPP) zpracovává mateřská škola pro dítě od prvního stupně podpůrných opatření, a to na 

základě úprav ve vzdělávání, které jsou realizovány podle vzdělávacích potřeb dítěte, nebo 

zapojení do kolektivu. S PLPP je seznámen zákonný zástupce dítěte a všichni učitelé. Obsahuje 

popis obtíží dítěte, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. 

Mateřská škola vyhodnocuje naplňování cílů PLPP nejpozději po třech měsících od zahájení 

poskytování podpůrných opatření.  

Odpovědnou osobou za systém péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami je ředitelka. 

Ta pověřuje učitele sestavením PLPP, IVP a komunikací se zákonnými zástupci.  

Vzdělávací obsah speciálně pedagogické péče přizpůsobujeme vzdělávacím možnostem a 

předpokladům dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP. 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 dítěte. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu. Obsahuje mj. 

údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto 

plánem. Naplňování IVP vyhodnocuje školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou 

nejméně jednou ročně.  

 

2.3.2 Zabezpečení vzdělávání dětí nadaných a mimořádně nadaných  

Při vzdělávaní dětí v mateřské škole vytváříme v rámci integrovaných bloků podmínky, které 

stimulují vzdělávací potenciál všech dětí v různých oblastech. S ohledem na individuální 

možnosti dětí jsou jim v rámci pestré nabídky aktivit předkládány činnosti, které umožňují tento 

potenciál projevit a v co největší míře využít. Nečekáme na potvrzení a identifikaci nadání, či 

mimořádného nadání, podporujeme všechny projevy a známky nadání. Dětem, které projevují 

známky nadání, věnujeme zvýšenou pozornost zaměřenou na to, aby se projevy nadání dětí 

v rozmanitých oblastech činnosti smysluplně uplatnily a s ohledem na individuální možnosti 

dětí dále se rozvíjely.  

V případě, že se jedná o velmi výrazné projevy nadání, zejména v situacích vyžadujících 

značnou spolupráci a koordinaci s rodiči dětí, tak zpracováváme PLPP. 

Pokud se u dítěte projeví mimořádné nadání v jedné nebo více oblastech, doporučíme rodičům 

dítěte vyšetření ve školském poradenském zařízení. Do doby, než vyšetření proběhne a je škole 

školským poradenským zařízením doručeno doporučení ke vzdělávání dítěte, postupujeme při 

vzdělávání takovéhoto dítěte zpravidla podle PLPP. Pokud školské poradenské zařízení 

identifikuje mimořádné nadání dítěte a doporučí vypracování IVP, postupujeme při jeho 

zpracování, realizaci a vyhodnocování v úzké spolupráci s rodiči dítěte a ŠPZ 
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3 PODMÍNKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ  
Vedeme děti k základním návykům a správným postojům v úctě ke zdraví, praktickým 

dovednostem chránícím zdraví a zdravému životnímu stylu. Ve věkově smíšených třídách má 

dítě přirozené podmínky pro rozvoj a formování své osobnosti.  

 

3.1 Věcné (materiální) podmínky  

- mateřská škola má dostatečně velké vnitřní prostory, které jsou vhodně uspořádány pro 

věkovou skupinu dětí  

- třídy mají tvar písmene L, uspořádání nábytku a vybavení je vždy tak, aby vyhovovalo 

individuální nebo skupinové práci, součástí třídy je i pedagogický kabinet, kde se 

nacházejí pomůcky nejen pro paní učitelky, ale také pro děti, u každé třídy je umývárna 

s hygienickým vybavením, dále místnost se sociálním zařízením, šatna dětí je u každé 

třídy 

- dětský nábytek, zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety) i vybavení pro 

odpočinek (plastová lehátka) jsou přizpůsobeny dětem, jejich počtu, jsou zdravotně 

nezávadné a jsou bezpečné 

- vnitřní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů, které 

se týkají například čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení, hlučnosti, světla a stínu 

a tak dále 

- ve třídách se nacházejí hračky a pomůcky, které jsou vhodné pro daný věk, pohlaví 

(chlapci, děvčata), jsou umístěné tak, aby byly přístupné dětem, aby je viděly a mohly 

si je půjčovat a vyznaly se v jejich umístění, jsou stanovena pravidla pro jejich 

využívání, pravidla byla sestavena dětmi ve spolupráci s paní učitelkami 

- děti se podílejí na výzdobě interiérů, jejich práce jsou přístupné rodičům 

- v každé třídě je knihovna, kde si děti mohou půjčovat knihy a časopisy 

- jednotlivé pavilony jsou zateplené, do budoucna bychom chtěli zateplit i budovu jídelny 

a spojovací chodbu 

- dále bychom chtěli třídy vybavovat hračkami a pomůckami, které budou děti rozvíjet 

v jejich dovednostech a vědomostech a budou podporovat chuť v tom, chtít se dozvídat 

nové věci a učit se 

- vybavení tříd se postupně doplňuje a vyměňuje 

- vstup do budovy MŠ je zabezpečen elektronickým zabezpečovacím zařízením na 

zvonek 

- třídy jsou vybaveny CD přehrávačem, kopírkou (modrá a žlutá třída mají společnou 

kopírku ve sborovně), mobilními telefony (pořizování fotografií), v modré a žluté třídě 

se nachází televize a DVD přehrávač (postupem času bychom chtěli i dovybavit zelenou 

a červenou třídu) 

 

3.2 Životospráva 

- dětem je poskytována celodenní strava, která je plnohodnotná a vyvážená dle předpisů, 

je zachována vhodná skladba jídelníčku, jsou dodržovány technologické postupy při 

přípravě jídla a nápojů, mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly 

(dopolední svačina, oběd, odpolední svačina) 
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- při stolování vedeme děti k samostatnosti a používání ubrousků po jídle, používání 

příborů, odnášení a přinášení talíře, úklid po sobě 

- děti do jídla nenutíme, ale snažíme se je motivovat, aby nejdříve ochutnaly, vedeme je 

ke zdravému stravování 

- po celý den je zajištěn pitný režim pro děti 

- v mateřské škole je pravidelný denní rytmus, který je přizpůsoben ve všech třídách 

věkovým skupinám, denní řád je možné upravovat, aby pružně a flexibilně reagoval na 

potřeby dětí 

- dětí tráví venku denně dostatečně dlouhou dobu, pobyt venku se reguluje vzhledem 

k počasí venku – mráz, vysoké teploty atd. 

- děti mají dostatek pohybu, nejen na školní zahradě, ale i v interiéru mateřské školy 

- pro optimální tělesnou pohodu dětí je po obědě zajištěna relaxace a odpočinek, starší 

děti nemusejí spát, ale alespoň chvilku odpočívat, poté je pro ně připravena náhradní 

činnost, pro mladší děti je ještě spánek nezbytnou potřebou 

- pedagogové se chovají podle zásad zdravého životního stylu a jsou vzorem pro děti 

 

3.3 Psychosociální podmínky  

- personál se snaží, aby se děti i rodiče v mateřské škole cítili dobře, spokojeně, bezpečně 

a jistě 

- respektují se obecné, vývojové, ale i individuální potřeby dětí, děti nejsou zatěžovány 

- je akceptován adaptační režim před vstupem do mateřské školy, rodiče mají možnost 

využít návštěvních dnů před nástupem do mateřské školy, seznámit se s prostory a 

s paní učitelkami, dítě se tak adaptuje na nové prostředí 

- všechny děti mají rovnocenné postavení, žádné z nich není znevýhodňováno 

- volnost, rovnost a osobní svoboda je vyvážena, děti i personál dodržují daná pravidla 

ve třídě, škole a na zahradě 

- třída je pro ně takovým společenstvím, kde jsou zpravidla rády 

- je vyloučeno manipulovat s dětmi, je potlačena jakákoliv komunikace jako násilí 

- práce je vedena odborníky – pedagogy předškolní výchovy, tak aby se dítě aktivně 

podílelo na předškolním vzdělávání 

- ke každému dítěti přistupujeme jako k jedinečné osobnosti, zohledňujeme jeho 

schopnosti, možnosti a pracujeme na jeho rozvoji ve všech směrech tak, aby se dítě 

cítilo spokojeně 

- děti mají možnost se zúčastnit těch činností, které je zaujmou, pokud se činnosti nechtějí 

zúčastnit, tak má možnost jiného výběru činnosti 

- vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a jeho potřebám 

- celý kolektiv zaměstnanců se vyhýbá negativním slovním komentářům, je uznalý, 

dostatečně oceňuje a vyhodnocuje projevy dítěte 

- je respektováno i hledisko většího počtu dětí ve třídě 

- ve vztazích k dospělým a dětem se projevuje důvěra, tolerance, ohleduplnost, 

zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora 

- pedagogové se věnují i neformálním vztahům ve třídě, nenásilně je ovlivňují 

prosociálním směrem (prevence šikany a jiných patologických jevů u dětí)  

- respektujeme rodinnou výchovu 
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3.4 Organizace vzdělávání 

 

3.4.1 Organizační zajištění chodu mateřské školy 

- mateřská škola je čtyřtřídní pro děti předškolního věku zpravidla ve věku 3 – 6 (7) let, 

děti mladší tří let jsou přijímány na zvážení ředitelky mateřské školy 

- provoz mateřské školy je celodenní od 06,00 do 16,30 hodin 

- provoz mateřské školy je celoroční s výjimkou přerušení o vánočních a letních 

prázdninách (většinou čtyři týdny) a to z důvodu čerpání dovolené, z důvodu údržby a 

oprav, organizace je dána rámcově a dle potřeby a okolností je možné ji upravovat 

- ve třídách pracujeme podle denního řádu pro každou třídu, tento řád se dá měnit podle 

potřeb dětí 

- snažíme se o dostatečně pružný denní řád, který reaguje na individualitu dítěte, na jejich 

zájem o činnost, zaujatost a aktuální potřeby 

- dětem umožňujeme dostatečné zázemí, klid, bezpečí a soukromí 

- usilujeme o vyváženost spontánních a řízených činností, včetně aktivit, která mateřská 

škola organizuje 

- do denního řádu jsou pravidelně zařazovány zdravotně preventivní pohybové aktivity 

- pedagog děti zatěžuje přiměřeně, v rámci jejich individuálních potřeb 

- je dbáno na soukromí dětí 

- při nástupu dítěte je uplatňován individuální adaptační program 

- pozornost je věnována všem dětem, zvýšenou pozornost věnujeme dětem předškolního 

věku a dětem s odkladem školní docházky 

- usilujeme o to, abychom děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování, 

umožňujeme jim pracovat jejich tempem 

- při plánování denních činností vycházíme ze vzdělávacích potřeb dětí, možností a zájmů 

- postup při přijímání dětí do MŠ se řídí především zákonem č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o mateřských školách a dalšími platnými 

předpisy a ustanoveními 

- zápis pro další školní rok se provádí zpravidla v termínu od 2.5. do 15.2. ve spojení 

s Dnem otevřených dveří, o přesném termínu zápisu do MŠ je veřejnost vždy 

informována 

- od 01. 09. 2017 je zavedena povinná docházka pro děti v posledním roce před zahájením 

povinné školní docházky 

 

3.4.2 Denní řád  

- denní program má vyvážený poměr času aktivit a klidu 

- plánování vychází ze zájmu a individuálních potřeb dětí 

- jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové a frontální činnosti 

 

3.4.3. Distancní výuka 

- Škola dle zákona poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku 

krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo 

plošným opatřením MZ) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní 

přítomnost ve škole více než poloviny dětí alespoň jedné třídy 
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- Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro 

které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která 

je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské 

školy nebo z celého odloučeného pracoviště. Prezenční výuka dotčených dětí přechází 

na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční 

vzdělávání). Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním 

vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny. 

- Povinnost distančního vzdělávání se týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání 

povinné. 

- Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí.  

-  

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. 

Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomny v mateřské 

škole.  

Způsob realizace distančního vzdělávání 

- Škola je povinna poskytovat distanční vzdělávání v důsledku krizových nebo 

mimořádných opatření 

- Distanční vzdělávání bude realizováno pomocí webových stránek, zpětná vazba a 

komunikace bude probíhat pomocí e-mailu 

- Dětem budou úkoly vkládány na webové stránky mateřské školy, v případě, že rodič 

nemá možnost tisku úkolů pro své dítě, bude možnost si úkoly vyzvednout osobně 

v mateřské škole, a to vždy v určený čas, nebo po telefonické domluvě s ředitelkou 

mateřské školy  
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Obvyklý denní program 

Třída   zelená + modrá 

06,00 – 08,00 scházení dětí, hry a činnosti podle volby dětí a jejich fantazie, rozhovory 

s dětmi, individuální práce s dětmi (třídy, kde se děti do 07,00 hodin 

scházejí) 

08,00 – 08,15 ranní cvičení 

08,15 – 08,40 hygiena, dopolední svačina 

08,40 – 09,15 ranní kruh, řízená výchovně vzdělávací činnosti 

09,30 – 11,15 pobyt venku 

11,15 – 11,40 hygiena, oběd 

11,40 – 12,15 předávání dětí zákonným zástupcům 

12,00 – 14,00 odpočinek dětí (klidové činnosti, příprava předškolních dětí) 

14,00 – 14,30 hygiena, odpolední svačina 

14,30 – 15,30 hry a volné činnosti dětí, předávání dětí zákonným zástupcům 

15,30 přechod do třídy červené a žluté (třídy, ze kterých se děti rozcházejí) 

 

Třída červená + žlutá 

07,00 paní učitelka si přebírá děti ze třídy, kde se děti scházejí 

07,00 – 08,00 scházení dětí, hry a činnosti podle volby dětí a jejich fantazie, rozhovory 

s dětmi, individuální práce s dětmi 

08,00 – 08,15 hry a činnosti podle volby dětí a jejich fantazie, rozhovory s dětmi, 

individuální práce s dětmi 

08,15 – 08,30 ranní cvičení 

08,30 – 08,55 hygiena, dopolední svačina 

09,00 – 09,35 ranní kruh, řízená výchovně vzdělávací činnosti 

09,45 – 11,30 pobyt venku 

11,30 – 11,55 hygiena, oběd 

12,00 – 12,15 předávání dětí zákonným zástupcům 

12,15 – 14,15 odpočinek dětí (klidové činnosti, příprava předškolních dětí) 

14,15 – 14,40 hygiena, odpolední svačina 

14,30 – 16,30 hry a volné činnosti dětí, předávání dětí zákonným zástupcům 

 

3.5 Řízení mateřské školy 

- vedoucí zaměstnanec je ředitelka školy 

- povinnosti a pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny 

- organizační řád a vnitřní směrnice dávají jasná pravidla a kompetence všem 

zaměstnancům 

- ředitelka tvoří ŠVP společně s pedagogickým týmem, podporuje spoluúčast všech 

pracovníků na rozhodování o zásadních bodech ŠVP 

- kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou 

užitečné a jsou z nich vyvozovány závěry pro další práci 

- všichni pracovníci školy tvoří tým a zvou ke spolupráci rodiče a další instituce 

- mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, základními školami a příslušnými 

odborníky 

- řízení mateřské školy je především na osobních kontaktech, otevřené komunikaci a 

vzájemné dohodě všech zúčastněných 



11 
 

 

3.6 Personální zajištění  

- všichni pedagogičtí zaměstnanci jsou plně kvalifikovaní, je zajištěno překrývání přímé 

pedagogické činnosti učitelů každý den minimálně v rozsahu 2,5 hodin 

- je podporována profesionalita pracovního týmu, sleduje se růst profesních kompetencí, 

a jsou vytvářeny podmínky pro systematické vzdělávání 

- pracuje se na základě společně vytvořených pravidel 

- pracovní doba učitelek a jejich služby jsou organizovány tak, aby byla vždy zajištěna 

bezpečnost dětí a jejich optimální pedagogická péče a vzdělání 

- ve čtyřech třídách pracuje osm učitelek a pět provozních zaměstnanců 

 

1.budova 

Zelená třída   Bc. Sípalová Zdeňka – ředitelka mateřské školy 

Tel. +420 734 583 714 Mačková Renáta, DiS. – zastupující učitelka v nepřítomnosti 

ředitelky MŠ 

 Marešová Kateřina – asistent pedagoga  

 

Červená třída  Bc. Křížková Lucie 

Tel.+420 734 583 711 Bc. Janoušková Martina 

    Zahradníková Michaela – asistent pedagoga 

 

2.budova 

Modrá třída   Blechová Alena 

Tel. +420 734 583 698 Šimková Lenka 

 

Žlutá třída   Lesňáková Michaela  

Tel. +420 734 583 653 Dibalová Hana - nemoc 

    Hudecová Zdeňka – zástup za nemoc  

  

Vedoucí školní jídelny Kupcová Pavla 

Kuchařka   Kozlíková Leona 

Tel.+420 734 584 857 Vaněčková Bohumila 

 

Školnice    Říhová Marie 

Uklízečka    Pelikánová Klára 

    Otavová Kateřina 

Účetní, mzdová účetní Sípalová Pavla (DPP) 

 

3.7 Spolupráce s rodiči a veřejností 

3.7.1 Spoluúčast rodičů 

- spolupráce s rodiči funguje na základě partnerství 

- pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost, v jejich záležitostech je 

podporujeme a respektujeme plně rodinnou výchovu, na kterou navazujeme a 

poskytujeme poradenský servis v otázkách výchovy a vzdělávání 

- snažíme se o to, aby ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panovala oboustranná důvěra, 

otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat 
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- rodiče se aktivně podílí na činnostech v mateřské škole, na dění při akcích, na různých 

programech pro děti 

- pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho 

individuálních pokrocích v rozvoji učení na konzultačních hodinách i během dna 

- domlouváme se na společných postupech při výchově a vzdělávání 

- rodiče jsou o dění mateřské školy informováni na nástěnkách v šatně, webových 

stránkách a v Kaplickém zpravodaji 

 

3.7.2 Spolupráce s veřejností a jinými organizacemi  

- během školního roku realizujeme různé činnosti ve spolupráci s veřejností např. 

divadelní představení, beseda se složkami IZS, rodiče na besídkách 

- spolupracujeme s klinickou logopedkou, s pedagogicko-psychologickou poradnou 

- spolupracujeme s místní knihovnou a dalšími místními organizacemi, se zřizovatelem 

 

3.7.3 Akce školy pro děti  

- pořádání výletů, exkurzí, divadel 

- besídka pro rodiče v období Vánoc 

- rozloučení s předškoláky a jejich pasování 

- čarodějnický rej, oslava Dne dětí a mnoho dalšího  

 

3.8 Podmínky pro vzdělávání dětí nadaných  

- mateřská škola je povinna vytvářet ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho 

realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho 

individuální možnosti 

- 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 

- vzdělávání dětí probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu 

včetně různých druhů nadání, a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud 

možno uplatnit, a i nadále rozvíjet  

- mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro 

podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až 

čtvrtého stupně podpory 

 

3.9 Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let  

- dítě ve věku od dvou do tří let má některé potřeby jiné nebo intenzivnější než děti starší, 

potřebuje stálý pravidelný režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, 

přiměřeně podnětné prostředí, více individuální péče, srozumitelná pravidla 

Do budoucna bychom chtěli zajistit následují podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let: 

- vybavit mateřskou školu dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a 

pomůcek vhodných pro dvouleté děti 

- v heterogenních třídách budou pro zajištění bezpečnosti jiným způsobem 

znepřístupněny bezpečnost ohrožují předměty, ve třídě budou dětem srozumitelně 

nastavena pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek 



13 
 

- prostředí bude upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru 

dětí, umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění 

potřeby průběžného odpočinku 

- dítěti bude umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu jistoty a 

bezpečí 

- vzdělávací činnosti budou realizovány v menších skupinách či individuálně, dle potřeb 

a volby dětí 

Péče o děti od dvou do tří let bude muset být organizačně a provozně zajištěna v souladu 

s platnými právními předpisy. 

 

3.10 Podmínky pro vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

- Dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka poskytujeme jazykovou přípravu pro 

zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání 

- Ředitelka mateřské školy zřídí skupinu pro bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění 

plynulého přechodu do základního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb.,o 

předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou v mateřské škole 

alespoň 4 cizinci v povinném předškolním vzdělávání. Vzdělávání ve skupině pro 

jazykovou přípravu je rozděleno do dvou nebo více bloků (dle potřeby) v průběhu týdne. 

- Ředitelka mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory 

dítěte, zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci 

v povinném předškolním vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy 

- Jako podpůrný materiál je využíváno Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro 

povinné předškolní vzdělávání  

 

4 VZDĚLÁVACÍ OBSAH V ŠVP  

4.1 Charakteristika vzdělávacího programu 

- vzdělávání v mateřské škole probíhá podle Rámcového vzdělávacího programu a podle 

vlastního školního vzdělávacího programu s vlastním názvem, tento program vychází 

z RVP 

- název ŠVP je Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je prima 

- obsah vzdělávání je uspořádán do pěti integrovaných bloků, které se odvíjejí od proměn 

kalendářního roku a ročních období  

- každý integrovaný blok je rozpracován zpravidla na dva měsíce až do konce školního 

roku společně s letními prázdninami 

- tyto bloky jsou rozpracovány v TVP (třídní vzdělávací program) do témat, na jejichž 

základě zpracovávají učitelky týdenní přípravy 

- témata jsou většinou jednotýdenní až dvoutýdenní s ohledem na aktuálnost 

 

4.2 Cíle vzdělávacího programu 

- celý ŠVP vychází ze zásad RVP pro předškolní vzdělávání, jeho cílů, které vedou 

k naplnění klíčových kompetencí (výstupů) 

- výchovně vzdělávací práce je promyšlená, učitelky upřednostňují prožitek a aktivní 

poznávání ve všech činnostech v průběhu dne a různorodých aktivitách zasahujících do 

oblasti lidského poznání, kde vždy přihlížíme k zájmu, věku a potřebám dětí 

- zaměření bloků vychází z přirozených potřeb dětí  
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- obsah integrovaných bloků musí být srozumitelný a upravený tak, aby odpovídal 

schopnostem, dovednostem, úrovni rozvoje a sociálním zkušenostem dětí 

- název ŠVP jsme zvolili z toho důvodu, že kalendářní rok je velmi proměnlivý a ukrývá 

v sobě mnoho krás a je zapotřebí, aby si děti uvědomovaly, že je čas proměn a co je 

typické pro konkrétní roční období  

 

4.3 Integrované bloky ŠVP 

4.3.1 Čas podzimu 

Cíle a záměry 

- seznamovat dítě s prostředím mateřské školy, a aby získalo kladný vztah k tomuto 

prostředí a radost z jeho pobytu v něm 

- probouzet v dětech přátelství s ostatními dětmi 

- začlenit dítě do kolektivu a dokázat v něm žít podle pravidel, která se tvoří společně 

- seznamovat dítě s hygienickými a stravovacími návyky, s režimem dne 

- sledovat proměny v přírodě, které jsou spojené s časem podzimu 

- seznámit dítě s druhy ovoce, zeleniny, uvědomit si význam pro naše zdraví, seznamovat 

s plody podzimu, kde je nalezneme, dále seznamovat s prostředím lesa a jeho obyvateli, 

jeho význam pro náš život, připravovat se na období zimy 

- seznámit dítě s tradicemi a svátky, které patří k podzimu 

Činnosti: 

- praktická prohlídka mateřské školy a seznámení se s jejími prostory, upřesnění si 

pravidel 

- hry a činnosti, které pomáhají k navození příjemné atmosféry a přinášejí radost z pobytu 

v mateřské škole, dále hry a činnosti, které učí dítě k ohleduplnosti, respektu, k tomu, 

aby dítě umělo půjčit hračku, rozdělit se, vyřešit vzájemný spor, umět se domluvit 

- říkadla, básně, písně, cvičení k tématu 

- pozorování změn v přírodě, využívat i jiných smyslů než jen zraku 

- poznávání stromů, plodů, sběr přírodnin a tvoření z nich, pouštění draků 

- divadelní představení 

 

Témata: 

 Šlapu si to do školky 

 Babí léto 

 Zelenina 

 Ovoce  

 Pouštění draka 

 Počasí a jeho proměny 

 Padá listí, aneb podzim přichází 

 Kam letíš, vlaštovko? 

 Lesní cesta 

 Půjčíš mi kaštánek? 

 Dušičky a Halloween 

 

Očekávané výstupy v úrovni klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

- získanou zkušenost dokáže dítě uplatnit v praktických situacích a v dalším učení 
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Kompetence k řešení problému 

- dokáže si všímat dění kolem sebe, má aktivní zájem o danou činnost 

Kompetence komunikativní 

- dítě komunikuje bez zábran a ostychu nejen s dětmi, ale také s dospělými osobami, 

chápe význam komunikace, učí se pravidlu, když mluví druhý, počkám a pak mluvím 

já 

Kompetence sociální a personální 

- umí rozhodovat o svých činnostech, vytvořit si svůj názor 

Kompetence činnostní a občanské 

- hry a činnosti si umí naplánovat, zorganizovat, řídit a vyhodnotit 

 

4.3.2 Čas adventu 

Cíle a záměry 

- uvědomovat si vztahy k rodině, k lidem kolem nás 

- posilovat přirozené poznávací city – zvídavost, radost, zájem 

- rozvíjet estetické vnímání, cítění a prožívání 

- poznávat tradice a lidové zvyky, seznamovat se s kulturou ve světě, posilovat kladný 

vztah a cit ke zvykům v naší kultuře 

- zapamatovat si jednoduchý text 

- dokázat vyjádřit svou tvořivost a představivost ve výtvarných, pohybových, hudebních 

a jiných činnostech 

- dokázat vystoupit před ostatními dětmi, ale také před dospělým publikem a vyjádřit tak 

svůj samostatný projev  

 

Činnosti: 

- básničky s vánoční tématikou, koledy 

- seznámení se s vánočními tradicemi a zvyky, výzdoba třídy a spolupodílení se na ní¨ 

- poslech vánočních příběhů, popřípadě jejich dramatizace 

- návštěva Mikuláše, čerta a anděla ve spolupráci se základními školami 

- vánoční nadílka, pečení a zdobení cukroví 

 

Témata: 

 Kouzla pohádek 

 Advent je tady 

 Mikuláš, čert a anděl 

 Vánoce přicházejí 

 Tři králové 

 

Očekávané výstupy v úrovni klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

- dítě se dokáže soustředit, všímat si souvislostí, zapamatovat si jednoduchý text 

Kompetence k řešení problému 

- problémy dokáže řešit na základě získané zkušenosti, dokáže hledat možnosti a 

varianty, využívá fantazii a představivost 

Kompetence komunikativní 
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- dokáže ovládat řeč i její tempo, hovoří ve větách, které dokáže formulovat, dokáže 

pokládat otázky, odpovídá na dotazy 

Kompetence sociální a personální 

- svým způsobem (dětským) dokáže projevit ohleduplnost k druhým, kterým dokáže i 

pomoci 

Kompetence činnostní a občanské 

- umí dodržovat pravidla ve hře, má smysl pro povinnost k práci a učení, dokáže si vážit 

práce a úsilí druhých lidí 

 

4.3.3 Čas zimy 

Cíle a záměry 

- nacházet krásy přírody v zimním období 

- podporovat rozvoj tělesného rozvoje a péče o něj a o zdraví, rozvíjet pohybové 

schopnosti, koordinace pohybu na kluzkém povrchu 

- rozvíjet komunikativní dovednosti 

- seznámit se se zimními sporty, ale zároveň se poučit o případném nebezpečí 

- získávat poznatky o charakteristických znacích zimy, zjišťovat a přicházet na to, čím se 

zima liší od ostatních ročních období 

- zjišťovat poznatky o přírodě – jaká zvířata můžeme potkat v zimě, jak jim můžeme 

v tomto období pomoci 

Činnosti: 

- pozorování změn počasí, zkoumání sněhových vloček, pokusy se sněhem, mrazem, 

teplem 

- zimní radovánky – bobování, sáňkování, klouzání, hry se sněhem a na sněhu 

- výroba krmítek pro ptáčky a jejich krmení, pomoc zvířátkům v lese – ve spolupráci 

s myslivcem nebo zvířatům odnést nasbírané plody podzimu 

- dramatizace jednoduchých pohádek, jejich vyprávění, výroba vlastních loutek 

- seznámení se s výživovou pyramidou 

 

Témata: 

 Zvířátka v zimě / Krmítko pro ptáčky 

 Sáňkování to je prima 

 Zimní oblečení 

 Sněhová kouzelná vločka 

 Kamarád sněhulák 

 Návštěva u Eskymáků 

 Moje tělo a zdraví 

 Masopust  

 

Očekávané výstupy v úrovni klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

- dítě má základní poznatky o proměnách v přírodě 

Kompetence k řešení problému 

- známé a opakující se situace dokáže dítě vyřešit samo, umí zvládat problémy, na které 

stačí 
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Kompetence komunikativní 

- rozšiřuje svou slovní zásobu, tvoří složitější souvětí, rozumí slyšenému slovu, slovně 

reaguje a dokáže vést smysluplný rozhovor 

Kompetence sociální a personální 

- dokáže vnímat nespravedlnost a ubližování 

Kompetence činnostní a občanské 

- k úkolům dokáže přistupovat zodpovědně  

 

4.3.4 Čas jara 

Cíle a záměry 

- získávat poznatky o jaru, jeho znacích, znát první jarní květiny, vědět poznatky o stavbě 

květin, jejich vývoji a mít povědomí o tom, jak se o ně starat 

- seznámit se s domácími zvířaty a jejich mláďaty, umět je poznat a znát jejich užitek, 

vědět, která zvířata jsou domácí, a která volně žijící 

- posilovat u dětí prosociální chování 

- seznámit se s jarními tradicemi a zvyky 

- učit se chránit přírodu a pomáhat ji 

- získat povědomí o různých povoláních a řemeslech 

- získávat dovednosti a schopnosti, které předcházejí čtení a psaní 

 

 

Činnosti: 

- pozorování přírody a jejich změn, užívat si čas strávený v přírodě 

- pokusy na jaře – sázení květin, starání se o ně 

- písně a básně motivované jarem 

- barvení a zdobení kraslic 

- pohybové hry k tématu 

- smyslové, didaktické hry 

- jarní a velikonoční výzdoba 

- pantomimické hry 

- návštěva místní knihovny 

- výroba přáníček 

- dopoledne plné strašení 

- návštěva základních škol  

 

Témata: 

 Kde pracuje máma a táta 

 Jaro ťuká na vrátka 

 Potok, řeka, rybník 

 Velikonoce 

 Domácí zvířata 

 Barevné jaro 

 Život na louce 

 Knížka je náš kamarád 

 Maminka má svátek  

 Čarodějnický rej 
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 Hola hola, škola volá 

 

Očekávané výstupy v úrovni klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

- umí se záměrně soustředit na činnost a dokončit ji, dokáže odhadnout svoje síly a 

ohodnotit své pokroky, poznává jednoduché znakové systémy 

Kompetence k řešení problému 

- dokáže být citlivý k přírodě a živým bytostem, dokáže se domluvit na společném řešení 

Kompetence komunikativní 

- dokáže aktivně používat nová slova, dokáže se zeptat, pokud něčemu nerozumí 

Kompetence sociální a personální 

- umí se radovat z toho, co zvládlo, uvědomuje si důsledky za své chování 

Kompetence činnostní a občanské 

- dokáže se chovat s ohledem na druhé, umí aktivně vnímat a prožívat skutečnosti, 

zachycovat je  

 

 

4.3.5 Čas léta 

Cíle a záměry 

- získávat poznatky o létě a se vším co k němu patří 

- posilovat vztah k místu a okolí, ve kterém se nachází mateřská škola, ale i tam, kde dítě 

žije s rodinou 

- seznamovat se se světem a kulturou v jiných zemích 

- mít povědomí o správném chování v silničním provozu – dopravní výchova 

- seznámit se s poznatky na naší planetě 

- seznámit se s proměnou počasí a vědět, čím se léto liší od ostatních období, co můžeme 

dělat v létě za činnosti, ale zároveň se seznámit se s možnými riziky 

 

Činnosti: 

- vycházky do lesa, do města a okolí 

- hry s vodou a pískem, malování a kreslení venku 

- školní výlety a exkurze 

- rozloučení s předškoláky 

- návštěva IZS  

 

Témata: 

 Naše planeta 

 Doprava  

 My jsme muzikanti 

 Zoologická zahrada 

 Prázdniny se blíží 

 Pojedeme k moři 

 Večerníček a jeho kamarádi 
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Očekávané výstupy v úrovni klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

- má základní poznatky o světě i o jiných kulturách, zná své město a okolí 

Kompetence k řešení problému 

- dokáže uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhé, dokáže 

přijmout kompromis 

Kompetence komunikativní 

- dokáže komunikovat bez zábran s druhými, dětmi i dospělými, navazuje a udržuje si 

dětská přátelství 

Kompetence sociální a personální 

- dokáže se chovat s respektem, bez předsudků, s úctou k jiné osobě 

Kompetence činnostní a občanské 

- dokáže vnímat, že svět je rozmanitý a má svůj řád 

 

5 EVALUAČNÍ SYSTÉM 
Cílem evaluace je, abychom svou práci dokázali vyhodnocovat komplexně, měla by vést 

k ověřování a zlepšování kvality veškeré činnosti školy. Evaluace probíhá na několika 

úrovních. 

 

Školní program 

- podmínky školy 

- cíle a záměry ŠVP 

- způsob a realizace obsahu vzdělávání 

- práce pedagogického sboru 

- výsledky vzdělávání 

 

Úroveň třídy 

- evaluace týdenních témat 

- hodnocení třídy, dětí 

- analýza učitelek 

 

Evaluace dětí 

- vytvoření portfolia každému dítěti 

- záznamy o dětech 

- spolupráce s rodiči 

- diagnostika dítěte 

- analýza produktů dětí 

 

Sebereflexe pedagoga 

- hodnocení sama sebe 

- vzájemná hospitace a zpětné vazby 

- studium, samostudium 

 

Evaluace 

- analýza dokumentů školy – podklady pro dlouhodobé a krátkodobé cíle 



20 
 

- rozhovory se zaměstnanci školy, ankety, dotazníky 

- naslouchání rodičům – schůzky s nimi 

- respektovat požadavky zřizovatele 

- záznamy z pedagogických rad 

- zpětná vazba od zaměstnanců 

 

 

 

 


