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1 Identifikační údaje  

1.1 Název ŠVP  

NÁZEV ŠVP: Úsměv, prosím. 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  

MOTIVAČNÍ NÁZEV: Stará řemesla   

1.2 Údaje o škole  

NÁZEV ŠKOLY: Victoria School, s.r.o., základní škola a mateřská škola  

ADRESA ŠKOLY: Luníkovská 2454, Praha 9 - Újezd nad Lesy, 19016  

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:  Mgr. Matěj Žák  

KONTAKT:    

e-mail: Mgr. Matěj Žák - reditel@victoria-school.cz  

IČ:  28431634  

RED-IZO:  691005826  

KOORDINÁTOŘI TVORBY ŠVP:   Dana Skotnická  

1.3 Zřizovatel  

NÁZEV ZŘIZOVATELE: Victoria School s.r.o.  

ADRESA ZŘIZOVATELE: Oplanská 2339,  190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy  

KONTAKTY: Ing. Dana Robertson 

tel.: 602 170 085 

e-mail: robertson@victoria-school.cz 

1.4 Platnost dokumentu  

PLATNOST OD:  1. 9. 2020  

DATUM PROJEDNÁNÍ SE ZŘIZOVATELEM:  1. 9. 2020 

DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ:  26. 8. 2020 
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................................................                                             .................................................  

            ředitel školy                                                                                  Razítko školy   

  Matěj Žák  
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2 Charakteristika školy  

2.1 Základní údaje  

Umístění školy v obci:  na okraji města nebo obce  

Druh provozu školy:  Celodenní  

Velikost školy: 15 dětí 

Počet školních budov:  1  

Venkovní areál školy:  zahrada/park  
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3 Podmínky vzdělávání  

3.1 Věcné (materiální) podmínky  

Dostatečně velké prostory.  

Nábytek i ostatní vybavení je přizpůsobeno antropometrickým požadavkům.  

Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku.  

Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samostatně brát.  

Děti se svými výtvory podílejí na výzdobě interiéru budovy.  

Zahrada svým vybavením umožňuje rozmanité pohybové a další aktivity.  

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle 

platných předpisů.    

Budova mateřské školy Victoria School v Újezdě nad Lesy je dvoupodlažní. V přízemí se nachází 

šatna, hudební místnost, hlavní herna, jídelna s kuchyňským pultem a toaleta pro dospělé. V prvním 

poschodí je herna, dětské toalety, místnost se žebřinami na cvičení, místnost na spaní a 

kancelář.  Všechny místnosti dvakrát denně větráme. Prostory školky uklízí paní na úklid každý den.  

Dvakrát ročně probíhá kontrola všech pomůcek a veškerého zařízení. Opravy se dějí o víkendech a 

během letních prázdnin.  

Mateřská škola má  interaktivní tabuli a sadu tabletů.  

Děti mají volný přístup k hračkám i didaktickým pomůckám. Každá činnost má své pevné místo.  

Mateřská škola disponuje vlastní zahradou, kde trávíme i velkou část venkovních aktivit běžného 

dne. Mimo pískoviště, trampolíny, herních prvků s houpačkami najdeme na zahradě i zákoutí 

s ostružinami a malinami a malou bylinkovou zahrádku.  

 

3.2 Životospráva  

Dětem je nabízena plnohodnotná a vyvážená strava.  

Děti mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin.  

Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány doporučené intervaly.  

Je zajištěn denní rytmus a řád.  

Pobyt venku respektuje doporučenou délku.  

Je respektována individuální potřeba aktivity a spánku.    
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Děti mají pití k dispozici po celý den ve vlastních lahvičkách. Ráno uvaříme ovocný čaj a ten podle 

potřeby přiděláváme. K dispozici máme i dětské bylinkové čaje, které přislazujeme sirupem. 

Některé děti preferují vodu.  

O dovoz obědů a svačin se nám stará firma Ekolandia, která připravuje i svačiny a bezlepková jídla.  

3.3 Psychosociální podmínky  

Rovnocenné postavení všech dětí.  

Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážena potřebným řádem.  

Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě dítěte a jeho potřebám.  

Dětem je nabízena plnohodnotná a vyvážená strava  

Možnost postupné adaptace nově příchozím dětem.  

Respektování potřeb dětí.  

Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem.  

Pravidla soužití jsou nastavena.  

Pedagogický styl je podporující a projevuje se vstřícnou a naslouchající komunikací.  

Pedagogický styl počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte.  

Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům, nenásilně ovlivňuje prosociální vztahy 

(prevence šikany).    

Bezpečnost dětí po celou dobu pobytu ve školce je prvořadým úkolem. Děti nejsou nikdy ponechány 

bez dozoru dospělého. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou proškoleni v postupech dodržování 

bezpečnosti.  

S dětmi chodíme ven za každého počasí. Řídíme se heslem: Není špatného počasí, jen nevhodného 

oblečení. V zimních měsících trávíme venku zhruba 1,5 hodiny, za pěkného počasí pobýváme venku 

i 3 hodiny a přesouváme ven i řízené činnosti a svačiny.   

Výchovný systém je charakterizovaný hrou s dostatkem pomůcek, hraček i podnětů, vhodnou 

motivací, kdy při všech činnostech se vychází z přirozeného zájmu dětí. Vybavení školy odpovídá 

všem požadavkům kladeným na vybavení předškolního zařízení. Prostředí tříd je inspirativní, 

vstřícné, splňující bezpečné a hygienické podmínky.  

Děti podporujeme nejenom v péči o sebe samé, ale také o své blízké a okolí. Školku navštěvují 

odborníci se zábavnými ekologickými programy. Děti se podílí na udržování zahrady i prostor školky. 

U dětí tak prohlubujeme vztah k přírodě, pracovní návyky, třídění odpadů a zdravý životní styl.  

Mateřská škola je postavena na základě otevřené komunikace, pozitivního klima, spolupráci a 

zpětné vazby. Respektujeme potřeby a životní styl každé rodiny. Předškolní vzdělávání nabízí zázemí 

a odbornou podporu rodiny pro výchovu a vzdělávání dítěte, výuku anglického jazyka a  dále je 
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preferován individuální přístup ke každému dítěti, respektují se individuální zvláštnosti dětí, jejich 

potřeby s důrazem na citovou stránku osobnosti a omezením stresových faktorů, pečuje se o 

nadané děti s přihlédnutím k užším zájmům dětí i rodičů, směřuje k celkovému rozvoji osobnosti a 

prohlubování environmentální etiky (zodpovědnost, ochrana životního prostředí).  

Smyslem práce celého kolektivu je vytvoření smysluplného tolerantního prostředí pro spokojené 

dítě a jeho harmonický rozvoj. Nově příchozím dětem umožňujeme individuálně přizpůsobený 

adaptační režim.  

3.4 Organizace chodu  

Denní řád je dostatečně pružný, reaguje na individuální možnosti dětí.  

Řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity jsou zařazovány pravidelně.  

Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí.  

Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený.  

Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru.  

Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování.  

Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti.  

Je dbáno na osobní soukromí dětí.  

Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí.  

Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky.    

K podpoře zdravého životního stylu a zdravého vývoje dětí patří pravidelné i nepravidelné aktivity, 

které škola organizuje.  

V průběhu školního roku jezdí děti na plavání do bazénu, navštěvují solnou jeskyni.  

Osvědčené zprostředkovatele dětských výukových programů si pravidelně zveme do školky nebo 

vyrážíme my za nimi a to minimálně čtyřikrát ročně. Mezi oblíbené patří: Toulcův Dvůr, Ekodomov- 

Šárynka, Planetárium, Technické muzeum, Knihovna v Újezdě nad Lesy, Alespoň třikrát v roce si 

nenecháme ujít divadelní představení.  

S každým ročním obdobím chodíme pozorovat okolní přírodu. Pravidelně chodíme do blízkého lesa.  

V denním programu probíhajícím ve školce se s dětmi věnujeme hře na flétnu, relaxujeme s hudbou 

a meditačními pohádkami.  

Každý rok pořádáme školku v přírodě.  
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Denní program  

Volná hra  

Volná hra je ústředním činitelem ve vývoji osobnosti předškolních dětí. Díky sociální interakci 

s vrstevníky, objevují děti své místo ve skupině. Učí se obhájit a prosadit svůj názor. Rozvíjí smyslové 

vnímání a empatii. Vyrovnávají se s odmítnutím. Vytváření a upevňování kamarádství je váženou 

částí dne.  

Denní programy  

     

8:00-9:00  Příchod, volná hra  

9:00-9:30  Ranní kruh-cvičení+ hlavní téma  

9:45-10:15  Hygiena, svačina  

10:15-11:45 Pobyt venku  

11:45-12:30  Hygiena, oběd  

12:30 – 14:00  Poslech pohádky, relaxace nebo spánek  

14:00- 14:30  Hygiena. I. Odpolední svačina  

14:30-15:00  Odpolední kruh + řízená činnost  

15:00-16:00  Odpolední program - hry, pobyt venku  

16:00-16:30  Hygiena, II. Odpolední svačina  

16:30-17:30  Individuální činnost, volná hra  

15:00 -17:30  Odchod domů  
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3.5 Řízení mateřské školy  

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny.  

Řízením mateřské školy je ředitelem pověřena vedoucí učitelka.  

Je vytvořen funkční informační systém.  

Při vedení zaměstnanců zástupkyně ředitele pro MŠ zapojuje spolupracovníky do řízení.  

Ředitel vyhodnocuje práci všech zaměstnanců.  

Pedagogický sbor pracuje jako tým.  

Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční.  

Ředitel vychází z analýzy a využívá zpětné vazby.  

Ředitel vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s vedoucí učitelkou a  ostatními 

pedagogy.  

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny.  Je vytvořen funkční 

informační systém.   

Při vedení zaměstnanců ředitel zapojuje spolupracovníky do řízení.  Ředitel vyhodnocuje práci 

všech zaměstnanců.   

Pedagogický sbor pracuje jako tým.  Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je 

funkční.   

Ředitel vychází z analýzy a využívá zpětné vazby.   

 

Řízení   je založeno na demokratických principech – otevřenosti, informovanosti, tvořivé diskusi, 

týmové práci.   

Informační systém   uvnitř školy se uskutečňuje ústní formou, písemnou, místními telefony, 

elektronickou poštou, formou měsíčních porad.   

V kontaktu s rodiči jsou informace předávány učitelkami a provozními pracovnicemi osobně, 

formou konzultací, na třídních schůzkách, valné hromadě, akcích školy, webu apod.   

Při plánování   výchovně vzdělávací práce vycházíme vždy z analýzy předešlého období. ŠVP dává 

příležitost všem zaměstnancům i rodičům podílet se na jeho realizaci.   
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Hodnocení zaměstnanců   

Kvalita práce zaměstnanců je pravidelně kontrolována a hodnocena pomoci daných kritérií a 

výsledky tvoří podklad pro stanovení cílů u jednotlivých pracovníků. Pověřená osoba zástupce 

ředitele pro MŠ  

 povinnosti, pravomoci, úkoly a odpovědnosti všech pracovníků jsou jasně vymezeny  

 jsou vypracovány jasné, přehledně strukturované plány (např. plán porad, kontrol, 

hospitací, sebevzdělávání, apod.), všichni pracovníci jsou seznámeni s obsahem plánů vždy 

na zahajovací poradě  

 škola má vytvořen funkční informační systém – průběžné informace zajišťuje zástupce 

ředitelky školky, ostatní informace jsou předávány, diskutovány na pravidelných poradách, 

přeposílány emaily na jednotlivé adresy zaměstnanců školy i rodičů  

 zápisy z porad zajišťuje zástupce ředitele pro MŠ  

 informovanost rodičů je zajištěna formou informačních tabulí v šatnách, individuálními 

rozhovory pedagogů s rodiči, scházíme se na třídních schůzkách a na besídkách, informace 

jsou pravidelně vkládány na webové stránky  

 v MŠ je vytvořeno ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zástupce ředitele zapojuje 

spolupracovníky do řízení MŠ, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich 

názory  

 zástupce ředitele pro MŠ vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s pedagogy, 

kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu MŠ  

 plánování pedagogické práce a chodu MŠ je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá 

zpětné vazby  

3.6 Personální zajištění  

Pedagogičtí pracovníci zajištují optimální pedagogickou péči.  

Specializované služby jsou zajišťovány odborníky.  

Pedagogický sbor funguje na základě jasně vymezených pravidel.  

Pedagogové se průběžně sebevzdělávají.  

Pedagogové se chovají profesionálně    

Provoz mateřské školy zajišťují dva pedagogové a rodilí mluvčí.  

Pracovní smlouvy, pracovní náplně, platové výměry a ostatní personální dokumentace je vedena 

podle platných předpisů.   

Pro kvalitu naší práce, další profesní růst je nezbytností zapojení do DVPP, kterému je věnována 

patřičná pozornost. Povinností každého pedagoga je sledovat nové trendy v předškolní oblasti a 

poznatky praktikovat v praxi. Vedení školy podporuje zájem pedagogů o terciální vzdělávání.    
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3.7 Spolupráce s dalšími institucemi  

 mateřské školy  

 školské poradenské zařízení  

 základní školy    

Osvědčené zprostředkovatele dětských výukových programů si pravidelně zveme do školky nebo 

vyrážíme my za nimi a to minimálně čtyřikrát ročně. Mezi oblíbené patří: Toulcův Dvůr, Ekodomov- 

Šárynka, Planetárium, Technické muzeum aj. 

3.8 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery  

Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost.  

Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, respektive rodin.  

Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole.  

Pedagogové pravidelně informují rodiče o individuálních pokrocích dítěte.  

Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost.  

Mateřská škola nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity.    

Jedinečným partnerem školy jsou rodiče. Obě strany mají společný zájem, a tím je harmonický vývoj 

a spokojenost dětí. Základním krokem při navazování komunikace je ochota stavět spolupráci na 

vzájemné odpovědnosti, otevřenosti, partnerství, aktivní spolupráci vyjádřenou v dokumentu   Co 

děti potřebují, Devateru  

Devatero pro spolupráci s rodiči   

1. Respektujeme úlohu rodičů   

Rodiče jsou nejvýznamnějšími činiteli ovlivňujícími vývoj dítěte. Mají právo a zároveň povinnost 

činit důležitá rozhodnutí týkající se jejich dítěte. Bereme tuto jejich nezpochybnitelnou roli v úvahu 

a podle toho s nimi jednáme. Pěstujeme vzájemný respekt mezi učitelským týmem a rodinami.  

2. Zachováváme důvěrnost   

Rodiny mají právo na ochranu svých osobních informací v průběhu i po ukončení docházky dítěte 

do MŠ. Informace požadované od rodin omezujeme pouze na takové, které jsou nezbytné nutné 

k zajištění vzdělávání dětí. Informace a záznamy o  dítěti mají k dispozici pouze rodiče. Při potřebě 

poskytnout informace jiným osobám, seznámíme rodiče s tímto faktem a žádáme jejich souhlas. 
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3. Mluvíme s rodiči o očekáváních, která vůči sobě máme   

Zejména na počátku školního roku nebo ještě před vstupem dítěte do MŠ zjišťujeme, jakou 

představu o vzdělávání svého dítěte a vzájemné spolupráci rodiče mají. Zároveň otevřeně 

sdělujeme naše představy a záměry.   

4. Podporujeme spolupráci s rodiči nabídkou vícero strategií k jejich zapojení   

Rodiny jsou odlišné. Co je zajímavé pro jednu, nemusí být přijatelné pro druhou. Jsme tvořiví, aby 

si každá rodina mohla vybrat takové formy spolupráce, které jí budou nejvíce vyhovovat.   

5. Respektujeme, že konkrétní způsob spolupráce si volí rodina sama   

Našim cílem je nabídnout rodinám co nejširší škálu možností ke spolupráci. Rozhodnutí, kterou 

formu spolupráce rodina zvolí,  už závisí na ní samotné.   

6.      Nabízíme zapojeni celé rodiny   

Ke spolupráci vyzýváme nejen rodiče dětí, ale i další členy rodiny a její přátelé.   

7.    Poskytujeme rodinám zpětnou vazbu   

Dáváme rodinám najevo, že si ceníme jejich spolupráce, reagujeme na jejich podněty.   

8.    Spolupracujeme s dalšími partnery školy   

Jsme otevřeni spolupráci s ostatními institucemi, organizacemi, jednotlivci, jejichž nabídek 

využíváme a i my naopak  přispíváme v rámci svých možností naší prací.   

9. Víme, že všechno nejde hned   

Partnerské vztahy, spolupráci s rodiči budujeme postupně. Vyžaduje to čas, úsilí, vzájemnou 

důvěru, ochotu najít společnou řeč. Víme, že je to náročné, ale nevzdáváme se.   

3.9 Zabezpečení výuky dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami  

V oblasti zabezpečení výuky dětí s tělesným postižením:  

Je zajištěna přítomnost asistenta.  

Je zabezpečena možnost pohybu dítěte v prostorách.  

Jsou vytvářeny podmínky pro náhradní tělovýchovné aktivity.  

Počet dětí ve třídě je snížen (dle vyhlášky).    
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Na pracovišti Luníkovská není možné integrovat dítě s tělesným postižením vzhledem k prostorám, 

které nejsou bezbariérové.  

V oblasti zabezpečení výuky dětí se zrakovým postižením:  

Je zajištěna přítomnost asistenta.  

Prostředí je bezpečné.  

Je dodržována předepsaná zraková hygiena.  

Je vytvářena nabídka alternativních aktivit.  

Jsou využívány kompenzační pomůcky.  

Počet dětí ve třídě je snížen (dle vyhlášky).    

V současné době nenavštěvuje naše zařízení žádné dítě se zrakovým postižením.  

 

V oblasti zabezpečení výuky dětí se sluchovým postižením:  

Je dodržována předepsaná sluchová hygiena.  

Je zajištěno osvojení specifických dovedností.  

Jsou využívány kompenzační pomůcky.  

Počet dětí ve třídě je snížen (dle vyhlášky).  

Vzdělávání probíhá ve vhodném komunikačním systému.    

V současné době nenavštěvuje naše zařízení žádné dítě se sluchovým postižením.  

 

V oblasti zabezpečení výuky dětí s mentálním postižením:  

V současné době nenavštěvuje naše zařízení žádné dítě s mentálním postižením a vzhledem k tomu, 

že je naše mateřská škola zaměřena na výuku anglického jazyka, tak zařazení dítěte s tímto druhem 

postižení není vhodné.  

Pro děti od 2-3 let jsou splněny následující podmínky:  

 Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a 

pomůcek vhodných pro dvouleté děti.  

 Ve věkově heterogenní třídě jsou pro zajištění bezpečnosti jiným způsobem znepřístupněny 

bezpečnost ohrožující předměty. Ve třídě jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro 

používání a ukládání hraček a pomůcek.  

 Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, 

umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění potřeby 

průběžného odpočinku.  

 Mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte.  
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 Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a 

hygienické potřeby.   

 Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost, 

dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek).  

 Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními 

potřebami.  

 Dítěti je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty.  

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

volby dětí.  

 Učitel uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímá.  

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

důvěře a spolupráci s rodinou.  

 

V oblasti zabezpečení výuky dětí s poruchami pozornosti a vnímání (děti s poruchou učení a 

chování):  

Je zajištěn důsledný individuální přístup pedagoga k dítěti.  

Je zajištěn zvýšený bezpečnostní dohled.  

Mateřská škola těsně spolupracuje se SPC a s rodiči dítěte.  

Počet dětí ve třídě je snížen.  

Prostředí je pro dítě zklidňující.  

 

V oblasti zabezpečení výuky dětí s poruchami řeči:  

Je zajištěna kvalitní průběžná logopedická péče.  

Je zajištěna těsná spolupráce s odborníky a s rodiči dítěte.    

V naší mateřské škole probíhá individuální logopedická prevence pod vedením zkušené terapeutky.  

 

V oblasti zabezpečení výuky dětí s více vadami a autismem:  

V současné době nenavštěvuje naše zařízení žádné dítě s více vadami a autismem. Vzhledem k 

tomu, že je naše mateřská škola zaměřena na výuku anglického jazyka, tak zařazení dítěte s tímto 

druhem postižení není vhodné.  

 

3.10 Zabezpečení výuky dětí mimořádně nadaných  

Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními.  

Zadává specifické úkoly dítěti.  

Zajišťuje didaktické pomůcky.  
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Zajišťuje doplnění a prohloubení vzdělávací nabídky.  

Nabízí aktivity podle zájmu a mimořádných schopností či mimořádného nadání dítěte.    

Pro děti mimořádně nadané bude vypracován individuální plán, který bude zaměřen na jeho nadání. 

Tomu by také odpovídaly přiměřené pomůcky, pracovní metody a další spolupráce s rodiči a 

odborníky. Je ovšem potřeba vyvarovat se jednostrannosti a zajistit pestrost vzdělávací nabídky.  
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4 Organizace vzdělávání  

Kritéria přijetí dítěte:   

Děti přijímáme i během školního roku a jediným kritériem je zájem a věk od 2-6 let.  

 

Vnitřní uspořádání školy a charakteristika jednotlivých tříd:    

V mateřské škole je 15 dětí a specializuje se na výuku anglického jazyka.  
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5 Charakteristika vzdělávacího programu  

Vzdělávací cíle a záměry:   

Mateřská škola, jak ji chápeme, má být místem pohody, bezpečí, jistoty, místem, které umožňuje 

všestranný rozvoj dítěte a které nenásilnou formou probouzí v dětech zvídavost, tvořivost, zdravé 

sebevědomí, schopnost empatie, spolupráce, sebereflexe, učí děti chápat souvislosti, vzájemnou 

závislost přírody, lidského života a kultury.   

Všichni máme příležitost objevit své možnosti, ale i rozmanitosti světa, učit se srozumitelné 

komunikaci, která přispívá k vzájemnému sblížení, pochopení, věnovat pozornost hodnotám jako je 

přátelství, tolerance, pěstovat laskavost a cit pro rozdílnost. Naším cílem je vytvářet v dětech pocit, 

že jsme tu jeden pro druhého. Že se ve chvílích, kdy se cítí nejisté, mají na koho obrátit, že jim druhý 

(dospělý, kamarád) podá pomocnou ruku. A zároveň i v nich samých vytvářet otevřenost, 

připravenost nabídnout svou pomoc a srdíčko tomu, kdo potřebuje, že jsme tu jeden pro druhého 

- spolu - ve chvílích pohody, společně sdílené radosti, ale i ve chvílích nezdaru, smutku, nepohody, 

se kterou zde nikdo nezůstává sám.   

Škola klade důraz na:    

 etickou kvalitu osobnosti pedagoga a jeho profesionalitu   

 profesní růst pedagogů i ostatních zaměstnanců školy   

 individuální přístup pedagoga ke každému dítěti   

 harmonický rozvoj osobnosti dítěte   

 rozvoj komunikace a sociálních vztahů k dětem a dospělým   

 dodržování dohodnutých pravidel soužití v kolektivu dětí i v kolektivu zaměstnanců školy   

 spolupráci s rodinou v zájmu jednotného působení na dítě   

 vytváření podmínek pro spolupráci s veřejností   

 rozvíjení citlivého vztahu k přírodě   

 

Formy a metody práce:    

Vše, co se v MŠ děje, je prospěšné dítěti. Každé dítě je respektováno a přijímáno jako partner. 

Učitelé společně s dětmi vytvářejí pravidla soužití. Vzájemná komunikace je pozitivní, pro dítě 

podnětná a rozvíjející. Prostředí MŠ je přátelské a vstřícné. Formy organizace jsou přizpůsobovány 

potřebám dětí.   

Metody práce jsou založené na prožitku, vzoru, hře, pohybu, manipulaci a experimentu, 

komunikaci, tvoření a fantazii, myšlenkových operacích.   
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Organizační formy: volná hra, řízená činnost, stravování, odpočinek a hygiena, pobyt venku, rituály, 

cvičení, nepravidelné činnosti - oslavy, výlety, exkurze, návštěvy divadel apod., kroužky.  

6 Vzdělávací obsah  

6.1 Principy a metody vzdělávání  

 výchovu a vzdělávání je potřeba začít od toho, co už dítě umí  

 vše spolu souvisí - uplatňovat princip integrovaného učení hrou a činnostmi  

 důležitost vnitřní motivace, práce s emocemi  

 důležitost přiměřené kázně  

 pro dítě jsou důležití lidé, se kterými vstupuje nejčastěji do kontaktu - dítě potřebuje vzory, 

které lze pochopit srdcem (nevnímá příliš,  co říkáme, ale dobře si pamatuje, co děláme)  

6.2 Třídní vzdělávací program  

Třídní vzdělávací program  

představuje vlastní realizaci ŠVP v konkrétních podmínkách, jde o plán  

činností pro naši třídu rozvržený na časové úseky  

Skladba vzdělávacího obsahu umožňuje pedagogovi při tvorbě TVP výběr, aby vyhovoval co nejlépe 

potřebám a možnostem dětí v naší třídě.   

Rodiče jsou informováni o právě probíraném tématu, o možnostech spolupráce prostřednictvím 

nástěnky v šatně a emailové komunikace. K tomu slouží zejména týdenní nebo čtrnáctidenní plány.  

 Evaluační kritéria:  

- co se dařilo  

- rezervy  

- spolupráce s rodiči, v jaké podobě  

- závěry pro další postup, sebereflexe učitelky  
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V letošním školním roce budeme realizovat třídní vzdělávací plány podle těchto 

vzdělávacích projektů:  

Celoroční projekt:  Starobylá řemesla 

Charakteristika:  

Tento rok se přeneseme do pohádky.  

Představíme si pohádkového kamaráda Ferdu mravence (práce všeho druhu), který nám pomůže 

seznámit se s tím, jak to asi kdysi dávno  vypadalo,  jaké práce a řemesla v dávných dobách 

existovala a která se,  a v jaké podobě dochovala dodnes.  

Každým řemeslem nás mimo Ferdy mravence bude provázet i jiná pohádky, která pojednává o 

daném řemeslu. Vyslechneme si zajímavé povídání pamětníka, který toto řemeslo vykonával či 

vykonává, verše, které se k němu váží a zazpíváme si i veselé písničky.  

Pak nás již bude čekat spousta dalších činností, her a aktivit, které si připravíme na jednotlivých 

třídách.  

Cíl projektu:  

Seznámit děti s různými druhy profesí, pomoci jim uvědomovat si hodnotu lidské práce. 

Seznamovat je se světem lidí, kultury a umění. Vytvářet vztah k místu, kde žijeme.  Rozvíjet 

pohybové schopnosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, smyslové vnímání a komunikativní 

dovednosti. Vytvářet vztah ke knížkám. Učit děti poznávat a získávat úctu k přírodě. Vytvářet 

pohodovou atmosféru, podporovat pozitivní vzájemné vztahy.  

Rizika:    

 Uspěchanost, nemožnost prožít si vše do hloubky  

 Přílišné nároky na dětský výkon  

 Převaha práce s imitacemi  
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6.3 Uspořádání témat ŠVP  

Září: Když se spolu potkáme, tak si ruce podáme  

Říjen: Kuchař  

Listopad:  Hajný  

Prosinec: Pošťák  

Leden: Kominík  

Únor: Sedlák, řezník  

Březen: Mlynář, pekař, cukrář  

Duben: Kovář, krejčí, švec 

Květen: Zahradník  

Červen: Doktor, lékárník  
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6.4 Integrované bloky  

6.4.1 Když se spolu potkáme, tak si ruce podáme  

Název integrovaného bloku Když se spolu potkáme, tak si ruce podáme 

Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a 
společnost, Dítě a svět 

Charakteristika 
integrovaného bloku 

Začátek školního roku nejprve věnujeme vzájemnému seznamování, 
poznávání prostředí školky a vytváření pravidel vzájemného soužití. 
Trvání bloku: září 

Výchovné a vzdělávací 
strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku, jimiž 
jsou cíleně utvářeny a 
rozvíjeny klíčové kompetence 
dětí 

kompetence k učení: 

  má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i 
techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a 
proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém 
žije 

  získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v 
dalším učení 

kompetence k řešení problémů: 

  všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou 
motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj 
pozitivní odezva na aktivní zájem 

   řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se 
snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), 
náročnější s oporou a pomocí dospělého  

komunikativní kompetence: 

  ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, 
samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i 
odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede 
smysluplný dialog 

   domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí 
jejich významu i funkci 

sociální a personální kompetence: 

  spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné 
a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená 
pravidla a přizpůsobuje se jim 

činnostní a občanské kompetence: 

 spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, 
rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat 

  dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se 
odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí 
(přírodní i společenské)  

    

Když se spolu potkáme, tak 
si ruce podáme 

vzdělávání  

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 kompetence k učení 
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Když se spolu potkáme, tak 
si ruce podáme 

vzdělávání  

 kompetence k řešení problémů 

 komunikativní kompetence 

 sociální a personální kompetence 

 činnostní a občanské kompetence 

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy 
IB 

Vzdělávací nabídka 

navazovat kontakty s 
dospělým, kterému je 
svěřeno do péče, překonat 
stud, komunikovat s ním 
vhodným způsobem, 
respektovat ho 

Cítí se bezpečně, 
nachází důvěru v 
učitelky 

Vzájemné seznamování – seznamovací a 
prosociální hry 

odloučit se na určitou dobu 
od rodičů a blízkých, být 
aktivní i bez jejich opory 

navazovat kontakty s 
dospělým, kterému je 
svěřeno do péče, překonat 
stud, komunikovat s ním 
vhodným způsobem, 
respektovat ho 

Zná jménem své 
kamarády, učitele, 
paní provozní 

Vzájemné seznamování – seznamovací a 
prosociální hry 

pojmenovat většinu toho, 
čím je obklopeno 

odloučit se na určitou dobu 
od rodičů a blízkých, být 
aktivní i bez jejich opory 

Zná svou značku Seznámení s vlastní značkou - hra Na pošťáka 
apod. 

rozlišovat některé obrazné 
symboly (piktogramy, 
orientační a dopravní značky, 
označení nebezpečí apod.) a 
porozumět jejich významu i 
jejich komunikativní funkci 

orientovat se bezpečně ve 
známém prostředí i v životě 
tohoto prostředí (doma, v 
budově mateřské školy, v 
blízkém okolí) 

Orientuje se v 
prostředí MŠ a 
jejím okolí 

Seznamování se s režimem v přirozených 
situacích 

Orientace ve školce a v jejím okolí - Na průvodce, 
vycházky 

přirozeně a bez zábran 
komunikovat s druhým 
dítětem, navazovat a 
udržovat dětská přátelství 

Zapojí se do 
rozhovoru 

Komunitní kruh – ranní pozdrav, rozhovory, hry 

vést rozhovor (naslouchat 
druhým, vyčkat, až druhý 
dokončí myšlenku, sledovat 
řečníka i obsah, ptát se) 
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Když se spolu potkáme, tak 
si ruce podáme 

vzdělávání  

prožívat a dětským způsobem 
projevovat, co cítí (soucit, 
radost, náklonnost), snažit se 
ovládat své afektivní chování 
(odložit splnění svých 
osobních přání, zklidnit se, 
tlumit vztek, zlost, agresivitu 
apod.) 

Vyjadřuje své 
názory a pocity 

Vzájemné seznamování – seznamovací a 
prosociální hry 

vyjadřovat samostatně a 
smysluplně myšlenky, 
nápady, pocity, mínění a 
úsudky ve vhodně 
zformulovaných větách 

Komunitní kruh – ranní pozdrav, rozhovory, hry 

vyjadřovat svou představivost 
a fantazii v tvořivých 
činnostech (konstruktivních, 
výtvarných, hudebních, 
pohybových či dramatických) 
i ve slovních výpovědích k 
nim 

Vyjadřuje svou 
fantazii svou 
fantazii a 
představivost 

Kreslení, tvoření - co už umím, co dělám rád 

adaptovat se na život ve 
škole, aktivně zvládat 
požadavky plynoucí z 
prostředí školy i jeho běžných 
proměn (vnímat základní 
pravidla jednání ve skupině, 
podílet se na nich a řídit se 
jimi, podřídit se rozhodnutí 
skupiny, přizpůsobit se 
společnému programu, 
spolupracovat, přijímat 
autoritu) a spoluvytvářet v 
tomto společenství prostředí 
pohody 

Spolupodílí se na 
tvorbě pravidel 
vzájemného soužití 

Společné vytváření pravidel soužití v přirozených i 
modelových situacích 

spolupracovat s ostatními 

adaptovat se na život ve 
škole, aktivně zvládat 
požadavky plynoucí z 
prostředí školy i jeho běžných 
proměn (vnímat základní 
pravidla jednání ve skupině, 
podílet se na nich a řídit se 
jimi, podřídit se rozhodnutí 
skupiny, přizpůsobit se 
společnému programu, 
spolupracovat, přijímat 
autoritu) a spoluvytvářet v 

Zná a chápe 
pravidla soužití, učí 
se je dodržovat 

Hry a činnosti k pochopení pravidel soužití 
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Když se spolu potkáme, tak 
si ruce podáme 

vzdělávání  

tomto společenství prostředí 
pohody 

dodržovat dohodnutá a 
pochopená pravidla 
vzájemného soužití a chování 
doma, v mateřské škole, na 
veřejnosti, dodržovat herní 
pravidla 

utvořit si základní dětskou 
představu o pravidlech 
chování a společenských 
normách, co je v souladu s 
nimi a co proti nim a ve 
vývojově odpovídajících 
situacích se podle této 
představy chovat (doma, v 
mateřské škole i na 
veřejnosti) 

spolupracovat s ostatními Zapojuje se do 
společných rituálů 

Vytváření společných rituálů 

přirozeně a bez zábran 
komunikovat s druhým 
dítětem, navazovat a 
udržovat dětská přátelství 

Navazuje 
kamarádské vztahy 

Vzájemné seznamování – seznamovací a 
prosociální hry 

Komunitní kruh – ranní pozdrav, rozhovory, hry 

Vzájemné spontánní hry ve třídě, na zahradě, v 
lese 

osvojit si elementární 
poznatky o okolním 
prostředí, které jsou dítěti 
blízké, pro ně smysluplné a 
přínosné, zajímavé a jemu 
pochopitelné a využitelné pro 
další učení a životní praxi 

Poznává okolní 
prostředí, má 
povědomí o 
důležitosti péče o 
ně (chovatelský 
koutek, zahrada, 
les) 

Pobyt na zahradě, vycházky do lesa 

pomáhat pečovat o okolní 
životní prostředí (dbát o 
pořádek a čistotu, nakládat 
vhodným způsobem s 
odpady, starat se o rostliny, 
spoluvytvářet pohodu 
prostředí, chránit přírodu v 
okolí, živé tvory apod.) 

mít povědomí o významu 
životního prostředí (přírody i 
společnosti) pro člověka, 
uvědomovat si, že způsobem, 
jakým se dítě i ostatní v jeho 
okolí chovají, ovlivňují vlastní 
zdraví i životní prostředí 

Třídí odpad do 
barevných košů ve 
třídě 

Ekologické hry a činnosti k získání dovednosti 
třídění odpadu ve třídě 
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Když se spolu potkáme, tak 
si ruce podáme 

vzdělávání  

adaptovat se na život ve 
škole, aktivně zvládat 
požadavky plynoucí z 
prostředí školy i jeho běžných 
proměn (vnímat základní 
pravidla jednání ve skupině, 
podílet se na nich a řídit se 
jimi, podřídit se rozhodnutí 
skupiny, přizpůsobit se 
společnému programu, 
spolupracovat, přijímat 
autoritu) a spoluvytvářet v 
tomto společenství prostředí 
pohody 

Orientuje se v 
denním režimu 

Seznamování se s režimem v přirozených 
situacích 

naučit se zpaměti krátké 
texty (reprodukovat říkanky, 
písničky, pohádky, zvládnout 
jednoduchou dramatickou 
úlohu apod.) 

Zapojuje se do 
společného zpěvu 

Společné zpívání 

mít povědomí o některých 
způsobech ochrany osobního 
zdraví a bezpečí a o tom, kde 
v případě potřeby hledat 
pomoc (kam se obrátit, koho 
přivolat, jakým způsobem 
apod.) 

Zná a dodržuje 
pravidla 
bezpečnosti při 
pobytu venku i ve 
školce 

Seznamování se s pravidly bezpečnosti při pobytu 
venku i ve školce 

uvědomovat si nebezpečí, se 
kterým se může ve svém 
okolí setkat, a mít povědomí 
o tom, jak se prakticky 
chránit (vědět, jak se 
nebezpečí vyhnout, kam se v 
případě potřeby obrátit o 
pomoc) 

zvládat jednoduchou obsluhu 
a pracovní úkony (postarat se 
o hračky, pomůcky, uklidit po 
sobě, udržovat pořádek, 
zvládat jednoduché úklidové 
práce, práce na zahradě 
apod.) 

Zvládá 
jednoduchou 
obsluhu, úklid po 
hrách a činnostech, 
péči o okolní 
prostředí 

Učit se jednoduché obsluze, úklidu po hrách a 
činnostech v přirozených i navozených situacích 

odloučit se na určitou dobu 
od rodičů a blízkých, být 
aktivní i bez jejich opory 

Zvládne se na 
určitou dobu 
odloučit od rodičů, 
je aktivní i bez 
jejich opory 

Vzájemné seznamování – seznamovací a 
prosociální hry 

Komunitní kruh – ranní pozdrav, rozhovory, hry 

Seznamování se s režimem v přirozených 
situacích 
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Když se spolu potkáme, tak 
si ruce podáme 

vzdělávání  

zvládnout sebeobsluhu, 
uplatňovat základní kulturně 
hygienické a zdravotně 
preventivní návyky (starat se 
o osobní hygienu, přijímat 
stravu a tekutinu, umět 
stolovat, postarat se o sebe a 
své osobní věci, oblékat se, 
svlékat, obouvat apod.) 

Zvládá základní 
sebeobsluhu, 
kulturně hygienické 
návyky 

Hry a činnosti pro zvládání sebeobsluhy a 
hygienicky kulturních návyků 

     

6.4.2 Kuchař  

Název integrovaného bloku Kuchař 

Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a 
společnost, Dítě a svět 

Charakteristika 
integrovaného bloku 

Nejprve se seznámíme se s důležitou osobou, která pečovala o 
vybraný jazýček lidí – profesí kuchaře. 
Trvání bloku: říjen 

Výchovné a vzdělávací 
strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku,  jimiž 
jsou cíleně utvářeny a 
rozvíjeny klíčové kompetence 
dětí 

kompetence k učení: 

 učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí 
se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci 
dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a 
pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům 

 má elementární poznatky o světě lidí, kultury i techniky, který 
dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje 
se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije  

kompetence k řešení problémů: 

  zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a 
matematických pojmů, vnímá elementární matematické 
souvislosti 

komunikativní kompetence: 

  průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k 
dokonalejší komunikaci s okolím  

sociální a personální kompetence: 

  spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné 
a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená 
pravidla a přizpůsobuje se jim  

   ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných 
činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích 
uplatňuje základní společenské návyky a pravidla 
společenského styku; je schopné respektovat druhé, 
vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy  

činnostní a občanské kompetence: 
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Název integrovaného bloku Kuchař 

   má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a 
povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí 
druhých 

  chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale 
že za svá rozhodnutí také odpovídá 

    

Kuchař vzdělávání  

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 kompetence k učení 

 kompetence k řešení problémů 

 komunikativní kompetence 

 sociální a personální kompetence 

 činnostní a občanské kompetence 

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy 
IB 

Vzdělávací nabídka 

mít povědomí o širším 
společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i 
technickém prostředí i jeho 
dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí 
dítěte 

Má povědomí o 
práci kuchaře a 
jeho pracovním 
prostředí 

Pohádka Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku 
dort, poezie, písně, beseda s kuchařem 

Exkurze do školní kuchyně 

zacházet šetrně s vlastními i 
cizími pomůckami, hračkami, 
věcmi denní potřeby, s 
knížkami, s penězi apod. 

Chová se šetrně k 
jídlu, potravinám 

Seznamování s různými druhy surovin a jejich 
vlastnostmi, smyslové poznávání 

Vaření podle kreslených receptů 

Zpracovávání potravin podle pokynů 

Seznamování se surovinami z podzimní sklizně 

mít povědomí o významu 
péče o čistotu a zdraví, o 
významu aktivního pohybu a 
zdravé výživy 

Má povědomí o 
zdravém způsobu 
stravování 

Zásady zdravé výživy – seznámení s Pyramidou 
zdravé výživy 

vyjadřovat svou představivost 
a fantazii v tvořivých 
činnostech (konstruktivních, 
výtvarných, hudebních, 
pohybových či dramatických) 
i ve slovních výpovědích k 
nim 

Vyjadřovat svou 
představivost a 
fantazii v tvořivých 
činnostech 

Výtvarné tvoření z potravin – veselé talíře 

spolupracovat s ostatními Spolupracuje s 
kamarádem, ve 
skupině 

Vaření podle kreslených receptů 

vnímat a rozlišovat pomocí 
všech smyslů (sluchově 
rozlišovat zvuky a tóny, 
zrakově rozlišovat tvary 
předmětů a jiné specifické 

Vnímá a rozlišuje 
pomocí svých 
smyslů 

Třídění ovoce, zelenina 
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Kuchař vzdělávání  

znaky, rozlišovat vůně, chutě, 
vnímat hmatem apod.) 

zvládnout sebeobsluhu, 
uplatňovat základní kulturně 
hygienické a zdravotně 
preventivní návyky (starat se 
o osobní hygienu, přijímat 
stravu a tekutinu, umět 
stolovat, postarat se o sebe a 
své osobní věci, oblékat se, 
svlékat, obouvat apod.) 

Zvládá sebeobsluhu Vytváření kreslených receptů (starší děti) 

pojmenovat většinu toho, 
čím je obklopeno 

Zná některé druhy 
kuchyňského 
náčiní, jejich funkci, 
umí je pojmenovat 

Praktické seznamování s kuchyňským náčiním a 
jeho používáním 

poznat a pojmenovat většinu 
toho, čím je obklopeno 

učit se nová slova a aktivně je 
používat (ptát se na slova, 
kterým nerozumí) 

vědomě využívat všech 
smyslů, záměrně pozorovat, 
postřehovat, všímat si 
(nového, změněného, 
chybějícího) 

Pozná některé 
suroviny, jejich 
vlastnosti, rozlišuje 
je pomocí svých 
smyslů 

Seznamování s různými druhy surovin a jejich 
vlastnostmi, smyslové poznávání 

řešit problémy, úkoly a 
situace, myslet kreativně, 
předkládat „nápady“ 

Řeší úkoly Vytváření kreslených receptů (starší děti) 

postupovat a učit se podle 
pokynů a instrukcí 

Postupuje podle 
pokynů a instrukcí 

Vaření podle kreslených receptů 

Zpracovávání potravin podle pokynů 

chápat základní číselné a 
matematické pojmy, 
elementární matematické 
souvislosti a podle potřeby je 
prakticky využívat 
(porovnávat, uspořádávat a 
třídit soubory předmětů 
podle určitého pravidla, 
orientovat se v elementárním 
počtu cca do šesti, chápat 
číselnou řadu v rozsahu první 
desítky, poznat více, stejně, 
méně, první, poslední apod.) 

Chápe a prakticky 
využívá základní 
číselné a 
matematické 
pojmy a 
elementární 
matematické 
souvislosti 

Třídění potravin, počítání, porovnávání 

mít povědomí o širším 
společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i 
technickém prostředí i jeho 
dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných 

Poznává a rozlišuje 
některé druhy 
ovoce a zeleniny 

Třídění ovoce, zelenina 
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Kuchař vzdělávání  

praktických ukázek v okolí 
dítěte 

mít povědomí o širším 
společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i 
technickém prostředí i jeho 
dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí 
dítěte 

Má povědomí o 
podzimní sklizni 

Seznamování se surovinami z podzimní sklizně 

vnímat, že svět má svůj řád, 
že je rozmanitý a 
pozoruhodný, nekonečně 
pestrý a různorodý - jak svět 
přírody, tak i svět lidí (mít 
elementární povědomí o 
existenci různých národů a 
kultur, různých zemích, o 
planetě Zemi, vesmíru apod.) 

všímat si změn a dění v 
nejbližším okolí 

popsat situaci (skutečnou, 
podle obrázku) 

Popsat situaci na 
obrázku 

Vaření podle kreslených receptů 

učit se nová slova a aktivně je 
používat (ptát se na slova, 
kterým nerozumí) 

Učí se nová slova a 
aktivně je používá 

Praktické seznamování s kuchyňským náčiním a 
jeho používáním 

Seznamování s různými druhy surovin a jejich 
vlastnostmi, smyslové poznávání 

projevovat zájem o knížky, 
soustředěně poslouchat 
četbu, hudbu, sledovat 
divadlo, film, užívat telefon 

Soustředěně 
naslouchá a sleduje 
děj 

Pohádka Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku 
dort, poezie, písně, beseda s kuchařem 

Pohádky k tématu 

vyjadřovat se prostřednictvím 
hudebních a hudebně 
pohybových činností, zvládat 
základní hudební dovednosti 
vokální i instrumentální 
(zazpívat píseň, zacházet s 
jednoduchými hudebními 
nástroji, sledovat a rozlišovat 
rytmus) 

Vyjadřuje se 
prostřednictvím 
hudebně 
pohybových 
činností 

Hudebně pohybové hry 

zachytit a vyjádřit své 
prožitky (slovně, výtvarně, 
pomocí hudby, hudebně 
pohybovou či dramatickou 
improvizací apod.) 

Vyjadřuje své 
prožitky 
dramatickou 
improvizací 

Pohybové dramatizace 
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zachycovat skutečnosti ze 
svého okolí a vyjadřovat své 
představy pomocí různých 
výtvarných dovedností a 
technik (kreslit, používat 
barvy, modelovat, 
konstruovat, tvořit z papíru, 
tvořit a vyrábět z různých 
jiných materiálů, z přírodnin 
aj.) 

Zachycuje a 
vyjadřuje své 
prožitky výtvarně 

Malba, kresba, výtvarné tvoření 

zvládnout základní pohybové 
dovednosti a prostorovou 
orientaci, běžné způsoby 
pohybu v různém prostředí 
(zvládat překážky, házet a 
chytat míč, užívat různé 
náčiní, pohybovat se ve 
skupině dětí, pohybovat se na 
sněhu, ledu, ve vodě, v písku) 

Zvládá základní 
pohybové 
dovednosti 

Míčové hry 

respektovat potřeby jiného 
dítěte, dělit se s ním o hračky, 
pomůcky, pamlsky, rozdělit si 
úkol s jiným dítětem apod. 

Respektuje potřeby 
druhého, dokáže se 
rozdělit o pomůcky, 
hračky, ochutnávku 

Seznamování s různými druhy surovin a jejich 
vlastnostmi, smyslové poznávání 

Zpracovávání potravin podle pokynů 

Seznamování se surovinami z podzimní sklizně 

zvládat jednoduchou obsluhu 
a pracovní úkony (postarat se 
o hračky, pomůcky, uklidit po 
sobě, udržovat pořádek, 
zvládat jednoduché úklidové 
práce, práce na zahradě 
apod.) 

Zvládá jednoduché 
pracovní úkony 

Vaření podle kreslených receptů 

Zpracovávání potravin podle pokynů 

respektovat předem 
vyjasněná a pochopená 
pravidla, přijímat vyjasněné a 
zdůvodněné povinnosti 

Respektuje daná a 
zdůvodněná 
pravidla 

Pohádka Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku 
dort, poezie, písně, beseda s kuchařem 

Exkurze do školní kuchyně 

Vaření podle kreslených receptů 

Zpracovávání potravin podle pokynů 

Míčové hry 

prožívat radost ze 
zvládnutého a poznaného 

Prožívá radost ze 
zvládnutého a 
poznaného 

Vaření podle kreslených receptů 

Zpracovávání potravin podle pokynů 

Výtvarné tvoření z potravin – veselé talíře 

Malba, kresba, výtvarné tvoření 

vyvinout volní úsilí, soustředit 
se na činnost a její dokončení 

Vyvine volní úsilí, 
soustředí se na 
činnost a její 
dokončení 

Seznamování s různými druhy surovin a jejich 
vlastnostmi, smyslové poznávání 

Vytváření kreslených receptů (starší děti) 

Vaření podle kreslených receptů 

Zpracovávání potravin podle pokynů 

Výtvarné tvoření z potravin – veselé talíře 
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Třídění potravin, počítání, porovnávání 

Třídění ovoce, zelenina 

Malba, kresba, výtvarné tvoření 

zacházet s běžnými předměty 
denní potřeby, hračkami, 
pomůckami, drobnými 
nástroji, sportovním náčiním 
a nářadím, výtvarnými 
pomůckami a materiály, 
jednoduchými hudebními 
nástroji, běžnými pracovními 
pomůckami 

Dovede zacházet s 
předměty denní 
potřeby, 
kuchyňskými 
pomůckami a 
nástroji 

Praktické seznamování s kuchyňským náčiním a 
jeho používáním 

Vaření podle kreslených receptů 

Zpracovávání potravin podle pokynů 

ovládat dechové svalstvo, 
sladit pohyb se zpěvem 

Ovládá dechové 
svalstvo, sladí 
pohyb se zpěvem 

Hudebně pohybové hry 

     

6.4.3 Hajný  

Název integrovaného bloku Hajný 

Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a 
společnost, Dítě a svět 

Charakteristika 
integrovaného bloku 

S hajným se vydáme do lesů, poznáme všechna lesní zvířata a rostliny 
Trvání bloku: listopad 

Výchovné a vzdělávací 
strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku, jimiž 
jsou cíleně utvářeny a 
rozvíjeny klíčové kompetence 
dětí 

kompetence k učení: 

  soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, 
experimentuje  

 klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se 
kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, 
které kolem sebe vidí;  

kompetence k řešení problémů: 

 řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje 
cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně 
vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti 
a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom 
dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost 

komunikativní kompetence: 
· dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se 
běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, 
telefon atp. 

sociální a personální kompetence: 
·  dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, 
pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, 
ubližování, agresivitu a lhostejnost 
·  ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných 
činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje 
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Název integrovaného bloku Hajný 

základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je 
schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat 
kompromisy  

činnostní a občanské kompetence: 
· ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým 
chováním na něm podílí a že je může ovlivnit  

    

Hajný vzdělávání  

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 kompetence k učení 

 kompetence k řešení problémů 

 komunikativní kompetence 

 sociální a personální kompetence 

 činnostní a občanské kompetence 

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy 
IB 

Vzdělávací nabídka 

mít povědomí o širším 
společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i 
technickém prostředí i jeho 
dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí 
dítěte 

Má povědomí o 
práci hajného, 
lesníka 

Pohádka Hajný Robátko, poezie, písně, beseda s 
hajným 

zvládnout základní pohybové 
dovednosti a prostorovou 
orientaci, běžné způsoby 
pohybu v různém prostředí 
(zvládat překážky, házet a 
chytat míč, užívat různé 
náčiní, pohybovat se ve 
skupině dětí, pohybovat se na 
sněhu, ledu, ve vodě, v písku) 

Zvládá základní 
pohybové 
dovednosti, chůzi v 
terénu, 
překonávání 
přírodních 
překážek 

• Základy turistiky, chůze v lesním terénu, 
překonávání přírodních překážek 

vědomě využívat všech 
smyslů, záměrně pozorovat, 
postřehovat, všímat si 
(nového, změněného, 
chybějícího) 

Vědomě využívá 
své smysly, 
záměrně pozoruje, 
postřehuje, všímá 
si nového, 
změněného 

• Pozorování v přírodě 

• Smyslové poznávání lesa 

postupovat a učit se podle 
pokynů a instrukcí 

Vyhledává v 
knížkách a 
encyklopediích 
podle pokynů 

• Vyhledávání v knížkách a encyklopediích, 
společné vyhledávání na internetu 

projevovat zájem o knížky, 
soustředěně poslouchat 
četbu, hudbu, sledovat 
divadlo, film, užívat telefon 

chápat základní číselné a 
matematické pojmy, 

Řeší problémy, 
chápe základní 

• Rozlišování stromů, lesních plodin, třídění, 
počítání, porovnávání 
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elementární matematické 
souvislosti a podle potřeby je 
prakticky využívat 
(porovnávat, uspořádávat a 
třídit soubory předmětů 
podle určitého pravidla, 
orientovat se v elementárním 
počtu cca do šesti, chápat 
číselnou řadu v rozsahu první 
desítky, poznat více, stejně, 
méně, první, poslední apod.) 

matematické 
pojmy 

řešit problémy, úkoly a 
situace, myslet kreativně, 
předkládat „nápady“ 

vědomě napodobit 
jednoduchý pohyb podle 
vzoru a přizpůsobit jej podle 
pokynu 

vést rozhovor (naslouchat 
druhým, vyčkat, až druhý 
dokončí myšlenku, sledovat 
řečníka i obsah, ptát se) 

Dovede vést 
rozhovor 

• Rozhovory, vyprávění 

uplatňovat své individuální 
potřeby, přání a práva s 
ohledem na druhého 
(obhajovat svůj postoj nebo 
názor, respektovat jiný postoj 
či názor), přijímat a uzavírat 
kompromisy, řešit konflikt 
dohodou 

Uplatňuje své 
individuální 
potřeby, přání a 
práva s ohledem na 
druhého, dovede 
se domluvit 

Spontánní hry v lese 

Skupinové hry s využitím lesního prostředí 

být citlivé ve vztahu k živým 
bytostem, k přírodě i k věcem 

Je citlivé ve vztahu 
k živým bytostem, k 
přírodě 

Ekologické hry a činnosti na téma ochrany přírody 

Sběr kaštanů, žaludů, šišek pro lesní zvěř na zimu 

Seznamování s lesními zvířaty a způsobem jejich 
života 

zachytit a vyjádřit své 
prožitky (slovně, výtvarně, 
pomocí hudby, hudebně 
pohybovou či dramatickou 
improvizací apod.) 

Zachycuje a 
vyjadřuje své 
prožitky (slovně, 
výtvarně) 

• Rozhovory, vyprávění 

• Malba, kresba, výtvarné tvoření 

mít povědomí o širším 
společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i 
technickém prostředí i jeho 
dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí 
dítěte 

Má povědomí o 
širším přírodním 
prostředí - les 

• Praktické seznamování s lesem – vycházky 
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těšit se z hezkých a 
příjemných zážitků, z 
přírodních i kulturních krás i 
setkávání se s uměním 

Těší se z hezkých a 
příjemných zážitků 
při pobytu v 
přírodě - přírodních 
krás 

• Pozorování v přírodě 

vnímat, že svět má svůj řád, 
že je rozmanitý a 
pozoruhodný, nekonečně 
pestrý a různorodý - jak svět 
přírody, tak i svět lidí (mít 
elementární povědomí o 
existenci různých národů a 
kultur, různých zemích, o 
planetě Zemi, vesmíru apod.) 

Vnímá, že svět má 
svůj řád, že je 
rozmanitý a 
pozoruhodný a 
pestrý 

• Pozorování v přírodě 

Hry a činnosti seznamující se změnami v přírodě 
na podzim 

porozumět, že změny jsou 
přirozené a samozřejmé 
(všechno kolem se mění, 
vyvíjí, pohybuje a proměňuje 
a že s těmito změnami je 
třeba v životě počítat), 
přizpůsobovat se běžně 
proměnlivým okolnostem 
doma i v mateřské škole 

Chápe, že změny v 
přírodních dějích 
jsou přirozené a 
samozřejmé 

Hry a činnosti seznamující se změnami v přírodě 
na podzim 

formulovat otázky, 
odpovídat, hodnotit slovní 
výkony, slovně reagovat 

Formuluje otázky, 
odpovídá, slovně 
reaguje 

• Rozhovory, vyprávění 

mít povědomí o širším 
společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i 
technickém prostředí i jeho 
dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí 
dítěte 

Má povědomí o 
práci hajného, 
myslivce, lesníka a 
jeho pracovním 
prostředí 

• Seznamování s prací hajného, myslivce, lesníka 

vědomě napodobit 
jednoduchý pohyb podle 
vzoru a přizpůsobit jej podle 
pokynu 

Vědomě napodobí 
jednoduchý pohyb 
podle vzoru a 
přizpůsobí jej podle 
pokynu 

• Pohybové dramatizace, jógová cvičení (zvířátka, 
rostliny) 

Poznávání a vymýšlení jednoduchých synonym, 
homonym a antonym na téma přírodních jevů, 
počasí 

zachycovat skutečnosti ze 
svého okolí a vyjadřovat své 
představy pomocí různých 
výtvarných dovedností a 
technik (kreslit, používat 
barvy, modelovat, 
konstruovat, tvořit z papíru, 
tvořit a vyrábět z různých 

Vyjadřuje své 
představy pomocí 
různých výtvarných 
dovedností 

• Tvoření z lesních plodin 
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jiných materiálů, z přírodnin 
aj.) 

ovládat koordinaci ruky a 
oka, zvládat jemnou motoriku 
(zacházet s předměty denní 
potřeby, s drobnými 
pomůckami, s nástroji, 
náčiním a materiálem, 
zacházet s grafickým a 
výtvarným materiálem, např. 
s tužkami, barvami, nůžkami, 
papírem, modelovací 
hmotou, zacházet s 
jednoduchými hudebními 
nástroji apod.) 

Ovládá koordinaci 
ruky a oka, zachází 
s grafickým a 
výtvarným 
materiálem, zvládá 
jemnou motoriku 

• Malba, kresba, výtvarné tvoření 

vnímat umělecké a kulturní 
podněty, pozorně 
poslouchat, sledovat se 
zájmem literární, dramatické 
či hudební představení a 
hodnotit svoje zážitky (říci, co 
bylo zajímavé, co je zaujalo) 

Vnímá umělecké a 
kulturní podněty, 
pozorně poslouchá, 
sleduje se zájmem 
literární a 
dramatické 
představení a 
hodnotí svoje 
zážitky 

Návštěva KC Beseda – pohádka Hajný Robátko, 
poezie, písně, beseda s hajným 

• Pohádky, písničky, básničky – hajný, lesní 
zvířata, les, houby 

rozlišovat aktivity, které 
mohou zdraví okolního 
prostředí podporovat a které 
je mohoupoškozovat, všímat 
si nepořádků a škod, 
upozornit na ně 

Rozlišuje aktivity, 
které mohou 
přírodní prostředí 
poškozovat, všímá 
si nepořádku a 
škod a upozorňuje 
na ně 

Ekologické hry a činnosti na téma ochrany přírody 

pomáhat pečovat o okolní 
životní prostředí (dbát o 
pořádek a čistotu, nakládat 
vhodnýmzpůsobem s odpady, 
starat se o rostliny, 
spoluvytvářet pohodu 
prostředí, chránit příroduv 
okolí, živé tvory apod.) 

Pomáhá pečovat o 
okolní přírodní 
prostředí 

Ekologické hry a činnosti na téma ochrany přírody 

projevovat zájem o knížky, 
soustředěně poslouchat 
četbu, hudbu, sledovat 
divadlo, film, užívat telefon 

Projevuje zájem o 
knížky, informativní 
prostředky 

• Vyhledávání v knížkách a encyklopediích, 
společné vyhledávání na internetu 

Seznamování s lesními zvířaty a způsobem jejich 
života 

Poznávání a vymýšlení jednoduchých synonym, 
homonym a antonym na téma přírodních jevů, 
počasí 
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dodržovat pravidla her a 
jiných činností, jednat 
spravedlivě, hrát fair 

Dodržuje pravidla 
her 

Skupinové hry s využitím lesního prostředí 

poznat a vymyslet 
jednoduchá synonyma, 
homonyma a antonyma 

Pozná a vymyslí 
jednoduchá 
synonyma, 
homonyma a 
antonyma 

Poznávání a vymýšlení jednoduchých synonym, 
homonym a antonym na téma přírodních jevů, 
počasí 

sledovat a vyprávět příběh, 
pohádku 

Sleduje a vypráví 
příběh, pohádku 

Sledování (poslech, dramatické představení) a 
reprodukce příběhů a pohádek o lese 

chápat prostorové pojmy 
(vpravo, vlevo, dole, nahoře, 
uprostřed, za, pod, nad, u, 
vedle, mezi apod.), 
elementární časové pojmy 
(teď, dnes, včera, zítra, ráno, 
večer, jaro, léto, podzim, 
zima, rok), orientovat se v 
prostoru i v rovině, částečně 
se orientovat v čase 

Chápe prostorové 
pojmy (vpravo, 
vlevo, nahoře, dole, 
uprostřed, za, pod, 
na, u, vedle, mezi 
apod.) 

Hry pro upevňování prostorové orientace - Kam 
se schovala veverka apod. 

     

6.4.4 Pošťák  

Název integrovaného bloku Pošťák 

Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a 
společnost, Dítě a svět 

Charakteristika 
integrovaného bloku 

Pan pošťák nám psaní přináší, že Vánoce se kvapem blíží. 
Trvání bloku: prosinec 

Výchovné a vzdělávací 
strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku,  jimiž 
jsou cíleně utvářeny a 
rozvíjeny klíčové kompetence 
dětí 

kompetence k učení: 

  má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i 
techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a 
proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém 
žije  

kompetence k řešení problémů: 

 řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje 
cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně 
vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti 
a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom 
dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost  

komunikativní kompetence: 

 ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim 
učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu 
jazyku  

sociální a personální kompetence: 
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Název integrovaného bloku Pošťák 

  je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k 
jejich odlišnostem a jedinečnostem 

činnostní a občanské kompetence: 

   uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a 
respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu 

    

Pošťák vzdělávání  

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 kompetence k učení 

 kompetence k řešení problémů 

 komunikativní kompetence 

 sociální a personální kompetence 

 činnostní a občanské kompetence 

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy 
IB 

Vzdělávací nabídka 

mít povědomí o širším 
společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i 
technickém prostředí i jeho 
dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí 
dítěte 

Má povědomí o 
práci pošťáka 

Pošťácká pohádka, poezie, písničky, beseda s 
pošťákem 

Námětové hry Na poštu, pošťáka 

mít povědomí o širším 
společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i 
technickém prostředí i jeho 
dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí 
dítěte 

Má základní 
kulturní povědomí 
o významu Vánoc a 
jejich tradicích 

Vycházky obcí – pozorování vánoční výzdoby 

Seznamování s národními vánočními a 
adventními tradicemi 

Zpěv vánočních koled, příprava vánočního 
vystoupení 

chápat základní číselné a 
matematické pojmy, 
elementární matematické 
souvislosti a podle potřeby je 
prakticky využívat 
(porovnávat, uspořádávat a 
třídit soubory předmětů 
podle určitého pravidla, 
orientovat se v elementárním 
počtu cca do šesti, chápat 
číselnou řadu v rozsahu první 
desítky, poznat více, stejně, 
méně, první, poslední apod.) 

Má povědomí o 
existenci jiných 
kultur a národností 

Pohádky, příběhy s vánoční tematikou různých 
národů 

vnímat, že svět má svůj řád, 
že je rozmanitý a 
pozoruhodný, nekonečně 

Kde všude pan pošťák doručuje vánoční 
pohlednice - seznamování se světovými 
vánočními tradicemi 
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pestrý a různorodý - jak svět 
přírody, tak i svět lidí (mít 
elementární povědomí o 
existenci různých národů a 
kultur, různých zemích, o 
planetě Zemi, vesmíru apod.) 

Seznamování s vánočními přáními v různých 
jazycích 

spolupracovat s ostatními Spolupracuje s 
ostatními 

Námětové hry Na poštu, pošťáka 

Vánoční výzdoba třídy 

Dramatické činnosti 

Prosociální hry a činnosti 

vnímat umělecké a kulturní 
podněty, pozorně 
poslouchat, sledovat se 
zájmem literární, dramatické 
či hudební představení a 
hodnotit svoje zážitky (říci, co 
bylo zajímavé, co je zaujalo) 

Vnímá umělecké a 
kulturní podněty, 
pozorně poslouchá, 
sleduje se zájmem 
literární a 
dramatické 
představení a 
hodnotí svoje 
zážitky 

Pošťácká pohádka, poezie, písničky, beseda s 
pošťákem 

mít povědomí o širším 
společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i 
technickém prostředí i jeho 
dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí 
dítěte 

Má povědomí o 
fungování pošty 

Návštěva pošty 

Námětové hry Na poštu, pošťáka 

těšit se z hezkých a 
příjemných zážitků, z 
přírodních i kulturních krás i 
setkávání se s uměním 

Těší se z hezkých a 
příjemných zážitků 

Vycházky obcí – pozorování vánoční výzdoby 

Zpěv vánočních koled, příprava vánočního 
vystoupení 

řešit problémy, úkoly a 
situace, myslet kreativně, 
předkládat „nápady“ 

Řeší problémy, 
úkoly a situace, 
myslí kreativně, 
předkládá 
"nápady" 

Námětové hry Na poštu, pošťáka 

ovládat koordinaci ruky a 
oka, zvládat jemnou motoriku 
(zacházet s předměty denní 
potřeby, s drobnými 
pomůckami, s nástroji, 
náčiním a materiálem, 
zacházet s grafickým a 
výtvarným materiálem, např. 
s tužkami, barvami, nůžkami, 
papírem, modelovací 
hmotou, zacházet s 

Ovládá koordinaci 
ruky a oka, zvládá 
jemnou motoriku 

Malba, kresba, výroba dopisů, vánočních 
pohlednic 

Výtvarné tvoření na téma Vánoce, advent, výroba 
dárečků na jarmark 
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jednoduchými hudebními 
nástroji apod.) 

zachycovat skutečnosti ze 
svého okolí a vyjadřovat své 
představy pomocí různých 
výtvarných dovedností a 
technik (kreslit, používat 
barvy, modelovat, 
konstruovat, tvořit z papíru, 
tvořit a vyrábět z různých 
jiných materiálů, z přírodnin 
aj.) 

Zachycuje 
skutečnosti ze 
svého okolí a 
vyjadřuje své 
představy pomocí 
různých výtvarných 
dovedností a 
technik 

Malba, kresba, výroba dopisů, vánočních 
pohlednic 

vyjadřovat svou představivost 
a fantazii v tvořivých 
činnostech (konstruktivních, 
výtvarných, hudebních, 
pohybových či dramatických) 
i ve slovních výpovědích k 
nim 

Vyjadřuje svou 
představivost a 
fantazii v tvořivých 
činnostech 

Výtvarné tvoření na téma Vánoce, advent, výroba 
dárečků na jarmark 

Vánoční výzdoba třídy 

Výroba adventního kalendáře 

poznat napsané své jméno Pozná napsané své 
jméno 

Komu patří tento dopis? 

Výroba adventního kalendáře 

poznat některá písmena a 
číslice, popř. slova 

Pozná některé 
číslice 

Seznamování s národními vánočními a 
adventními tradicemi 

Výroba adventního kalendáře 

naučit se zpaměti krátké 
texty (reprodukovat říkanky, 
písničky, pohádky, zvládnout 
jednoduchou dramatickou 
úlohu apod.) 

Naučí se zpaměti 
krátké texty 

Zpěv vánočních koled, příprava vánočního 
vystoupení 

uvědomovat si příjemné a 
nepříjemné citové prožitky 
(lásku, soucítění, radost, 
spokojenost i strach, smutek, 
odmítání), rozlišovat citové 
projevy v důvěrném 
(rodinném) a cizím prostředí 

Uvědomuje si 
příjemné i 
nepříjemné citové 
prožitky 

Vypravování, rozhovory - vánoční prožtky, jak se 
cítíme v různých situacích 

chápat základní číselné a 
matematické pojmy, 
elementární matematické 
souvislosti a podle potřeby je 
prakticky využívat 
(porovnávat, uspořádávat a 
třídit soubory předmětů 
podle určitého pravidla, 
orientovat se v elementárním 
počtu cca do šesti, chápat 
číselnou řadu v rozsahu první 

Chápe základní 
číselné a 
matematické 
pojmy, elementární 
matematické 
souvislosti 

Třídění, počítání, porovnávání - dopisů, 
pohlednic, vánočních ozdob 
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desítky, poznat více, stejně, 
méně, první, poslední apod.) 

vnímat a rozlišovat pomocí 
všech smyslů (sluchově 
rozlišovat zvuky a tóny, 
zrakově rozlišovat tvary 
předmětů a jiné specifické 
znaky, rozlišovat vůně, chutě, 
vnímat hmatem apod.) 

Vnímá a rozlišuje 
pomocí všech 
smyslů 

Smyslové poznávání vánočních chutí, vůní a zvuků 

správně vyslovovat, ovládat 
dech, tempo i intonaci řeči 

Správně vyslovuje, 
ovládá dech, tempo 
a intonaci řeči 

Dramatické činnosti 

vyjadřovat svou představivost 
a fantazii v tvořivých 
činnostech (konstruktivních, 
výtvarných, hudebních, 
pohybových či dramatických) 
i ve slovních výpovědích k 
nim 

Vyjadřuje svou 
představivost a 
fantazii v 
dramatických 
činnostech 

Dramatické činnosti 

chápat, že všichni lidé (děti) 
mají stejnou hodnotu, 
přestože je každý jiný (jinak 
vypadá, jinakse chová, něco 
jiného umí či neumí apod.), 
že osobní, resp. osobnostní 
odlišnosti jsou přirozené 

Chápe, že všichni 
lidé mají stejnou 
hodnotu 

Pohádky, příběhy s vánoční tematikou různých 
národů 

Prosociální hry a činnosti 

vyjadřovat se prostřednictvím 
hudebních a hudebně 
pohybových činností, zvládat 
základní hudební dovednosti 
vokální i instrumentální 
(zazpívat píseň, zacházet s 
jednoduchými hudebními 
nástroji, sledovat a rozlišovat 
rytmus) 

Zvládá základní 
hudební 
dovednosti vokální 
i instrumentální 

Zpěv vánočních koled, příprava vánočního 
vystoupení 

     

6.4.5 Kominík  

Název integrovaného bloku Kominík 

Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a 
společnost, Dítě a svět 

Charakteristika 
integrovaného bloku 

Kominíček nám přináší šťastný a veselý nový rok! 
Doba trvání bloku - leden 

kompetence k učení: 
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Název integrovaného bloku Kominík 

Výchovné a vzdělávací 
strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku, jimiž 
jsou cíleně utvářeny a 
rozvíjeny klíčové kompetence 
dětí 

  soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, 
experimentuje  

 má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i 
techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a 
proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém 
žije  

kompetence k řešení problémů: 

  řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; 
postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; 
spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá 
různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); 
využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost  

komunikativní kompetence: 

   dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady 
různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, 
dramatickými apod.)  

sociální a personální kompetence: 

  uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese 
důsledky 

činnostní a občanské kompetence: 

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

 dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se 
odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí 
(přírodní i společenské  

    

Kominík vzdělávání  

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 kompetence k učení 

 kompetence k řešení problémů 

 komunikativní kompetence 

 sociální a personální kompetence 

 činnostní a občanské kompetence 

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy 
IB 

Vzdělávací nabídka 

mít povědomí o širším 
společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i 
technickém prostředí i jeho 
dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí 
dítěte 

Má povědomí o 
práci kominíka 

Pohádka O Sazínkovi, poezie, písničky, beseda s 
kominíkem 

zvládnout základní pohybové 
dovednosti a prostorovou 
orientaci, běžné způsoby 

Zvládá základní 
pohybové 
dovednosti a 

Pohybové hry 
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pohybu v různém prostředí 
(zvládat překážky, házet a 
chytat míč, užívat různé 
náčiní, pohybovat se ve 
skupině dětí, pohybovat se na 
sněhu, ledu, ve vodě, v písku) 

prostorovou 
orientaci 

mít povědomí o širším 
společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i 
technickém prostředí i jeho 
dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí 
dítěte 

Má povědomí o 
střídání ročních 
období 

Seznamování s ročním obdobím zima 

vnímat, že svět má svůj řád, 
že je rozmanitý a 
pozoruhodný, nekonečně 
pestrý a různorodý - jak svět 
přírody, tak i svět lidí (mít 
elementární povědomí o 
existenci různých národů a 
kultur, různých zemích, o 
planetě Zemi, vesmíru apod.) 

mít povědomí o širším 
společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i 
technickém prostředí i jeho 
dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí 
dítěte 

Má povědomí o 
základní 
charakteristice 
ročního období 
zima 

Seznamování s ročním obdobím zima 

zvládnout základní pohybové 
dovednosti a prostorovou 
orientaci, běžné způsoby 
pohybu v různém prostředí 
(zvládat překážky, házet a 
chytat míč, užívat různé 
náčiní, pohybovat se ve 
skupině dětí, pohybovat se na 
sněhu, ledu, ve vodě, v písku) 

Pohybuje se na 
sněhu, zvládá sjezd 
na sněžné lopatce 

• Zimní hry, hry se sněhem 

vnímat umělecké a kulturní 
podněty, pozorně 
poslouchat, sledovat se 
zájmem literární, dramatické 
či hudební představení a 
hodnotit svoje zážitky (říci, co 
bylo zajímavé, co je zaujalo) 

Vnímá umělecké a 
kulturní podněty, 
pozorně poslouchá, 
sleduje se zájmem 
literární a 
dramatické 
představení a 

Pohádka O Sazínkovi, poezie, písničky, beseda s 
kominíkem 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Úsměv, prosím 

45 

Kominík vzdělávání  

hodnotí svoje 
zážitky 

zachycovat skutečnosti ze 
svého okolí a vyjadřovat své 
představy pomocí různých 
výtvarných dovedností a 
technik (kreslit, používat 
barvy, modelovat, 
konstruovat, tvořit z papíru, 
tvořit a vyrábět z různých 
jiných materiálů, z přírodnin 
aj.) 

Zachycuje 
skutečnosti ze 
svého okolí a 
vyjadřuje své 
představy pomocí 
různých výtvarných 
technik 

• Výtvarné tvoření – téma kominík, novoročenky 

ovládat koordinaci ruky a 
oka, zvládat jemnou motoriku 
(zacházet s předměty denní 
potřeby, s drobnými 
pomůckami, s nástroji, 
náčiním a materiálem, 
zacházet s grafickým a 
výtvarným materiálem, např. 
s tužkami, barvami, nůžkami, 
papírem, modelovací 
hmotou, zacházet s 
jednoduchými hudebními 
nástroji apod.) 

Ovládá koordinaci 
ruky a oka, zvládá 
jemnou motoriku 

• Grafomotorická cvičení na téma komíny, kouř, 
zimní počasí 

vnímat a rozlišovat pomocí 
všech smyslů (sluchově 
rozlišovat zvuky a tóny, 
zrakově rozlišovat tvary 
předmětů a jiné specifické 
znaky, rozlišovat vůně, chutě, 
vnímat hmatem apod.) 

Vnímá a rozlišuje 
pomocí všech 
smyslů 

Smyslové hry 

projevovat zájem o knížky, 
soustředěně poslouchat 
četbu, hudbu, sledovat 
divadlo, film, užívat telefon 

Projevuje zájem o 
knížky, soustředěně 
poslouchá četbu 

Pohádky - kominíci, zima, nový rok 

vnímat, co si druhý přeje či 
potřebuje, vycházet mu vstříc 
(chovat se citlivě a 
ohleduplně k slabšímu či 
postiženému dítěti, mít ohled 
na druhého a soucítit s ním, 
nabídnout mu pomoc apod.) 

Vnímá, co si druhý 
přeje, vychází mu 
vstříc 

Rozhovory, prosociální činnosti - vzájemná přání 
do nového roku 

uvědomovat si svá práva ve 
vztahu k druhému, přiznávat 
stejná práva druhým a 
respektovat je 

Uvědomuje si svá 
práva ve vztahu k 
druhému, přiznává 
stejná práva 

Rozhovory, prosociální činnosti - vzájemná přání 
do nového roku 
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druhým a 
respektuje je 

mít povědomí o širším 
společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i 
technickém prostředí i jeho 
dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí 
dítěte 

Má povědomí o 
širším přírodním i 
technickém 
prostředí 

Vycházky zimními Klánovicemi, pozorování 
komínů 

uplatňovat návyky v 
základních formách 
společenského chování ve 
styku s dospělými i s dětmi 
(zdravit známé děti i dospělé, 
rozloučit se, poprosit, 
poděkovat, vzít si slovo až 
když druhý domluví, požádat 
o pomoc, vyslechnout 
sdělení, uposlechnout pokyn 
apod.) 

Uplatňuje návyky v 
základních formách 
společenského 
chování - vzít si 
slovo, až druhý 
domluví 

Rozhovory, vyprávění - zážitky z vánočních svátků, 
zima zima, komíny, kominíci.. 

projevovat zájem o knížky, 
soustředěně poslouchat 
četbu, hudbu, sledovat 
divadlo, film, užívat telefon 

Projevuje zájem o 
knížky 

Vyhledávání v knížkách podle pokynů 

postupovat a učit se podle 
pokynů a instrukcí 

Postupuje a učí se 
podle pokynů a 
instrukcí 

Vyhledávání v knížkách podle pokynů 

dodržovat pravidla her a 
jiných činností, jednat 
spravedlivě, hrát fair 

Dodržuje 
dohodnutá pravidla 

• Zimní hry, hry se sněhem 

mít povědomí o některých 
způsobech ochrany osobního 
zdraví a bezpečí a o tom, kde 
v případě potřeby hledat 
pomoc (kam se obrátit, koho 
přivolat, jakým způsobem 
apod.) 

Má povědomí o 
způsobu ochrany 
zdraví a 
bezpečnosti při 
sáňkování 

• Zimní hry, hry se sněhem 

naučit se zpaměti krátké 
texty (reprodukovat říkanky, 
písničky, pohádky, zvládnout 
jednoduchou dramatickou 
úlohu apod.) 

Naučí se zpaměti 
krátké texty 

Básničky, písničky na téma zima, nový rok, 
kominíci 

koordinovat lokomoci a další 
polohy a pohyby těla, sladit 
pohyb s rytmem a hudbou 

Sladí pohyb se 
zpěvem, rytmem a 
hudbou 

Hudebně pohybové hry a improvizace 
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Kominík vzdělávání  

ovládat dechové svalstvo, 
sladit pohyb se zpěvem 

koordinovat lokomoci a další 
polohy a pohyby těla, sladit 
pohyb s rytmem a hudbou 

Koordinuje 
lokomoci a další 
polohy a pohyby 
těla 

Pohybové dramatizace a improvizace 

zachytit a vyjádřit své 
prožitky (slovně, výtvarně, 
pomocí hudby, hudebně 
pohybovou či dramatickou 
improvizací apod.) 

Zachytí a vyjádří 
své prožitky 
dramatickou 
improvizací 

Pohybové dramatizace a improvizace 

všímat si změn a dění v 
nejbližším okolí 

Všímá si změn a 
dění v nejbližším 
okolí 

Vycházky zimními Klánovicemi, pozorování 
komínů 

řešit problémy, úkoly a 
situace, myslet kreativně, 
předkládat „nápady“ 

Řeší problémy, 
experimentuje 

Experimenty se sněhem, ledem, vodou 

vyjadřovat se prostřednictvím 
hudebních a hudebně 
pohybových činností, zvládat 
základní hudební dovednosti 
vokální i instrumentální 
(zazpívat píseň, zacházet s 
jednoduchými hudebními 
nástroji, sledovat a rozlišovat 
rytmus) 

Vyjadřuje se 
prostřednictvím 
hudebně 
pohybových 
činností 

Hudebně pohybové hry a improvizace 

6.4.6 Kovář, švec, krejčí 

Název integrovaného bloku Kovář, švec, krejčí 

Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a 
společnost, Dítě a svět 

Charakteristika 
integrovaného bloku 

Venku nám pomalu přituhuje a tak se seznámíme s řemesly krejčího a 
ševce,  kdo to byl kovář a jak důležitý na panském dvoře byl.  
Doba trvání bloku - únor 

Výchovné a vzdělávací 
strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku jimiž 
jsou cíleně utvářeny a 
rozvíjeny klíčové kompetence 
dětí 

kompetence k učení: 

   klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se 
kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, 
které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, 
raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo  

kompetence k řešení problémů: 

   nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za 
úspěch, ale také za snahu  

komunikativní kompetence: 
· ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní  

sociální a personální kompetence: 
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Název integrovaného bloku Kovář, švec, krejčí 

   ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných 
činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích 
uplatňuje základní společenské návyky a pravidla 
společenského styku; je schopné respektovat druhé, 
vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy  

činnostní a občanské kompetence: 

   uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a 
respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu  

    

Kovář, švec, krejčí vzdělávání  

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 kompetence k učení 

 kompetence k řešení problémů 

 komunikativní kompetence 

 sociální a personální kompetence 

 činnostní a občanské kompetence 

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy 
IB 

Vzdělávací nabídka 

mít povědomí o širším 
společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i 
technickém prostředí i jeho 
dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí 
dítěte 

Má povědomí o 
práci kováře a jeho 
pracovním 
prostředí 

Pohádka O statečném kováři nebo Krteček a 
kalhotky poezie, písně, beseda s kovářem, ševcem 
či krejčím 

Pozorování kováře či ševce při práci 

vnímat umělecké a kulturní 
podněty, pozorně 
poslouchat, sledovat se 
zájmem literární, dramatické 
či hudební představení a 
hodnotit svoje zážitky (říci, co 
bylo zajímavé, co je zaujalo) 

Vnímá umělecké a 
kulturní podněty, 
pozorně poslouchá 
a hodnotí svoje 
zážitky 

Pohádka O statečném kováři nebo Krteček a 
kalhotky poezie, písně, beseda s kovářem, ševcem 
či krejčím 

Básničky, písničky na téma kovář, koník, šaty 

vědomě využívat všech 
smyslů, záměrně pozorovat, 
postřehovat, všímat si 
(nového, změněného, 
chybějícího) 

Vědomě využívá 
svých smyslů, 
záměrně pozoruje, 
postřehuje 

Rozlišování kovových a nekovových věcí ve třídě a 
v okolí, rozlišování látek 

vnímat a rozlišovat pomocí 
všech smyslů (sluchově 
rozlišovat zvuky a tóny, 
zrakově rozlišovat tvary 
předmětů a jiné specifické 
znaky, rozlišovat vůně, chutě, 
vnímat hmatem apod.) 

Vnímá a rozlišuje 
pomocí všech 
smyslů 

Smyslové rozlišování různých druhů materiálů 
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Kovář, švec, krejčí vzdělávání  

přemýšlet, vést jednoduché 
úvahy a to, o čem přemýšlí a 
uvažuje, také vyjádřit 

Přemýšlí, vede 
jednoduché úvahy 
a to, o čem 
přemýšlí a uvažuje, 
také vyjádří 

Hledání rozdílů na různých materiálech, 
porovnávání, hledání způsobů využití 

vyjadřovat svou představivost 
a fantazii v tvořivých 
činnostech (konstruktivních, 
výtvarných, hudebních, 
pohybových či dramatických) 
i ve slovních výpovědích k 
nim 

Vyjadřuje svou 
představivost a 
fantazii ve 
výtvarných 
tvořivých 
činnostech 

Výtvarné tvoření z netradičních materiálů 

chápat základní číselné a 
matematické pojmy, 
elementární matematické 
souvislosti a podle potřeby je 
prakticky využívat 
(porovnávat, uspořádávat a 
třídit soubory předmětů 
podle určitého pravidla, 
orientovat se v elementárním 
počtu cca do šesti, chápat 
číselnou řadu v rozsahu první 
desítky, poznat více, stejně, 
méně, první, poslední apod.) 

Chápe základní 
číselné a 
matematické 
pojmy, elementární 
matematické 
souvislosti a podle 
potřeby je 
prakticky využívá 

Třídění, počítání, porovnávání 

naučit se zpaměti krátké 
texty (reprodukovat říkanky, 
písničky, pohádky, zvládnout 
jednoduchou dramatickou 
úlohu apod.) 

Naučí se zpaměti 
krátké texty 

Básničky, písničky na téma kovář, koník, šaty 

sledovat a vyprávět příběh, 
pohádku 

Sleduje a vypráví 
příběh, pohádku 

Básničky, písničky na téma kovář, koník, šaty, 
krejčí, švec 

Pohádky k tématu, popisy obrázků, vyprávění dle 
obrázků 

sledovat očima zleva doprava Sleduje očima zleva 
doprava 

Pohádky k tématu, popisy obrázků, vyprávění dle 
obrázků 

zvládnout základní pohybové 
dovednosti a prostorovou 
orientaci, běžné způsoby 
pohybu v různém prostředí 
(zvládat překážky, házet a 
chytat míč, užívat různé 
náčiní, pohybovat se ve 
skupině dětí, pohybovat se na 
sněhu, ledu, ve vodě, v písku) 

Zvládá základní 
pohybové 
dovednosti a 
prostorovou 
orientaci 

Pohybové hry 

Rozlišování kovových a nekovových věcí ve třídě a 
v okolí, rozlišování látek a kůží 
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Kovář, švec, krejčí vzdělávání  

vnímat, že je zajímavé 
dozvídat se nové věci, 
využívat zkušeností k učení 

Vnímá, že je 
zajímavé dozvídat 
se nové věci 

Hledání rozdílů na různých materiálech, 
porovnávání, hledání způsobů využití 

Pozorování kováře, ševce či krejčího při práci 

vyjadřovat svou představivost 
a fantazii v tvořivých 
činnostech (konstruktivních, 
výtvarných, hudebních, 
pohybových či dramatických) 
i ve slovních výpovědích k 
nim 

Vyjadřovat svou 
představivost a 
fantazii v tvořivých 
dramatických 
činnostech 

Pohybové dramatizace 

Pantomima hádání, ztvárňování 

zachovávat správné držení 
těla 

Zachovávat 
správné držení těla 

Zdravotní cviky 

vědomě napodobit 
jednoduchý pohyb podle 
vzoru a přizpůsobit jej podle 
pokynu 

Vědomě napodobit 
jednoduchý pohyb 
podle vzoru a 
přizpůsobit jej 
pokynu 

Zdravotní cviky 

vyjadřovat se prostřednictvím 
hudebních a hudebně 
pohybových činností, zvládat 
základní hudební dovednosti 
vokální i instrumentální 
(zazpívat píseň, zacházet s 
jednoduchými hudebními 
nástroji, sledovat a rozlišovat 
rytmus) 

Vyjadřovat se 
prostřednictvím 
hudebně 
pohybových 
činností 

Hudebně pohybové hry 

přijímat pozitivní ocenění i 
svůj případný neúspěch a 
vyrovnat se s ním, učit se 
hodnotit svoje osobní 
pokroky 

Rozhoduje o svých 
činnostech, vybere 
si z nabídky 

Výtvarné tvoření z netradičních materiálů 

rozhodovat o svých 
činnostech 

Pohybové hry 

Pohybové dramatizace 

Masopustní škádlivky, hry, říkanky 

přijímat pozitivní ocenění i 
svůj případný neúspěch a 
vyrovnat se s ním, učit se 
hodnotit svoje osobní 
pokroky 

Přijímá pozitivní 
ocenění i svůj 
případný neúspěch 
a vyrovná se s ním, 
učí se hodnotit 
svoje osobní 
pokroky 

Výtvarné tvoření z netradičních materiálů 

Třídění, počítání, porovnávání 

Pohádky k tématu, popisy obrázků, vyprávění dle 
obrázků 

Hledání rozdílů na různých materiálech, 
porovnávání, hledání způsobů využití 

začlenit se do třídy a zařadit 
se mezi své vrstevníky, 
respektovat jejich rozdílné 

Ve skupině 
spolupracuje a 
respektuje rozdílné 
vlastnosti, 

Výtvarné tvoření z netradičních materiálů 

Třídění, počítání, porovnávání 

Pohybové hry 

Hudebně pohybové hry 
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Kovář, švec, krejčí vzdělávání  

vlastnosti, schopnosti a 
dovednosti 

schopnosti a 
dovednosti 
ostatních 

Hledání rozdílů na různých materiálech, 
porovnávání, hledání způsobů využití 

Masopustní škádlivky, hry, říkanky 

respektovat potřeby jiného 
dítěte, dělit se s ním o hračky, 
pomůcky, pamlsky, rozdělit si 
úkol s jiným dítětem apod. 

Respektuje potřeby 
druhého, dělí se s 
ním o pomůcky, 
materiál 

Rozlišování kovových a nekovových věcí ve třídě a 
v okolí 

Smyslové rozlišování různých druhů materiálů 

Výtvarné tvoření z netradičních materiálů 

Hledání rozdílů na různých materiálech, 
porovnávání, hledání způsobů využití 

chápat slovní vtip a humor Chápe slovní vtip a 
humor 

Masopustní škádlivky, hry, říkanky 

sluchově rozlišovat začáteční 
a koncové slabiky a hlásky ve 
slovech 

Sluchově rozlišuje 
začáteční a 
koncové slabiky a 
hlásky ve slovech 

Hry se slovy, slovní kopaná 

utvořit jednoduchý rým Utvoří jednoduchý 
rým 

Vymýšlení veselých masopustních rýmů 

porozumět běžným 
neverbálním projevům 
citových prožitků a nálad 
druhých 

Porozumí běžným 
neverbálním 
projevům druhých 

Pantomima hádání, ztvárňování 

mít povědomí o širším 
společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i 
technickém prostředí i jeho 
dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí 
dítěte 

Má povědomí o 
tradici Masopustu 

Seznámení s tradicí Masopustu - příprava na 
celoškolní akci 

ovládat koordinaci ruky a 
oka, zvládat jemnou motoriku 
(zacházet s předměty denní 
potřeby, s drobnými 
pomůckami, s nástroji, 
náčiním a materiálem, 
zacházet s grafickým a 
výtvarným materiálem, např. 
s tužkami, barvami, nůžkami, 
papírem, modelovací 
hmotou, zacházet s 
jednoduchými hudebními 
nástroji apod.) 

Ovládá koordinaci 
ruky a oka, zvládá 
jemnou motoriku 

Výtvarné tvoření z netradičních materiálů 

Grafomotorická cvičení - jednotažky, bludiště, 
vystižení tvaru... 
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6.4.7 Sedlák, řezník  

Název integrovaného bloku Sedlák, řezník 

Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a 
společnost, Dítě a svět 

Charakteristika 
integrovaného bloku 

Sedláci na statcích měli v tuto jarní dobu plno práce. Prozkoumáme s 
nimi pole, kde již měli zaseto a těšili se na novou úrodu. Podíváme se 
na dvůr a do chlívků, kde se začala rodit mláďátka. Zavítáme také za 
řezníkem, od kterého jsme na nedávném masopustu ochutnali 
zabíjačkové dobroty. 
Trvání bloku - březen 

Výchovné a vzdělávací 
strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku, jimiž 
jsou cíleně utvářeny a 
rozvíjeny klíčové kompetence 
dětí 

kompetence k učení: 

  má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i 
techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a 
proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém 
žije  

kompetence k řešení problémů: 

  zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a 
matematických pojmů, vnímá elementární matematické 
souvislosti 

komunikativní kompetence: 

  ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní  

 průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k 
dokonalejší komunikaci s okolím  

sociální a personální kompetence: 

 napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských 
vztahů, které nachází ve svém okolí  

činnostní a občanské kompetence: 

  zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené 
aktuálnímu dění   

    

Sedlák, řezník vzdělávání  

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 kompetence k učení 

 kompetence k řešení problémů 

 komunikativní kompetence 

 sociální a personální kompetence 

 činnostní a občanské kompetence 

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy 
IB 

Vzdělávací nabídka 

mít povědomí o širším 
společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i 
technickém prostředí i jeho 
dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných 

Má povědomí o 
práci sedláka, jeho 
prostředí a 
pomůckách 

Beseda se sedlákem, poezie, písničky, pohádka 
Jája a Pája – Jak zasadili prasečí ocásek 

Vycházky – statek, pole 

Seznamování s prací sedláka, řezníka 

Co potřebuje sedlák, řezník – seznamování s 
pracovními pomůckami 
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Sedlák, řezník vzdělávání  

praktických ukázek v okolí 
dítěte 

mít povědomí o širším 
společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i 
technickém prostředí i jeho 
dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí 
dítěte 

Pozná a pojmenuje 
některá 
hospodářská 
zvířata, má 
povědomí o jejich 
užitku 

Seznamování s hospodářskými a domácími zvířaty 

poznat a pojmenovat většinu 
toho, čím je obklopeno 

zaměřovat se na to, co je z 
poznávacího hlediska důležité 
(odhalovat podstatné znaky, 
vlastnosti předmětů, 
nacházet společné znaky, 
podobu a rozdíl, 
charakteristické rysy 
předmětů či jevů a vzájemné 
souvislosti mezi nimi) 

Rozlišuje některá 
zvířata podle 
prostředí, kde žijí 

Třídění zvířátek dle různých kritérií - počítání, 
porovnávání, přiřazování k číslicím (starší děti) 

vnímat umělecké a kulturní 
podněty, pozorně 
poslouchat, sledovat se 
zájmem literární, dramatické 
či hudební představení a 
hodnotit svoje zážitky (říci, co 
bylo zajímavé, co je zaujalo) 

Vnímá umělecké a 
kulturní podněty, 
pozorně poslouchá, 
sleduje se zájmem 
literární a 
dramatické 
představení a 
hodnotí svoje 
zážitky 

Beseda se sedlákem, poezie, písničky, pohádka 
Jája a Pája – Jak zasadili prasečí ocásek 

mít povědomí o širším 
společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i 
technickém prostředí i jeho 
dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí 
dítěte 

Má povědomí o 
práci řezníka 

Návštěva řeznictví, beseda s řezníkem 

všímat si změn a dění v 
nejbližším okolí 

Všímá si změn a 
dění v nejbližším 
okolí 

Pole (příroda) na začátku jara – pozorování, 
rozhovory 

porozumět, že změny jsou 
přirozené a samozřejmé 
(všechno kolem se mění, 
vyvíjí, pohybuje a proměňuje 
a že s těmito změnami je 
třeba v životě počítat), 
přizpůsobovat se běžně 

Porozumí, že 
změny v přírodě 
jsou přirozené a 
samozřejmé 

Pole (příroda) na začátku jara – pozorování, 
rozhovory 

Proměna pole během roku, co se zde pěstuje – 
rozhovory, obrázky 
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proměnlivým okolnostem 
doma i v mateřské škole 

vnímat, že svět má svůj řád, 
že je rozmanitý a 
pozoruhodný, nekonečně 
pestrý a různorodý - jak svět 
přírody, tak i svět lidí (mít 
elementární povědomí o 
existenci různých národů a 
kultur, různých zemích, o 
planetě Zemi, vesmíru apod.) 

Vnímá, že příroda 
má svůj řád 

Pole (příroda) na začátku jara – pozorování, 
rozhovory 

Proměna pole během roku, co se zde pěstuje – 
rozhovory, obrázky 

zvládnout základní pohybové 
dovednosti a prostorovou 
orientaci, běžné způsoby 
pohybu v různém prostředí 
(zvládat překážky, házet a 
chytat míč, užívat různé 
náčiní, pohybovat se ve 
skupině dětí, pohybovat se na 
sněhu, ledu, ve vodě, v písku) 

Zvládne základní 
pohybové 
dovednosti a 
prostorovou 
orientaci 

Pohybové dramatizace – zvířata na statku, 
pohybové hry 

zachytit a vyjádřit své 
prožitky (slovně, výtvarně, 
pomocí hudby, hudebně 
pohybovou či dramatickou 
improvizací apod.) 

Vyjadřuje své 
prožitky 
pohybovou a 
dramatickou 
improvizací 

Pohybové dramatizace – zvířata na statku, 
pohybové hry 

Dramatizace pohádek o zvířátkách 

domluvit se slovy i gesty, 
improvizovat 

Domlouvá se slovy i 
gesty, improvizuje 

Dramatizace pohádek o zvířátkách 

naučit se zpaměti krátké 
texty (reprodukovat říkanky, 
písničky, pohádky, zvládnout 
jednoduchou dramatickou 
úlohu apod.) 

Zvládne 
jednoduchou 
dramatickou úlohu 

Dramatizace pohádek o zvířátkách 

naučit se zpaměti krátké 
texty (reprodukovat říkanky, 
písničky, pohádky, zvládnout 
jednoduchou dramatickou 
úlohu apod.) 

Naučí se krátké 
texty, reprodukuje 
říkanky, zapojí se 
do společného 
zpěvu 

Písničky, básničky, na téma sedlák, řezník, zvířata 
na statku, pole 

popsat situaci (skutečnou, 
podle obrázku) 

Popíše situaci na 
obrázku 

Popisy obrázků (např. Lada zabíjačka) 

popsat situaci (skutečnou, 
podle obrázku) 

Popíše skutečnou 
situaci 

Rozhovory, vyprávění vlastních zážitků 

vést rozhovor (naslouchat 
druhým, vyčkat, až druhý 
dokončí myšlenku, sledovat 
řečníka i obsah, ptát se) 

Dokáže vést 
rozhovor 

Rozhovory, vyprávění vlastních zážitků 

Tvoření z různých výtvarných materiálů, malba, 
kresba, modelování na téma statek, zvířátka 
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učit se nová slova a aktivně je 
používat (ptát se na slova, 
kterým nerozumí) 

Pozná a pojmenuje 
některé pomůcky 
sedláka a řezníka, 
ptá se na slova, 
kterým nerozumí 

Co potřebuje sedlák, řezník – seznamování s 
pracovními pomůckami 

postupovat a učit se podle 
pokynů a instrukcí 

Vyhledává v 
knížkách a 
encyklopediích 
podle pokynů 

Vyhledávání v knížkách, encyklopediích podle 
pokynů 

projevovat zájem o knížky, 
soustředěně poslouchat 
četbu, hudbu, sledovat 
divadlo, film, užívat telefon 

Projevuje zájem o 
knížky 

Prohlížení a "čtení" knížek 

zachycovat skutečnosti ze 
svého okolí a vyjadřovat své 
představy pomocí různých 
výtvarných dovedností a 
technik (kreslit, používat 
barvy, modelovat, 
konstruovat, tvořit z papíru, 
tvořit a vyrábět z různých 
jiných materiálů, z přírodnin 
aj.) 

Zachycuje 
skutečnosti ze 
svého okolí a 
vyjadřuje své 
představy pomocí 
různých výtvarných 
dovedností a 
technik 

Tvoření z různých výtvarných materiálů, malba, 
kresba, modelování na téma statek, zvířátka 

chápat základní číselné a 
matematické pojmy, 
elementární matematické 
souvislosti a podle potřeby je 
prakticky využívat 
(porovnávat, uspořádávat a 
třídit soubory předmětů 
podle určitého pravidla, 
orientovat se v elementárním 
počtu cca do šesti, chápat 
číselnou řadu v rozsahu první 
desítky, poznat více, stejně, 
méně, první, poslední apod.) 

Chápe základní 
číselné a 
matematické 
pojmy, elementární 
matematické 
souvislosti a podle 
potřeby je 
prakticky využívá 

Třídění zvířátek dle různých kritérií - počítání, 
porovnávání, přiřazování k číslicím (starší děti) 

poznat některá písmena a 
číslice, popř. slova 

Pozná některé 
číslice 

Třídění zvířátek dle různých kritérií - počítání, 
porovnávání, přiřazování k číslicím (starší děti) 

ovládat koordinaci ruky a 
oka, zvládat jemnou motoriku 
(zacházet s předměty denní 
potřeby, s drobnými 
pomůckami, s nástroji, 
náčiním a materiálem, 
zacházet s grafickým a 
výtvarným materiálem, např. 
s tužkami, barvami, nůžkami, 
papírem, modelovací 

Ovládá koordinaci 
ruky a oka, zvládá 
jemnou motoriku 

Grafomotorická cvičení k danému tématu 
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hmotou, zacházet s 
jednoduchými hudebními 
nástroji apod.) 

pomáhat pečovat o okolní 
životní prostředí (dbát o 
pořádek a čistotu, nakládat 
vhodným způsobem s 
odpady, starat se o rostliny, 
spoluvytvářet pohodu 
prostředí, chránit přírodu v 
okolí, živé tvory apod.) 

Pomáhá pečovat o 
chovatelský koutek 

Péče o chovatelský koutek 

být citlivé ve vztahu k živým 
bytostem, k přírodě i k věcem 

Je citlivé ve vztahu 
k živým bytostem, 
přírodě 

Péče o chovatelský koutek 

porozumět běžným projevům 
vyjádření emocí a nálad 

Porozumí běžným 
projevům vyjádření 
emocí a nálad 

Hry a činnosti k vyjadřování emocí a nálad 
prostřednictvím zvířátek 

zachovávat správné držení 
těla 

Zachovává správné 
držení těla 

Zdravotní a jógové cviky motivované zvířátky 

koordinovat lokomoci a další 
polohy a pohyby těla, sladit 
pohyb s rytmem a hudbou 

Koordinuje 
lokomoci a další 
polohy a pohyby 
těla 

Zdravotní a jógové cviky motivované zvířátky 

     

6.4.8 Mlynář, pekař, cukrář  

Název integrovaného bloku Mlynář, pekař, cukrář 

Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a 
společnost, Dítě a svět 

Charakteristika 
integrovaného bloku 

Tentokrát se vydáme za mlynářem, který umlel mouku z obilných zrn z 
baronových polí. Z mouky pak pekaři a cukráři vyráběli pečené 
dobroty. I jejich řemesla si vlastnoručně vyzkoušíme a vše také na 
vlastní jazýčky ochutnáme! 
Trvání bloku - duben 

Výchovné a vzdělávací 
strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku,  jimiž 
jsou cíleně utvářeny a 
rozvíjeny klíčové kompetence 
dětí 

kompetence k učení: 

 klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se 
kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, 
které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, 
raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo  

kompetence k řešení problémů: 

 zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a 
matematických pojmů, vnímá elementární matematické 
souvislosti 

komunikativní kompetence: 
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 dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady 
různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, 
dramatickými apod.)  

sociální a personální kompetence: 
 
· chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, 
agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit 
dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a 
ubližování  

činnostní a občanské kompetence: 

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

    

Mlynář, pekař, cukrář vzdělávání  

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 kompetence k učení 

 kompetence k řešení problémů 

 komunikativní kompetence 

 sociální a personální kompetence 

 činnostní a občanské kompetence 

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy 
IB 

Vzdělávací nabídka 

mít povědomí o širším 
společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i 
technickém prostředí i jeho 
dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí 
dítěte 

Má povědomí o 
práci mlynáře, 
pekaře, cukráře 

Beseda s cukrářem, poezie, písničky, pohádka Jak 
byl pekař na dovolené 

postupovat a učit se podle 
pokynů a instrukcí 

Vyhledává v 
knížkách a 
encyklopediích 
podle pokynů 

Vyhledávání v knížkách, encyklopediích podle 
pokynů 

postupovat a učit se podle 
pokynů a instrukcí 

Postupuje podle 
receptu 

Na pekaře – výroba, pečení housek, chleba 

Na cukráře – výroba cukrářských dobrot pečených 
i nepečených 

ovládat koordinaci ruky a 
oka, zvládat jemnou motoriku 
(zacházet s předměty denní 
potřeby, s drobnými 
pomůckami, s nástroji, 
náčiním a materiálem, 
zacházet s grafickým a 
výtvarným materiálem, např. 
s tužkami, barvami, nůžkami, 

Ovládá koordinaci 
ruky a oka, zvládá 
jemnou motoriku 

Na mlynáře – drcení zrn v hmoždíři 

Na pekaře – výroba, pečení housek, chleba 

Na cukráře – výroba cukrářských dobrot pečených 
i nepečených 

Grafomotorická cvičení – kresba do mouky 
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papírem, modelovací 
hmotou, zacházet s 
jednoduchými hudebními 
nástroji apod.) 

mít povědomí o širším 
společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i 
technickém prostředí i jeho 
dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí 
dítěte 

Má povědomí o 
širším 
společenském, 
věcném, kulturním 
i technickém 
prostředí i jeho 
dění v rozsahu 
praktických 
zkušeností a 
dostupných 
praktických ukázek 
v okolí dítěte 

Vycházka do cukrárny, pekařství 

Seznamování s pomůckami a materiály, které 
potřebuje mlynář, pekař, cukrář 

zvládat běžné činnosti a 
požadavky na dítě kladené i 
jednoduché praktické situace, 
které se doma a v mateřské 
škole opakují, chovat se 
přiměřeně a bezpečně doma i 
na veřejnosti (na ulici, na 
hřišti, v obchodě, u lékaře 
apod.) 

Zvládá jednoduché 
požadavky na dítě 
kladené, chová se 
přiměřeně a 
bezpečně při 
vycházkách, na 
veřejnosti (v 
obchodě). 

Vycházka do cukrárny, pekařství 

vnímat umělecké a kulturní 
podněty, pozorně 
poslouchat, sledovat se 
zájmem literární, dramatické 
či hudební představení a 
hodnotit svoje zážitky (říci, co 
bylo zajímavé, co je zaujalo) 

Vnímá umělecké a 
kulturní podněty, 
pozorně poslouchá, 
sleduje se zájmem 
literární a 
dramatické 
představení a 
hodnotí svoje 
zážitky. 

Beseda s cukrářem, poezie, písničky, pohádka Jak 
byl pekař na dovolené 

Vyhledávání v knížkách, encyklopediích podle 
pokynů 

projevovat zájem o knížky, 
soustředěně poslouchat 
četbu, hudbu, sledovat 
divadlo, film, užívat telefon 

Projevuje zájem o 
knížky, soustředěně 
poslouchá četbu 

Seznamování s pohádkami, příběhy, básničkami – 
mlynář, pekař, cukrář 

vyjadřovat samostatně a 
smysluplně myšlenky, 
nápady, pocity, mínění a 
úsudky ve vhodně 
zformulovaných větách 

Vyjadřuje 
samostatně a 
smysluplně své 
myšlenky, nápady, 
pocity, mínění a 
úsudky ve vhodně 
zformulovaných 
větách 

Rozhovory, vyprávění 
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učit se nová slova a aktivně je 
používat (ptát se na slova, 
kterým nerozumí) 

Učí se nová slova a 
aktivně je používá, 
ptá se na slova, 
kterým nerozumí 

Seznamování s pomůckami a materiály, které 
potřebuje mlynář, pekař, cukrář 

poznat některá písmena a 
číslice, popř. slova 

Pozná některé 
číslice 

Třídění, počítání, porovnávání, přiřazování počtu 
k číslici (starší děti) 

chápat základní číselné a 
matematické pojmy, 
elementární matematické 
souvislosti a podle potřeby je 
prakticky využívat 
(porovnávat, uspořádávat a 
třídit soubory předmětů 
podle určitého pravidla, 
orientovat se v elementárním 
počtu cca do šesti, chápat 
číselnou řadu v rozsahu první 
desítky, poznat více, stejně, 
méně, první, poslední apod.) 

Chápe základní 
číselné a 
matematické 
pojmy, elementární 
matematické 
souvislosti a podle 
potřeby je 
prakticky využívá 

Třídění, počítání, porovnávání, přiřazování počtu 
k číslici (starší děti) 

vnímat a rozlišovat pomocí 
všech smyslů (sluchově 
rozlišovat zvuky a tóny, 
zrakově rozlišovat tvary 
předmětů a jiné specifické 
znaky, rozlišovat vůně, chutě, 
vnímat hmatem apod.) 

Vnímá a rozlišuje 
pomocí všech 
smyslů 

Třídění, počítání, porovnávání, přiřazování počtu 
k číslici (starší děti) 

Smyslové poznávání a hry, ochutnávky 

vyjadřovat svou představivost 
a fantazii v tvořivých 
činnostech (konstruktivních, 
výtvarných, hudebních, 
pohybových či dramatických) 
i ve slovních výpovědích k 
nim 

Vyjadřuje svou 
představivost a 
fantazii v 
dramatických 
činnostech 

Pohybové dramatizace, zdravotní cviky 

koordinovat lokomoci a další 
polohy a pohyby těla, sladit 
pohyb s rytmem a hudbou 

Sladí pohyb s 
rytmem a hudbou 

Hudebně pohybové hry 

vědomě napodobit 
jednoduchý pohyb podle 
vzoru a přizpůsobit jej podle 
pokynu 

Vědomě napodobí 
jednoduchý pohyb 
podle vzoru 

Pohybové dramatizace, zdravotní cviky 

naučit se zpaměti krátké 
texty (reprodukovat říkanky, 
písničky, pohádky, zvládnout 
jednoduchou dramatickou 
úlohu apod.) 

Naučí se zpaměti 
krátké texty 

Nácvik jednoduchých říkanek a písniček na téma 
mlynář, pekař, cukrář 

zachycovat skutečnosti ze 
svého okolí a vyjadřovat své 
představy pomocí různých 

Zachycuje 
skutečnosti, 
vyjadřuje své 

Malba, kresba, výtvarné tvoření z těsta a 
netradičních materiálů 
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Mlynář, pekař, cukrář vzdělávání  

výtvarných dovedností a 
technik (kreslit, používat 
barvy, modelovat, 
konstruovat, tvořit z papíru, 
tvořit a vyrábět z různých 
jiných materiálů, z přírodnin 
aj.) 

představy pomocí 
různých výtvarných 
dovedností a 
technik 

respektovat potřeby jiného 
dítěte, dělit se s ním o hračky, 
pomůcky, pamlsky, rozdělit si 
úkol s jiným dítětem apod. 

Respektuje potřeby 
jiného dítěte, dělí 
se s ním o 
pomůcky, hračky, 
pamlsky, úkoly 

Na mlynáře – drcení zrn v hmoždíři 

Na pekaře – výroba, pečení housek, chleba 

Na cukráře – výroba cukrářských dobrot pečených 
i nepečených 

Seznamování s pomůckami a materiály, které 
potřebuje mlynář, pekař, cukrář 

Třídění, počítání, porovnávání, přiřazování počtu 
k číslici (starší děti) 

Smyslové poznávání a hry, ochutnávky 

Malba, kresba, výtvarné tvoření z těsta a 
netradičních materiálů 

ve známých a opakujících se 
situacích a v situacích, kterým 
rozumí, ovládat svoje city a 
přizpůsobovat jim své 
chování 

Ve známých a 
opakujících se 
situacích a v 
situacích, kterým 
rozumí, ovládá 
svoje city a 
přizpůsobuje jim 
své chování 

Beseda s cukrářem, poezie, písničky, pohádka Jak 
byl pekař na dovolené 

Vycházka do cukrárny, pekařství 

bránit se projevům násilí 
jiného dítěte, ubližování, 
ponižování apod. 

Brání se projevům 
násilí jiného dítěte, 
ubližování, 
ponižování 

Prosociální činnosti směřující k schopnosti 
vzájemného domlouvání, pochopení, že vzniklý 
konflikt je lépe řešit dohodou 

uvědomovat si svá práva ve 
vztahu k druhému, přiznávat 
stejná práva druhým a 
respektovat je 

Uvědomuje si svá 
práva ve vztahu k 
druhému, přiznává 
stejná práva 
druhým a 
respektuje je 

Prosociální činnosti směřující k schopnosti 
vzájemného domlouvání, pochopení, že vzniklý 
konflikt je lépe řešit dohodou 

     

6.4.9 Zahradník  

Název integrovaného bloku Zahradník 

Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a 
společnost, Dítě a svět 

Charakteristika 
integrovaného bloku 

Travička se zelená, sluneční paprsky  vytahují ze země jarní rostlinky a 
je nejvyšší čas, seznámit se se zahradnickým řemeslem. Nejhezčí 
kytičku přineseme mamince k svátku. 
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Název integrovaného bloku Zahradník 

Trvání bloku - květen 

Výchovné a vzdělávací 
strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku,  jimiž 
jsou cíleně utvářeny a 
rozvíjeny klíčové kompetence 
dětí 

kompetence k učení: 

 učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění  

kompetence k řešení problémů: 

  nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za 
úspěch, ale také za snahu  

· užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, 
matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy 
řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích 

komunikativní kompetence: 
 
 · komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s 
dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní 
je výhodou 

sociální a personální kompetence: 

 projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k 
druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá 
nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost  

činnostní a občanské kompetence: 

  svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a 
vyhodnocovat 

· chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a 
podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, 
pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky  

    

Zahradník vzdělávání  

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 kompetence k učení 

 kompetence k řešení problémů 

 komunikativní kompetence 

 sociální a personální kompetence 

 činnostní a občanské kompetence 

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy 
IB 

Vzdělávací nabídka 

mít povědomí o širším 
společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i 
technickém prostředí i jeho 
dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí 
dítěte 

Má povědomí o 
práci zahradníka 

Pohádka Krtek zahradníkem, poezie, písně, 
beseda se zahradníkem 

Návštěva zahradnictví 

mít povědomí o širším 
společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i 
technickém prostředí i jeho 
dění v rozsahu praktických 

Pozná a pojmenuje 
některé zahradní 
rostliny a květy 

Seznamování se zahradními rostlinami 
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Zahradník vzdělávání  

zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí 
dítěte 

poznat a pojmenovat většinu 
toho, čím je obklopeno 

poznat a pojmenovat většinu 
toho, čím je obklopeno 

Pozná a pojmenuje 
některé nástroje a 
pomůcky, které 
potřebuje 
zahradník 

Praktické seznamování s pracemi na zahradě, s 
pracovními pomůckami 

mít povědomí o širším 
společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i 
technickém prostředí i jeho 
dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí 
dítěte 

Má povědomí o 
některých 
charakteristických 
znacích ročního 
období jaro 

Seznamování s charakteristickými znaky ročního 
období jaro 

porozumět slyšenému 
(zachytit hlavní myšlenku 
příběhu, sledovat děj a 
zopakovat jej ve správných 
větách) 

Uvědomuje si, 
prožívá a vyjadřuje 
své city k mamince 

Seznámení s tradicí svátku maminek 

prožívat a dětským způsobem 
projevovat, co cítí (soucit, 
radost, náklonnost), snažit se 
ovládat své afektivní chování 
(odložit splnění svých 
osobních přání, zklidnit se, 
tlumit vztek, zlost, agresivitu 
apod.) 

Dárek pro maminku – tvoření 

uvědomovat si příjemné a 
nepříjemné citové prožitky 
(lásku, soucítění, radost, 
spokojenost i strach, smutek, 
odmítání), rozlišovat citové 
projevy v důvěrném 
(rodinném) a cizím prostředí 

Rozhovory, diskuze, vypravování vlastních zážitků 

vnímat umělecké a kulturní 
podněty, pozorně 
poslouchat, sledovat se 
zájmem literární, dramatické 
či hudební představení a 
hodnotit svoje zážitky (říci, co 
bylo zajímavé, co je zaujalo) 

Vnímá umělecké a 
kulturní podněty, 
pozorně poslouchá, 
sleduje se zájmem 
literární a 
dramatické 
představení a 
hodnotí svoje 
zážitky 

Pohádka Krtek zahradníkem, poezie, písně, 
beseda se zahradníkem 
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Zahradník vzdělávání  

zvládat jednoduchou obsluhu 
a pracovní úkony (postarat se 
o hračky, pomůcky, uklidit po 
sobě, udržovat pořádek, 
zvládat jednoduché úklidové 
práce, práce na zahradě 
apod.) 

Zvládá jednoduché 
pracovní úkony při 
práci na zahradě 

Praktické seznamování s pracemi na zahradě, s 
pracovními pomůckami 

chápat základní číselné a 
matematické pojmy, 
elementární matematické 
souvislosti a podle potřeby je 
prakticky využívat 
(porovnávat, uspořádávat a 
třídit soubory předmětů 
podle určitého pravidla, 
orientovat se v elementárním 
počtu cca do šesti, chápat 
číselnou řadu v rozsahu první 
desítky, poznat více, stejně, 
méně, první, poslední apod.) 

Chápe základní 
číselné a 
matematické 
pojmy, elementární 
matematické 
souvislosti a podle 
potřeby je 
prakticky využívá 

Jarní zelenina, květiny - třídění, počítání, 
porovnávání, odhad 

chápat prostorové pojmy 
(vpravo, vlevo, dole, nahoře, 
uprostřed, za, pod, nad, u, 
vedle, mezi apod.), 
elementární časové pojmy 
(teď, dnes, včera, zítra, ráno, 
večer, jaro, léto, podzim, 
zima, rok), orientovat se v 
prostoru i v rovině, částečně 
se orientovat v čase 

Chápe prostorové 
pojmy (vpravo, 
vlevo, nahoře, dole, 
uprostřed...) 

Na zahradě - hry a činnosti pro trénování 
prostorové orientace 

všímat si změn a dění v 
nejbližším okolí 

Všímá si změn a 
dění v nejbližším 
okolí 

Seznamování s charakteristickými znaky ročního 
období jaro 

Pokusy s rostlinami, semeny 

Vycházky kolem zahrad, pozorování, postřehování 

porozumět, že změny jsou 
přirozené a samozřejmé 
(všechno kolem se mění, 
vyvíjí, pohybuje a proměňuje 
a že s těmito změnami je 
třeba v životě počítat), 
přizpůsobovat se běžně 
proměnlivým okolnostem 
doma i v mateřské škole 

Chápe, že změny v 
přírodě jsou 
samozřejmé a 
přirozené 

Seznamování s charakteristickými znaky ročního 
období jaro 

Péče o pěstitelský koutek – setí, sázení, pletí 

Vycházky kolem zahrad, pozorování, postřehování 

vnímat, že svět má svůj řád, 
že je rozmanitý a 
pozoruhodný, nekonečně 
pestrý a různorodý - jak svět 
přírody, tak i svět lidí (mít 

Vnímá, že svět 
přírody má svůj 
řád, že je rozmanitý 
a pozoruhodný, 

Seznamování s charakteristickými znaky ročního 
období jaro 

Péče o pěstitelský koutek – setí, sázení, pletí 

Vycházky kolem zahrad, pozorování, postřehování 
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Zahradník vzdělávání  

elementární povědomí o 
existenci různých národů a 
kultur, různých zemích, o 
planetě Zemi, vesmíru apod.) 

nekonečně pestrý a 
různorodý 

řešit problémy, úkoly a 
situace, myslet kreativně, 
předkládat „nápady“ 

Řeší problémy, 
úkoly, experimenty 

Pokusy s rostlinami, semeny 

pomáhat pečovat o okolní 
životní prostředí (dbát o 
pořádek a čistotu, nakládat 
vhodnýmzpůsobem s odpady, 
starat se o rostliny, 
spoluvytvářet pohodu 
prostředí, chránit příroduv 
okolí, živé tvory apod.) 

Pomáhá pečovat o 
okolní životní 
prostředí 

Péče o pěstitelský koutek – setí, sázení, pletí 

zacházet šetrně s vlastními i 
cizími pomůckami, hračkami, 
věcmi denní potřeby, s 
knížkami, s penězi apod. 

Zachází šetrně s 
pomůckami, 
pracovními nástroji 

Praktické seznamování s pracemi na zahradě, s 
pracovními pomůckami 

Péče o pěstitelský koutek – setí, sázení, pletí 

Malba, kresba, výtvarné tvoření 

mít povědomí o širším 
společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i 
technickém prostředí i jeho 
dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí 
dítěte 

Má povědomí o 
tradici svátku 
matek 

Seznámení s tradicí svátku maminek 

pochopit, že každý má ve 
společenství (v rodině, ve 
třídě, v herní skupině) svou 
roli, podle které je třeba se 
chovat 

Chápe, že každý má 
v rodině, 
společenství svou 
roli, podle které je 
třeba se chovat 

Rozhovory, hry k pochopení rolí v rodině, ve 
společnosti 

chovat se zdvořile, 
přistupovat k druhým lidem, 
k dospělým i k dětem, bez 
předsudků, s úctou k jejich 
osobě, vážit si jejich práce a 
úsilí 

Chová se zdvořile, 
přistupuje k 
druhým s úctou, 
váží si jejich práce a 
úsilí 

Praktické seznamování s pracemi na zahradě, s 
pracovními pomůckami 

Péče o pěstitelský koutek – setí, sázení, pletí 

Návštěva zahradnictví 

spolupracovat s ostatními Spolupracuje s 
ostatními 

Praktické seznamování s pracemi na zahradě, s 
pracovními pomůckami 

Péče o pěstitelský koutek – setí, sázení, pletí 

vědomě využívat všech 
smyslů, záměrně pozorovat, 
postřehovat, všímat si 
(nového, změněného, 
chybějícího) 

Vědomě využívá 
svých smyslů, 
záměrně pozoruje, 
postřehuje, všímá 
si (nového, 

Vycházky kolem zahrad, pozorování, postřehování 
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Zahradník vzdělávání  

změněného, 
chybějícího) 

vyjadřovat svou představivost 
a fantazii v tvořivých 
činnostech (konstruktivních, 
výtvarných, hudebních, 
pohybových či dramatických) 
i ve slovních výpovědích k 
nim 

Vyjadřuje svou 
představivost a 
fantazii v tvořivých 
činnostech 

Dárek pro maminku – tvoření 

vyjednávat s dětmi i 
dospělými ve svém okolí, 
domluvit se na společném 
řešení (v jednoduchých 
situacích samostatně, jinak s 
pomocí) 

Vyjednává s dětmi i 
s dospělými ve 
svém okolí, 
domluví se na 
společném řešení 

Prosociální činnosti a hry učící děti vyjednávat, 
domluvit se na společném řešení 

zorganizovat hru Učí se zorganizovat 
hru 

Nabízet dětem vedoucí roli při společných hrách 

popsat situaci (skutečnou, 
podle obrázku) 

Popíše situaci Rozhovory, diskuze, vypravování vlastních zážitků 

vést rozhovor (naslouchat 
druhým, vyčkat, až druhý 
dokončí myšlenku, sledovat 
řečníka i obsah, ptát se) 

Dokáže vést 
rozhovor 

Rozhovory, diskuze, vypravování vlastních zážitků 

vyjadřovat samostatně a 
smysluplně myšlenky, 
nápady, pocity, mínění a 
úsudky ve vhodně 
zformulovaných větách 

Vyjadřuje 
samostatně své 
myšlenky, pocity, 
nápady, mínění a 
úsudky 

Rozhovory, diskuze, vypravování vlastních zážitků 

zvládnout základní pohybové 
dovednosti a prostorovou 
orientaci, běžné způsoby 
pohybu v různém prostředí 
(zvládat překážky, házet a 
chytat míč, užívat různé 
náčiní, pohybovat se ve 
skupině dětí, pohybovat se na 
sněhu, ledu, ve vodě, v písku) 

Zvládá základní 
pohybové 
dovednosti, běžné 
způsoby pohybu v 
různém prostředí 

Pohybové hry v přírodě 

Turistika, chůze v přírodním terénu 

Míčové hry 

vědomě napodobit 
jednoduchý pohyb podle 
vzoru a přizpůsobit jej podle 
pokynu 

Vědomě napodobí 
jednoduchý pohyb 
podle vzoru a 
přizpůsobí jej 
pokynu 

Jógová cvičení, zdravotní cviky 

zachovávat správné držení 
těla 

Zachovává správné 
držení těla 

Jógová cvičení, zdravotní cviky 

projevovat zájem o knížky, 
soustředěně poslouchat 

Projevuje zájem o 
knížky, soustředěně 
poslouchá četbu 

Seznamování s pohádkami, příběhy o 
zahradníkovi, zahradě, mamince 
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Zahradník vzdělávání  

četbu, hudbu, sledovat 
divadlo, film, užívat telefon 

postupovat a učit se podle 
pokynů a instrukcí 

Vyhledává v 
knížkách a 
encyklopediích 
podle pokynů 

Vyhledávání v knížkách a encyklopediích podle 
pokynů 

koordinovat lokomoci a další 
polohy a pohyby těla, sladit 
pohyb s rytmem a hudbou 

Koordinuje 
lokomoci a další 
polohy a pohyby 
těla, sladí pohyb s 
hudbou 

Pohybové dramatizace, hudebně pohybové hry 

naučit se zpaměti krátké 
texty (reprodukovat říkanky, 
písničky, pohádky, zvládnout 
jednoduchou dramatickou 
úlohu apod.) 

Naučí se zpaměti 
krátké texty 

Básničky, písničky na téma zahrada, zahradník, 
maminka 

být citlivé ve vztahu k živým 
bytostem, k přírodě i k věcem 

Je citlivé ve vztahu 
k živým bytostem, k 
přírodě i k věcem 

Seznamování se zahradními rostlinami 

Praktické seznamování s pracemi na zahradě, s 
pracovními pomůckami 

Péče o pěstitelský koutek – setí, sázení, pletí 

Pokusy s rostlinami, semeny 

Vycházky kolem zahrad, pozorování, postřehování 

vyjadřovat se prostřednictvím 
hudebních a hudebně 
pohybových činností, zvládat 
základní hudební dovednosti 
vokální i instrumentální 
(zazpívat píseň, zacházet s 
jednoduchými hudebními 
nástroji, sledovat a rozlišovat 
rytmus) 

Zvládá základní 
hudební 
dovednosti vokální 
i instrumentální 

Básničky, písničky na téma zahrada, zahradník, 
maminka 

prožívat radost ze 
zvládnutého a poznaného 

Prožívá radost ze 
zvládnutého a 
poznaného 

Seznamování se zahradními rostlinami 

Jarní zelenina, květiny - třídění, počítání, 
porovnávání, odhad 

Praktické seznamování s pracemi na zahradě, s 
pracovními pomůckami 

Seznamování s charakteristickými znaky ročního 
období jaro 

Péče o pěstitelský koutek – setí, sázení, pletí 

Pokusy s rostlinami, semeny 

Malba, kresba, výtvarné tvoření 

Dárek pro maminku – tvoření 

Vycházky kolem zahrad, pozorování, postřehování 

Rozhovory, diskuze, vypravování vlastních zážitků 

Nabízet dětem vedoucí roli při společných hrách 
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Zahradník vzdělávání  

Pohybové hry v přírodě 

Turistika, chůze v přírodním terénu 

Míčové hry 

Básničky, písničky na téma zahrada, zahradník, 
maminka 

porozumět slyšenému 
(zachytit hlavní myšlenku 
příběhu, sledovat děj a 
zopakovat jej ve správných 
větách) 

Porozumí 
slyšenému, zachytí 
hlavní myšlenku, 
sleduje děj a 
zopakuje jej ve 
správných větách 

Seznamování s pohádkami, příběhy o 
zahradníkovi, zahradě, mamince 

přijímat pozitivní ocenění i 
svůj případný neúspěch a 
vyrovnat se s ním, učit se 
hodnotit svoje osobní 
pokroky 

Přijímá pozitivní 
hodnocení i svůj 
případný neúspěch 
a vyrovná se s ním, 
učí se hodnotit 
svoje osobní 
pokroky 

Komunitní kruhy 

     

6.4.10  Doktor a lékárník  

Název integrovaného bloku Doktor a lékárník 

Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a 
společnost, Dítě a svět 

Charakteristika 
integrovaného bloku 

Na závěr poznáme jedny z nejdůležitějších profesí, které pečovaly o 
baronovo zdraví. 
Trvání bloku - červen 

Výchovné a vzdělávací 
strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku, jimiž 
jsou cíleně utvářeny a 
rozvíjeny klíčové kompetence 
dětí 

kompetence k učení: 

  odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i 
oceňovat výkony druhých 

kompetence k řešení problémů: 

  chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že 
jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje 
si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit 

komunikativní kompetence: 

  dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se 
kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, 
audiovizuální technika, telefon atp.  

sociální a personální kompetence: 

  při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se 
chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu 
nepříjemná, umí odmítnout 

činnostní a občanské kompetence: 
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Název integrovaného bloku Doktor a lékárník 

  dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat 
svoje slabé stránky 

  odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také 
dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem 

    

Doktor a lékárník vzdělávání  

Výchovné a vzdělávací 
strategie 

 kompetence k učení 

 kompetence k řešení problémů 

 komunikativní kompetence 

 sociální a personální kompetence 

 činnostní a občanské kompetence 

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy 
IB 

Vzdělávací nabídka 

mít povědomí o širším 
společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i 
technickém prostředí i jeho 
dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí 
dítěte 

Má povědomí o 
práci lékaře, 
lékárníka 

Beseda s lékařem a lékárníkem, poezie, písničky, 
Doktorská pohádka 

Seznámení s profesí lékaře a lékárníka 

Námětové hry – Na doktora, Na lékárnu 

vnímat umělecké a kulturní 
podněty, pozorně 
poslouchat, sledovat se 
zájmem literární, dramatické 
či hudební představení a 
hodnotit svoje zážitky (říci, co 
bylo zajímavé, co je zaujalo) 

Vnímá umělecké a 
kulturní podněty, 
pozorně poslouchá, 
sleduje se zájmem 
představení a 
hodnotí svoje 
zážitky 

Beseda s lékařem a lékárníkem, poezie, písničky, 
Doktorská pohádka 

mít povědomí o širším 
společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i 
technickém prostředí i jeho 
dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí 
dítěte 

Má povědomí o 
širším 
společenském, 
věcném, kulturním 
i technickém 
prostředí i jeho 
dění v rozsahu 
praktických 
zkušeností a 
dostupných 
praktických ukázek 
v okolí dítěte 

Návštěva lékárny, zdravotního střediska 

pojmenovat části těla, 
některé orgány (včetně 
pohlavních), znát jejich 
funkce, mít povědomí o těle a 
jeho vývoji, (o narození, růstu 
těla a jeho proměnách), znát 
základní pojmy užívané ve 

Pojmenuje části 
těla, některé 
orgány, zná jejich 
funkci, má 
povědomí o těle a 
jeho vývoji, zná 
základní pojmy 

Hry a činnosti zaměřené k poznávání lidského těla 
a jeho částí 
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Doktor a lékárník vzdělávání  

spojení se zdravím, s 
pohybem a sportem 

užívané ve spojení 
se zdravím, s 
pohybem a 
sportem. 

rozlišovat, co prospívá zdraví 
a co mu škodí; chovat se tak, 
aby v situacích pro dítě 
běžných a jemu známých 
neohrožovalo zdraví, bezpečí 
a pohodu svou ani druhých 

Rozlišuje, co zdraví 
prospívá a co mu 
škodí, chová se tak, 
aby v situacích pro 
dítě běžných 
neohrožovalo 
zdraví, bezpečí a 
pohodu svou ani 
druhých 

Činnosti směřující k ochraně zdraví a zdravého 
životního stylu, jak svého, tak i ve směru k 
druhému 

chovat se a jednat na základě 
vlastních pohnutek a zároveň 
s ohledem na druhé 

Chová se a jedná 
na základě 
vlastních pohnutek 
a zároveň s 
ohledem na druhé 

Prosociální hry, dramatické hříčky, činnosti 
směřující k ohleduplnosti ke druhému 

chovat se obezřetně při 
setkání s neznámými dětmi, 
staršími i dospělými jedinci, v 
případě potřeby požádat 
druhého o pomoc (pro sebe i 
pro jiné dítě) 

Chová se obezřetně 
při setkání s 
neznámými lidmi, v 
případě potřeby 
dokáže požádat o 
pomoc 

Co se může stát o prázdninách - hry a činnosti, 
navozené situace, dramatické hříčky směřujícími k 
obezřetnosti při setkávání s neznámými lidmi 

odmítnout komunikaci, která 
je mu nepříjemná 

Dokáže odmítnout 
komunikaci, která 
je mu nepříjemná 

Co se může stát o prázdninách - hry a činnosti, 
navozené situace, dramatické hříčky směřujícími k 
obezřetnosti při setkávání s neznámými lidmi 

uvědomovat si, že ne všichni 
lidé respektují pravidla 
chování, že se mohou chovat 
neočekávaně, proti 
pravidlům, a tím ohrožovat 
pohodu i bezpečí druhých; 
odmítat společensky 
nežádoucí chování (např. lež, 
nespravedlnost, ubližování, 
lhostejnost či agresivitu), 
chránit se před ním a v rámci 
svých možností se bránit jeho 
důsledkům (vyhýbat se 
komunikaci s lidmi, kteří se 
takto chovají) 

Uvědomuje si, že 
ne všichni lidé 
respektují pravidla 
chování, že se 
mohou chovat 
neočekávaně, proti 
pravidlům, a tím 
ohrožovat pohodu i 
bezpečí druhých, 
odmítá společensky 
nežádoucí chování 

Co se může stát o prázdninách - hry a činnosti, 
navozené situace, dramatické hříčky směřujícími k 
obezřetnosti při setkávání s neznámými lidmi 

vyjádřit souhlas i nesouhlas, 
říci „ne“ v situacích, které to 
vyžadují (v ohrožujících, 
nebezpečných či neznámých 
situacích), odmítnout se 

Dovede vyjádřit 
souhlas i 
nesouhlas, říci "ne" 
v situacích, které to 
vyžadují 

Co se může stát o prázdninách - hry a činnosti, 
navozené situace, dramatické hříčky směřujícími k 
obezřetnosti při setkávání s neznámými lidmi 
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Doktor a lékárník vzdělávání  

podílet na nedovolených či 
zakázaných činnostech apod. 

dodržovat pravidla her a 
jiných činností, jednat 
spravedlivě, hrát fair 

Dodržuje pravidla 
her a jiných 
činností 

Námětové hry – Na doktora, Na lékárnu 

Hry a činnosti zaměřené k poznávání lidského těla 
a jeho částí 

Činnosti směřující k ochraně zdraví a zdravého 
životního stylu, jak svého, tak i ve směru k 
druhému 

Prosociální hry, dramatické hříčky, činnosti 
směřující k ohleduplnosti ke druhému 

Co se může stát o prázdninách - hry a činnosti, 
navozené situace, dramatické hříčky směřujícími k 
obezřetnosti při setkávání s neznámými lidmi 

uvědomovat si nebezpečí, se 
kterým se může ve svém 
okolí setkat, a mít povědomí 
o tom, jak se prakticky 
chránit (vědět, jak se 
nebezpečí vyhnout, kam se v 
případě potřeby obrátit o 
pomoc) 

Uvědomovat si 
nebezpečí, se 
kterými se může v 
letní přírodě setkat 
a mít povědomí o 
tom, jak se 
prakticky chránit 

Činnosti seznamující s nebezpečími letní přírody 

vést rozhovor (naslouchat 
druhým, vyčkat, až druhý 
dokončí myšlenku, sledovat 
řečníka i obsah, ptát se) 

Dokáže vést 
rozhovor 

Rozhovory, diskuze 

postupovat a učit se podle 
pokynů a instrukcí 

Vyhledává podle 
pokynů a instrukcí 

Vyhledávání v encyklopediích, společné 
vyhledávání na internetu 

vnímat a rozlišovat pomocí 
všech smyslů (sluchově 
rozlišovat zvuky a tóny, 
zrakově rozlišovat tvary 
předmětů a jiné specifické 
znaky, rozlišovat vůně, chutě, 
vnímat hmatem apod.) 

Vnímá a rozlišuje 
pomocí všech 
smyslů 

Smyslové hry 

vědomě napodobit 
jednoduchý pohyb podle 
vzoru a přizpůsobit jej podle 
pokynu 

Vědomě napodobí 
jednoduchý pohyb 
podle vzoru a 
přizpůsobí jej 
pokynu 

Relaxační hry, zdravotní cvičení 

zachovávat správné držení 
těla 

Zachovává správné 
držení těla 

Relaxační hry, zdravotní cvičení 

ovládat dechové svalstvo, 
sladit pohyb se zpěvem 

Ovládá dechové 
svalstvo 

Relaxační hry, zdravotní cvičení 

koordinovat lokomoci a další 
polohy a pohyby těla, sladit 
pohyb s rytmem a hudbou 

Koordinuje 
lokomoci a další 
polohy a pohyby 
těla 

Relaxační hry, zdravotní cvičení 
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zvládnout základní pohybové 
dovednosti a prostorovou 
orientaci, běžné způsoby 
pohybu v různém prostředí 
(zvládat překážky, házet a 
chytat míč, užívat různé 
náčiní, pohybovat se ve 
skupině dětí, pohybovat se na 
sněhu, ledu, ve vodě, v písku) 

Zvládá základní 
pohybové 
dovednosti a 
prostorovou 
orientaci, běžné 
způsoby pohybu v 
různém prostředí 

Turistika 

Pohybové hry 

mít povědomí o širším 
společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i 
technickém prostředí i jeho 
dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí 
dítěte 

Má povědomí o 
širším přírodním 
prostředí i jeho 
dění v rozsahu 
praktických 
zkušeností a 
dostupných 
praktických ukázek 
v okolí dítěte 

Určování, sbírání bylin při vycházkách 

řešit problémy, úkoly a 
situace, myslet kreativně, 
předkládat „nápady“ 

Řeší problémy, 
úkoly a situace 

Pokusy – tvoření bylinných lektvarů a čajů 

vnímat, že je zajímavé 
dozvídat se nové věci, 
využívat zkušeností k učení 

Vnímá, že je 
zajímavé dozvídat 
se nové věci, 
využívá zkušeností 
k dalšímu učení 

Vyhledávání v encyklopediích, společné 
vyhledávání na internetu 

Hry a činnosti zaměřené k poznávání lidského těla 
a jeho částí 

Činnosti směřující k ochraně zdraví a zdravého 
životního stylu, jak svého, tak i ve směru k 
druhému 

Činnosti seznamující s nebezpečími letní přírody 

Pokusy – tvoření bylinných lektvarů a čajů 

zachycovat skutečnosti ze 
svého okolí a vyjadřovat své 
představy pomocí různých 
výtvarných dovedností a 
technik (kreslit, používat 
barvy, modelovat, 
konstruovat, tvořit z papíru, 
tvořit a vyrábět z různých 
jiných materiálů, z přírodnin 
aj.) 

Zachycuje 
skutečnosti ze 
svého okolí a 
vyjadřuje své 
představy pomocí 
různých výtvarných 
technik 

Tvoření z přírodnin 

ovládat koordinaci ruky a 
oka, zvládat jemnou motoriku 
(zacházet s předměty denní 
potřeby, s drobnými 
pomůckami, s nástroji, 
náčiním a materiálem, 
zacházet s grafickým a 

Ovládá koordinaci 
ruky a oka, zvládá 
jemnou motoriku 

Malba, kresba 
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výtvarným materiálem, např. 
s tužkami, barvami, nůžkami, 
papírem, modelovací 
hmotou, zacházet s 
jednoduchými hudebními 
nástroji apod.) 

porozumět slyšenému 
(zachytit hlavní myšlenku 
příběhu, sledovat děj a 
zopakovat jej ve správných 
větách) 

Porozumí 
slyšenému (zachytí 
hlavní myšlenku, 
sleduje děj a 
zopakuje ho ve 
správných větách) 

Pohádky na téma doktor, lékárník, letní příroda 

naučit se zpaměti krátké 
texty (reprodukovat říkanky, 
písničky, pohádky, zvládnout 
jednoduchou dramatickou 
úlohu apod.) 

Naučí se zpaměti 
krátké texty 
(reprodukuje 
říkanky, písničky) 

Básničky, písničky na dané téma 

rozlišovat některé obrazné 
symboly (piktogramy, 
orientační a dopravní značky, 
označení nebezpečí apod.) a 
porozumět jejich významu i 
jejich komunikativní funkci 

Rozlišuje některé 
piktogramy 

Seznamování s různými piktogramy týkajícími se 
tématu 

mít povědomí o širším 
společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i 
technickém prostředí i jeho 
dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí 
dítěte 

Má povědomí o 
některých 
charakteristických 
znacích ročního 
období léto 

Seznamování se znaky ročního období léto 

uvědomovat si své možnosti i 
limity (své silné i slabé 
stránky) 

Uvědomuje si své 
možnosti i limity 

Komunitní kruhy - vedené k uvědomování si svých 
silných i slabých stránek, k hodnocení osobních 
pokroků i oceňování výkonů druhých 

přijímat pozitivní ocenění i 
svůj případný neúspěch a 
vyrovnat se s ním, učit se 
hodnotit svoje osobní 
pokroky 

Přijímá pozitivní 
ocenění i svůj 
případný neúspěch 
a vyrovná se s ním, 
učí se hodnotit 
svoje osobní 
pokroky 

Komunitní kruhy - vedené k uvědomování si svých 
silných i slabých stránek, k hodnocení osobních 
pokroků i oceňování výkonů druhých 
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7 Dílčí projekty a programy  

Doplňkové programy – s celoškolní působností  úzce souvisí s filozofií školy, přispívají k plnění 

záměru ŠVP, a proto jsou do nich zapojeny pokud možno všechny děti.  

Prevence soc. patologických jevů  (především šikany, samostatně zpracovaný program)  

EVVO  (oblast ekologie, samostatně zpracovaný program)  

Předškoláček 

Charakteristika:  Předškoláček sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se 

sférou emocionálně motivační a sociální, přispívá k rozvoji řeči. Pracujeme se všemi dětmi v 

posledním roce školní docházky a cílem je zefektivnit přípravu pro úspěšný přechod do školy. 

Předškoláček bude uskutečňován jednou až dvakrát týdně v odpoledních hodinách v rámci aktivit 

mateřské školy.  

Hlavní činnosti:  

-  činnosti, které rozvíjejí společenský styk a vztahy mezi dětmi, prosociální chování  

- modelové situace zaměřené na oblast emocionálních stavů, rozvíjení fantazie, vyjadřování emocí  

- komunikace, kooperace ve skupině - hry se slovy, textem písně, na rýmy  

- specifická cvičení zaměřená na posílení rozvoje zrakové a sluchové percepce, pravolevé a 

prostorové orientace  

- pohybová cvičení zaměřená na realizaci pohybu  

- cvičení pohybově akustická - respektování rytmu, kopírování grafického vzoru  

- sebehodnotící, sebepoznávací aktivity  

- činnosti relaxační  

- činnosti přibližující dětem svět kultury a umění  

- činnosti zajišťující spokojenost, radost, veselí a pohodu  

- činnosti pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání  

Očekávané výstupy:  

- vytvářet klíčové kompetence  
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- přispívat k plnění cílů ročního plánu  

- zaměřovat se na úspěšný a snadnější přechod do školy  

- zvládnout pravolevou a prostorovou orientaci  

- rozlišovat grafické tvary, vzory  

- vnímat rytmus písně  

- umět pohyb a gesta, grafické vzory sladit s rytmem písně  

- rozvinout sebehodnocení, sebepoznávání  

- prožívat radost ze zvládnutého, poznaného  

Rizika:  

- nekvalifikovanost  

- učitelka nemá předpoklady k hudebnímu cítění  

- nerespektování individuálních možností a schopností dětí  

Časový rozsah:  1 rok  

Věková skupina: 5 - 7 let  

Plavání -  zdravotně preventivní program pro přihlášené děti (předškoláky) probíhá v dopoledních 

hodinách (středa).  

PLÁNOVANÁ ŠKOLA V PŘÍRODĚ  

Josefův Důl - Hotel PEKLO   

Charakteristika:  

Pobyt ve škole v přírodě je prioritně určen pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ.  

Během pobytu děti absolvují předplavecký výcvik  vedený  prožitkovou formou profesionální 

lektorkou.  Bude probíhat každý den v dopoledních hodinách po dobu 30 minut.  

Vzdělávací plán bude zpracován dle celoročního projektu Školního vzdělávacího programu Úsměv, 

prosím aneb starobylá řemesla. 
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Hlavní činnosti:  

 Předplavecký výcvik, který zahrnuje:    

o Seznámení s prostředím, základy bezpečného pohybu na bazénu  

o Rychlý nádech a úplný výdech do vody  

o Vybublávání pod vodou  

o Potápění  

o Protažená poloha těla na vodě – rakety s dopomocí, postrkem, s odrazem, splývání  

o Skoky, orientace a plavání pod vodou  

o Postupný nácvik plaveckých technik u zkušenějších dětí  

o Kraulové nohy, dýchání do vody u kraje bazénu s pohybem pomocí ručkování  

o Odrazy na břicho, následné dynamické splývání  

o Převoz hraček na destičce  

o Kraulové kopání, znakové kopání  

o Procvičování skoků – panák, skrčka, šipka  

o Hry ve vodě – opičí dráha, štafetové závody  

Očekávané výstupy:  

 Předplavecký výcvik:    

o Mít radost z pobytu ve vodě  

o Odstranit případný strach z vody  

o Dodržovat pravidla bezpečnosti  

o Zvládnout základní předplavecké dovednosti  

Rizika:  

 Nedostatečné zajištění bezpečnosti dětí  

Plánovaný režim:                         

             Neděle   

 příjezd kolem 17 hodiny  

 seznámení s novým prostředím  

 ubytování na pokojích  

 večeře  

 hry na pozemku penzionu Peklo  

 večerní hygiena  

 večerka  
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  Pondělí  - čtvrtek    

 budíček, hygiena  

 snídaně  

 rozdělení do skupin na plavecký výcvik, pobyt v bazénu po skupinách, ostatní budou mít 

program s učiteli dle počasí na téma Doktor a lékárník dle projektu ŠVP  

 oběd  

 polední klid  

 výlety do okolí  

 výtvarné, pohybové či hudební činnosti k tématu  

 večeře  

 večerní aktivity, volný program  

 balení osobních věcí (čtvrtek)  

 hygiena  

 večerka  

               Pátek    

 budíček  

 úklid na pokojích  

 snídaně  

 odjezd domů  
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8 Systém evaluace  

8.1 Oblasti autoevaluace  

Kvalitu celkové činnosti MŠ, zejména jejího hlavního poslání – výchovně vzdělávací činnosti  

ovlivňuje několik aspektů. Je to především kvalita plánování, kvalita vzdělávacích podmínek,  

kvalita naplňování zvolených cílů a kvalita výsledků vzdělávání. Našim cílem je tyto oblasti stále  

zlepšovat, a proto provádíme autoevaluaci, což je neustálé, systematické sledování,  

vyhodnocování a konkrétní pojmenování pozitiv i negativ, vyvození závěrů a opatření pro další  

postup. Evaluaci zpracovává ředitel školy ve spolupráci s týmem pedagogů do výstupní evaluační  

zprávy.  

Zásady:  

Důležitou zásadou je zachování tří postupných, stále se opakujících kroků:  

1. naučit se uvědomovat si nedostatky, připustit, že vůbec jsou  

2. odhalit a konkrétně pojmenovat příčinu, proč tomu tak je  

3. zvolit nové, účinnější postupy  

Evaluační fáze  

1. sběr dat, informací  

1. vyhodnocování – analýza dat a informací podle předem stanovených kritérií  

1. plánování – co se osvědčilo a ponecháme, co změníme, co zavedeme nově  

Odpovědí na otázky - co, koho hodnotíme  

Čím – jaké nástroje použijeme  

Jak často – termín  

Kdo zodpovídá  

Vzniká Systém evaluace.  

Vyhodnocením Systému evaluace dostaneme podklad pro výstupní evaluační zprávu.  

Evaluace a hodnocení se uskutečňuje na dvou úrovních:  

1. vnější – prováděná ČŠI, zřizovatelem, rodiči, odborníky (např. PPP)  

2. vnitřní – podle vlastních kritérií a to na dvou úrovních:  

a. na úrovni školy  

b. na úrovni třídy  

Na úrovni školy se zaměřujeme: (viz. systém evaluace)  

1. na kvalitu výchovně vzdělávací práce pedagogů  

2. na kvalitu podmínek vzdělávání  

3. na cíl a záměr ŠVP  

4. na úspěšnost koncepce ŠVP  

5. na spolupráce s veřejností  

Na úrovni třídy se zaměřujeme: (viz. systém evaluace)  
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1. na hodnocení integrovaných bloků prostřednictvím očekávaných výstupů  

2. na individuální rozvoj dítěte  

3. na plnění programu „Úsměv, prosím“  

4. na sebereflexi učitelky  

5. na spolupráci s rodiči  

8.2 Cíle a kritéria autoevaluace  

Podmínky ke vzdělání:    

obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky,  

podmínky ke vzdělávání bezpečnostní a hygienické,  

podmínky ke vzdělávání materiální,  

podmínky ke vzdělávání personální,  

podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - klima školy (interakce učitele a žáků klima učitel. 

sboru),  

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s odbornými institucemi a 

zřizovatelem,  

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s rodiči (ankety pro rodiče),  

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - zohlednění individuálních potřeb 

žáků/dětí,  

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - organizační 

řízení školy,  

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - profesionalita 

a rozvoj lidských zdrojů,  

výsledky vzdělávání žáků/dětí - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků/dětí),  

výsledky vzdělávání žáků/dětí - klíčové kompetence   

8.3 Nástroje autoevaluace  

Škola používá k jednotlivým oblastem autoevaluace následující nástroje:  

analýza školní dokumentace  

anketa pro rodiče 

anketa pro učitele a provozní pracovníky  

hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele) 

vzájemné hospitace pedagogů  
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8.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností a 

odpovědnosti pedagogů  

Autoevaluační činnosti jsou prováděny pravidelně častěji než pololetí.  

    

Odpovědnost pedagogů:   

Hodnocení integrovaných bloků. Individuální rozvoj dítěte. Plnění programu Úsměv, prosím. 

Sebereflexe. Spolupráce s rodiči. Kvalita podmínek vzdělávání. Spolupráce s veřejností. Cíl a záměry 

ŠVP. Kvalita výchovně vzdělávací práce pedagogů.  

   

 


