
 
 
 
 

 
 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

s motivačním názvem: 

CESTA ZA POZNÁNÍM SE SKŘÍTKEM MEDOVNÍČKEM 

 

Mateřská škola, Velké Hostěrádky, příspěvková organizace 

Velké Hostěrádky 65, 691 74 

               

 

Projednáno na pedagogické radě dne: 28. 8. 2020 

Platnost dokumentu: 28. 8. 2020 – 31. 8. 2024 

 

 

                                                                                       Zpracovala: Monika Florová, ředitelka MŠ 

                                                                                                             Marta Reiterová, učitelka MŠ 



Mateřská škola,Velké Hostěrádky, příspěvková organizace-ŠVP PV „ Cesta za poznáním se skřítkem Medovníčkem “ 
 

 
OBSAH: 

1. Identifikační údaje o škole 

2. Obecná charakteristika školy 

3. Podmínky vzdělávání 

3.1. Věcné podmínky 

3.2. Životospráva 

3.3. Tělesná pohoda a pohyb 

3.4. Organizace 

3.5. Psychosociální podmínky 

3.6. Řízení mateřské školy 

3.7. Personální a pedagogické zajištění 

3.8. Spoluúčast rodičů a spolupráce s jinými subjekty 

3.9. Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

3.10. Podmínky pro vzdělávání dětí nadaných 

3.11. Podmínky pro vzdělávání dětí mladších 3 let 

4. Organizace vzdělávání 

5. Charakteristika vzdělávacího programu 

6. Vzdělávací obsah 

7. Systém evaluačních činností 

ZÁVĚR 

 

 

 
 

 

 

 



Mateřská škola,Velké Hostěrádky, příspěvková organizace-ŠVP PV „ Cesta za poznáním se skřítkem Medovníčkem “ 
 

 

1. Identifikační údaje o škole 

Předkladatel: 

Název školy:             Mateřská škola, Velké Hostěrádky, příspěvková organizace 

Adresa školy:            Velké Hostěrádky 65, 691 74 

Právní norma:          právní subjekt, příspěvková organizace 

IZO:                            107 604 892 

IČO:                            75022419 

Jméno ředitelky:      Monika Florová 

Kontakty: tel.:           519 419 524, 731 583 339 

Kapacita školy:         28 dětí 

e-mail:                       msvhosteradky@centrum.cz 

web.                           www.msvhosteradky.cz 

ID datové schránky: f3xk3ri 

 

Zřizovatel: 

Název zřizovatele:    Obec Velké Hostěrádky 

Adresa zřizovatele:   Velké Hostěrádky 66, 691 74 

Jméno starosty:         Alena Vávrová 

Kontakty, tel.:            519 419 523 

e-mail:                         starosta@velkehosteradky.cz 
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Obecná charakteristika  školy 
 

Obec Velké Hostěrádky je malá vesnice. V jejím středu se nachází dvoupatrová budova 
Mateřské školy, postavená jako Obecní škola pro 1. Až 5. Ročník v roce 1895. 
Za budovou se nachází dvůr a rozlehlá zahrada, kterou používáme k pobytu venku. 
Provoz jednotřídní mateřské školy byl zahájen 2.září 1968 v přízemí budovy, odkud se po 
zrušení Základní školy v roce 1977 po stavebních úpravách přemístila do prvního patra. 
Získala tak prostornou třídu, ložnici, jídelnu, kuchyň, sociální zařízení, kancelář, v mezipatře 
šatnu pro děti. K dalším úpravám došlo až v roce 2004, výstavbou nové školní kuchyně 
v přízemí budovy, která je vybavená moderními kuchyňskými spotřebiči, s kapacitou 100, 
strávníků, se zázemím pro kuchařky, novým skladem potravin, novou jídelnou pro děti a cizí 
strávníky. Po vybudování nového sociálního zařízení v r. 2005, v rámci doplňkové činnosti 
můžeme v těchto prostorách místním občanům poskytovat – rodinné oslavy, setkání 
důchodců a jiné společenské události. Tato místnost se stala také volební místností. 
V roce 2004 byly stavebně upraveny i třídy ve školce. Propojila se ložnice s hernou, tak 
odpadlo přecházení přes chodbu. Během léta v r. 2007 byla provedena dlouho očekávaná 
rekonstrukce soc. zařízení dětí i zaměstnanců v prvním patře. 
V roce 2008 byla v celé budově vyměněna dřevěná okna za úsporná plastová. V dalších dvou 
letech byla vyměněna topná tělesa a opraveno schodiště. 
Do června roku 2013 se společně s mateřskou školou dělila o prostory také obecní knihovna. 
S nárůstem zájmu o umístění dětí do Mateřské školy Obecní úřad umožnil přestěhování 
knihovny do prostor Obecního úřadu a po stavebních úpravách / vybudování nových 
sociálních prostorů pro děti dle platných hygienických norem / jsme získaly novou vzdušnou 
místnost, kterou využíváme výhradně jako lehárnu pro děti. 
Z původní místnosti, kde děti odpočívaly jsme vytvořily další hernu, která jako lehárna byla 
už nevyhovující. 

Mateřská škola sídlí v klidném prostředí v centru obce, má výhodnou polohu, 
dostupnost a možnosti hromadné i individuální dopravy. V bezprostřední blízkosti mateřské 
školy jsou rodinné domky se zahradami, parčík s okrasnými dřevinami, lavičkami a herními 
prvky pro děti. Starší a nová zástavba v obci působí pozitivně na děti svou rozmanitostí. 
K budově mateřské školy patří nově oplocená školní zahrada s travnatým povrchem a je 
bezbariérově přístupná. Zrekonstruované herní a relaxační plochy umožňují sportovní vyžití 
dětí a rozmanité pohybové aktivity. Mobiliář zahrady doplňují houpačky, skluzavky, průlezky 
a další zařízení. Ke hrám dětí slouží dřevěný zahradní domek a velká tabule na kreslení. 

Využíváme prostorné pískoviště, které zakrýváme a 2x ročně dezinfikujeme horkou vodou. 
V zahradě jsou vzrostlé stromy poskytující dětem dostatek stínu a zákoutí pro hry. V loňském 
roce jsme pořídily zastínění pískoviště plachtou proti slunci. Školní zahrada je převážně 
využívána v dopoledních hodinách a dle možností i odpoledne. 

Mateřská škola má kapacitu 24 dětí a její využití je maximální. Je hojně vyhledávána 
rodiči nejen z Velkých Hostěrádek, ale i z okolních obcí, protože rodiče dětí mají možnost 
vybrat si z široké nabídky aktivit školy. 
Od roku 1996 jsou do mateřské školy přijímány i děti z vedlejších vesnic / Bohumilice, 
Bošovice /. 



Mateřská škola,Velké Hostěrádky, příspěvková organizace-ŠVP PV „ Cesta za poznáním se skřítkem Medovníčkem “ 
 

Počet pracovníků: 2 učitelky, 1 školní asistent (hrazeno z projektu Šablony 2), školnici, 
vedoucí školní jídelny, 1 kuchařku, která vydává dětem i stravu. 
  
Příležitost pro rozvoj: 
Dlouhodobý záměr – celková rekonstrukce dvora, zázemí pro kuchařky a přízemí MŠ. Vše 
projednáno se zřizovatelem, který zažádal o dotace na rekonstrukci. 

 

3.  Podmínky vzdělávání 

3.1  Věcné podmínky 
Budova mateřské školy je dvoupatrová, prostorná, dobře vybavená pro pobyt dětí. 
Chodba v přízemí budovy byla v roce 2005 opatřena novou dlažbou a dřevěným obkladem a 
umožňuje tak důstojný vstup na poštu, do školní kuchyně a jídelny, do prvního patra a na 
dvůr, kterým se prochází na školní zahradu. 

V jídelně děti dopoledne svačí a v poledne obědvají. Odpoledne dětem podáváme 
svačinu ve třídě v prvním patře – ve třídě. Jídelna je zařízena esteticky, funkčně, s plastovými 
okny, které jsou dobře větrané, jsou opatřeny podlahami z PVC, novými stoly a dřevěnými 
židlemi. Dětem byly pořízeny nové židličky a upraveny stolečky tak, aby byly přizpůsobeny 
antropometrickým požadavkům. Budova není podsklepena, v suterénu je kotelna, skladové 
prostory a škrabka brambor. 

Dveře do prvního patra jsou z bezpečnostních důvodů neustále uzavřeny. Při odchodu 
z prostorů mateřské školy je umístěno na zvýšeném místě bezpečnostní tlačítko, které 
umožní použít pouze dospělé osobě odchod ze školy. Návštěvám i přicházejícím rodičům 
s dětmi je vstup do patra umožněn až po nahlášení jména do sluchátka v přízemí. Hlavní 
vstup do školy je též bezpečně uzavřen a opatřen kamerovým systémem. 

V prvním patře se nacházejí dvě prostorné herny a ložnice pro odpočinek dětí, 
umývárny s toaletami a sprchovým koutem, úklidová místnost a zázemí pro pedagogy. Vstup 
do prostor Mateřské školy je opatřen názvem MŠ.  

V mezipatře je světlá, nově vymalovaná šatna s novými skříňkami pro děti k uložení 
šatstva a obuvi. Nad skříňkami jsou zavěšeny nástěnky, na kterých jsou průběžně 
vystavovány práce dětí, které tak mohou shlédnout jejich rodiče. Informační nástěnka pro 
rodiče je umístěna ve vstupním prostoru mateřské školy. V případě mimořádných opatření a 
omezeném vstupu ZZ (zákonní zástupci, nebo osoby pověřené ZZ k přebírání dětí) je 
duplicitně informativní nástěnka umístěna u hlavních vstupních dveří do prostor MŠ. 

Herny v prvním patře jsou situovány na jihozápad, jsou světlé a díky novým 
plastovým oknům s ventilačkami opatřenými bezpečnostními zámky dobře větratelné. V 
zimních měsících jsou obě herny vytápěny na dostatečnou teplotu, která se dá regulovat 
termostatickými hlavicemi. V červenci r. 2020 byly nově vymalovány prostory kuchyně, 
chodby, třídy a ložnice dětí. Stěny jsou vymalovány veselými sytými barvami a esteticky 
doplněny o malovaný strom s ptáčky volně poletující po třídě. V „modré herně “ a třídě jsme 
svépomocí obložili již neesteticky působící zdi dřevěnými obklady ošetřenými zdravotně 
nezávadným nátěrem. 

Interiér mateřské školy odpovídá moderním trendům, od září 2020 byla vytvořena 
tvz.,, Centra aktivit“, která dětem umožňují pohybové, konstruktivní, rukodělné, výtvarné, 
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pracovní a hudební aktivity odpovídající potřebám při individualizaci dětí předškolního věku. 
Centra: domácnost, dílnička, kostkoviště, ateliér, relaxace a pohyb, hudba a dramatika, 
manipulativa a stolní hry, pokusy a objevy. Dětské židle a stolky jsou ve dvou velikostech.  
V herně je dostatečné množství hraček a stavebnic z PVC, ze dřeva i z měkkých materiálů, 
velká molitanová stavebnice, stolní deskové hry, puzzle a další.  Část herního prostoru je 
pokryt novým kobercem. Pro hudební činnosti máme klavír, kytaru, dostatek rytmických 
nástrojů Orffova instrumentáře. Hračky, pomůcky i výtvarný materiál jsou uloženy 
v otevřených policích, skříňkách s plastovými zásobníky a kontejnery. Vše je dětem 
dostupné, jsou stanovena pravidla používání. Pomůcky, hračky a dětský časopis Sluníčko jsou 
plně využívány dětmi i pedagogy. K dispozici je audiovizuální technika – nový televizor, CD a 
DVD přehrávač, učitelky mohou využívat počítač a notebook s přístupem na internet. 
  Materiální vybavení školy je vyhovující, hračky jsou převážně nové, jsou průběžně 
doplňovány a obměňovány. Pro dramatické činnosti děti využívají čepičky s motivy zvířat, 
maňásky, loutky i kostýmy. V rámci tělovýchovných činností využíváme balanční disky, 
masážní koberec a kameny, skákací pytle, cvičné kooperační lyže, míčky a další drobné 
náčiní. Pro skupinové i individuální tělovýchovné činnosti užíváme také žíněnky, švédskou 
lavičku, ribstol, které jsou k dispozici v „modré herně“. 
Průběžně je doplňována dětská a učitelská knihovna.  

Prostory pro odpočinek dětí jsou vybaveny novým odpovídajícím zdravotně 
nezávadným nábytkem a lůžkovinami estetického vzhledu. Lehárně náleží i samostatné 
sociální zařízení. 

Děti samy se svými výtvory podílejí na výzdobě interiéru. Dětské práce jsou 
pravidelně vystavovány ve třídě, šatně a vestibulu budovy. 

V období adventu v duchu vesnických tradic pořádáme pravidelně dílničku pro rodiče 
i širokou veřejnost, které nám odborně zaštiťuje florista pan ing. Jiří Pilát a společně 
vytváříme adventní výzdobu MŠ a svých domovů. 

Stalo se dobrou tradicí a zvykem / 3 roky /, že pořádáme v místním katoliclém kostele 
slavnostní,,Adventní koncert“ společně s žesťovým kvintetem,, Musikou Animae“, kde 
dostanou prostor vystoupit i děti s vánočním programem pro své blízké. 

K této tradici se váže i účast na slavnostním rozsvěcení obecního,, Vánočního stromu“ 
s pásmem koled. 
 Okna mateřské školy zdobíme vkusnými dekoracemi dětí i učitelek, dle ročních období a 
příležitostí.  

Celkové vybavení hračkami, materiály a doplňky dává dětem široký prostor k hrám, i 
dalším aktivitám, které podporují rozvoj dítěte.  

MŠ nemá vlastní tělocvičnu. K tomuto účelu využívá prostor místní sokolovny, 
v letním období školní zahradu, obecní hřiště, parčík a les v blízkém okolí. Častým cílem 
našich vycházek bývá i návštěva místní bio farmy, kde mohou děti pozorovat domácí zvířata 
v jejich přirozeném prostředí a mají možnost seznámit se s rostlinnou výrobou. 

Přilehlá prostorná školní zahrada leží mimo hlavní komunikaci, z její horní terasy 
můžeme pozorovat krásné zalesněné kopce, které obklopují vesnici. Je velmi členitá, osetá 
trávou a umožňuje tak dětem dostatečný prostor pro pohybové aktivity. Je vybavena 
pískovištěm, dřevěnými průlezkami, kyvadlovou houpačkou, skluzavkami, lavičkami, 
sportovním nářadím a hračkami. Školní zahrada ve spolupráci se zřizovatelem byla 
obohacena o herní prvky, které jsou zabudovány prakticky do upravené terasovité přírodní 
zahrady. Byly vysazeny ovocné stromy a keře, osazená bylinková zahrádka sloužící i ke 
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vzdělávacím účelům. Zahradě vévodí rozložitá jabloň, kterou si děti pojmenovaly :,,Jablůňka 
Milunka“ a celý rok nám slouží k pozorování přírodních cyklů. 

 
Snažíme se, aby všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy byly účelné,   
estetické a splňovaly bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. 
 
 Co děláme 
 
- pravidelná výzdoba školy pracemi dětí 
- umožňujeme dětem snadný přístup ke všem hračkám a přizpůsobujeme podmínky i     
  dětem mladším tří let 
- denně se staráme s dětmi v koutku živé přírody o morče 
- pečujeme o květiny a byliny na školní zahradě 
 
Příležitost pro rozvoj: 
 
- zvýšit podíl dětí na výzdobě prostor MŠ 
- rozšířit nabídku hraček o polytechnické stavebnice 
- průběžně dle finančních možností obnovovat vybavení center aktivit o nové hračky a    
  didaktické pomůcky, nábytek (pokusy a objevy, tělocvična, domácnost s reálnými  
  spotřebiči a vybavením). 
- dle finančních možností zakoupit interaktivní tabuli 
- účelně používat nářadí při polytechnických pracích s přírodními materiály 
- dle vhodnosti zařazovat práci s výukovými programy na ICT 
 
Závěry pro další práci: 
Vybavit třídu o polytechnický kout s ponkem a nářadím. 
Vytvořit na školní zahradě v blízkosti domku na hračky polytechnický kout. 
Ve spolupráci s rodiči vybudovat centrum pro pokusy a hry s vodou. 
Pro podporu vztahu k přírodě a manuální práci nainstalovat vyvýšené dřevěné   
truhlíky pro pěstování zeleniny. 

             Vhodně využít nově vybavený vstupní prostor k propagaci školy a informace pro  
             rodiče. 
             Pořídit dětem bezpečný hrací prvek v přírodním stylu/ houpačku:,,Hnízdo“/. 
             I nadále zvelebovat zahradu MŠ o přírodní hrací prvky:,, Vrbové tunely, přístřešky“. 
              
 
 

3.2  Životospráva 
Mateřská škola má vlastní, komplexně rekonstruovanou, moderně zařízenou školní kuchyni a 
jídelnu. Strava pro děti je připravována v konvenktomatu, který zaručuje malou spotřebu 
tuků, připravovaná jídla nejsou přepalována, ale vařena v páře se zachováním všech 
vitamínů. Jídelníček je obohacován o zeleninové saláty z čerstvé zeleniny, ovoce ke svačince 
je téměř samozřejmostí. Na podzim a v zimě jsou to převážně jablka ze školní zahrady. 
Připravujeme mořské ryby, drůbež, vaříme luštěniny, do jídelníčku zařazujeme celozrnné 
pečivo a ve spolupráci s místní ekofarmou zařazujeme i plodinu, která se zde pěstuje – 
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pohanku. Dětem nabízíme neslazené ovocné a bylinkové čaje, pitnou vodu a džusy 
z přírodních šťáv. Pitný režim je zajištěn po celý den. Každé dítě má svůj hrneček a může se 
kdykoli během dne jít napít. Starší děti si nalévají pití samy z várnice a mladším dětem 
pomáhají paní učitelky.  Děti jsou vedeny ke stolování v klidné, pohodové atmosféře. 

Dětem, které mají potvrzeno od lékaře dietní stravování, mohou rodiče přinášet stravu na 
základě Dohody o výdeji stravy zohledňující zdravotní způsobilost dítěte.  

Dbáme na dodržování správného stolování – na čistotu při stolování, správné držení lžíce či 
příboru. Volí si samy porci jídla, říkají si o přídavek. Na jídlo je jim poskytováno dostatek času. 
Pedagogičtí pracovníci i pracovníci školní jídelny vhodně motivují děti, aby neznámé jídlo 
alespoň ochutnaly. Děti však do jídla nejsou nuceny. Jsou vedeny ke zdravému životnímu 
stylu i formou vzdělávací nabídky (například ochutnávky ovoce, zeleniny – smyslové hry). 
Mezi jednotlivými podávanými pokrmy je dodržován minimálně tříhodinový interval. 
Vedoucí školní jídelny s vedoucí kuchařkou připravují jídelníček na jeden týden a v předstihu 
ho vyvěšují na nástěnku v jídelně a šatnách. 

 

Co děláme 

- respektujeme individuální potřebu jídla každého dítěte po domluvě s rodiči 

- pravidelně nabízíme dětem nová jídla k ochutnávání a zařazujeme nová bezmasá 
jídla 

- děti do jídla nenutíme, ale vybízíme, aby jídlo alespoň ochutnaly  

 
- Příležitost pro rozvoj: 
 

- ve spolupráci s rodinou a odborníky povedeme dále děti vhodnou motivací a 
osobním příkladem ke konzumaci méně oblíbených jídel 

             -      pozvat rodiče na každé společné akci na ochutnávku jídel připravených ve   

                    spolupráci s dětmi – pečení chleba, saláty, pomazánky, buchty, vánoční pečení /   

                    vánočka, cukroví/ 

- možnost nabídky tištěných receptů oblíbených jídel dětí 

- průběžně nabídnout rodičům na web. stránkách fotografie nových jídel 

- spolupracovat a dle možností využívat produktů místní Bio farmy:,,Jasan“ 
k obohacení jídelníčku dětí 

- využívat školní zahradu k pěstování ovoce, zeleniny a bylinek samotnými dětmi a 
využívat produkty ke konzumaci při dodržování hygienických norem 

- vést děti k osvojení pravidla pitného režimu bez připomínání 

 

        Závěry pro další práci: 

 

- Při společných akcích s rodiči dát možnost i jim ochutnat nová jídla, která jejich 
děti dostávají dle tvz. spotřebního koše. 
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- Dosadit na zahradě bylinky do určených záhonků. 

- Pravidelně pečovat dle možností dětí o vysazené stromy a keře. 

- Zpracovávat průběžně plody z ovocných stromů. 

- Zařazovat pravidelně do jídelníčku tzv.: ,,kvašenou zeleninu“ pro obohacení stravy 
o probiotika  

 

 

3.3. Tělesná pohoda a pohyb 
        

- Snažíme se dodržovat denní režim – výjimkou jsou výlety, divadlo… 

- Střídáme klidové a pohybové aktivity-poskytujeme dětem dostatek volnosti 
v pohybu, jen musí dodržovat předem dohodnutá pravidla a nesmí ostatní děti 
ohrožovat při jejich činnostech 

- Ve třídě dostatečně větráme vždy před pohybovými chvilkami, před odpočinkem 

- Respektujeme individuální potřebu spánku dětí 

- Při pobytu venku využíváme přilehlou zahradu, obecní hřiště, park 

- Otužujeme děti vzduchem i vodou a chráníme je před UV paprsky 

- Dětem jsou k dispozici papírové kapesníky a utěrky, každé má svůj ručník v obou 
umývárnách, dbáme na dodržování hygieny 

- Při vycházkách dbáme na bezpečný pohyb dětí po chodnících, na silnici, ve volné 
přírodě a používáme pro zviditelnění reflexní vesty  

- Dle nabídky Plavecké školy tyto kurzy navštěvujeme dle rozpisu, kde se děti učí 
hravou formou nebát se vody 

           Co děláme: 

- Maximálně využíváme možností vycházek do lesa, polí a luk 

- Pravidelně zařazujeme prvky první pomoci v rámci možnosti dětí 

- Snažíme se chodit na vycházky za každého počasí 

 
Příležitost pro rozvoj: 

 

- Zajistit ve spolupráci s rodiči dostatečné vybavení pro pobyt venku za každého 
počasí a obohatit oděv a obuv dětí o bezpečnostní prvky 

- Více zařazovat relaxační aktivitu v lese, na poli, na loukách 

- Zařazovat výukové programy typu:,,Zdravík dětem“ atd. 

 

Závěry pro další práci: 

                  Zajistit ve spolupráci s rodiči dostatečnou podporu pro pobyt venku i za  

                  nepříznivého počasí – pláštěnky, gumáky. 

                  Nabídnout dětem seznámení s kolektivními sporty – fotbal, přehazovaná atd. na   
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                  obecním hřišti, které je zabezpečené. 

 

 

3. 4. Organizace      

V mateřské škole zajišťujeme pravidelný rytmus a řád, který je současně natolik 
flexibilní, aby nám umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám i 
aktuální situaci. Režim dne je pružný, reaguje na individuální potřeby a možnosti dětí. Poměr 
spontánních a řízených činností je vyvážený. Snažíme se vytvářet podmínky pro individuální, 
skupinové i frontální činnosti, na soukromí dětí je dbáno klidným koutkem (odpočinkový vak, 
sedačka s polštáři a pokojíček. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné 
materiální podmínky.  

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se během dne 
vyskytnou. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní 
aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým 
tempem. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a 
odpočinku jednotlivých dětí. Děti, které nemají potřebu spánku 30 minut odpočívají, poté si 
samy vyberou klidovou činnost tak, aby nerušily děti, které spí. Donucovat děti ke spánku na 
lůžku je nepřípustné! 

V prostorách mateřské školy mají děti dostatek prostoru a času k volné a spontánní 
hře. Pobyt dětí venku je organizován aktuálně na základě potřeb výchovně vzdělávacího 
procesu, povětrnostních podmínek a dalších okolností. Děti jsou průběžně seznamovány 
s bezpečnostními pravidly při činnostech – viz. záznamy v TK. Za příznivého počasí je 
výchovně vzdělávací činnost v maximální míře přenášena na školní zahradu, do přírodního i 
jiného prostředí v okolí školy se zabezpečením dostatečného prostoru pro volné pohybové 
aktivity dětí.   

Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak 
dětem přirozený vzor. Formou činnostního učení seznamují děti s poznatky o těle, zdraví a 
nemoci, hygieně, výživě, osobní svobodě a hodnotách, bezpečné komunikaci, absenci úrazů, 
významu fyzických aktivit… Pedagogové trvalým každodenním vedením upevňují hygienické 
návyky dětí a respektují fyziologické potřeby (WC, pohyb, odpočinek, být sám, …). 

 

Uspořádání dne v MŠ 
7,00 – 8,30 –    scházení dětí, volné hry, spontánní i řízené činnosti, skupinové činnosti      

                           v centrech aktivit, individuální práce s dětmi 

8,30 – 11,50 –  volné hry, spontánní i řízené činnosti dětí, skupinové činnosti v centrech  

                           aktivit, individuální práce s dětmi, pohybová chvilka, přivítání, hygiena,   

                           svačina, ranní kruh – diskusní, komunitní, předávání prožitků, vyjádření     

                           pocitů, hodnocení činností, problémů, plánování činností na další den, týden,   

                           zpětná vazba, oslavy narozenin, příprava na pobyt venku, pobyt venku 

11,50 – 12,45 –převlékání, příprava na oběd, hygiena, oběd, děti si mohou nalévat polévku   

                            samy z mísy, hygiena, příprava na odpočinek 

12,45 – 14,15 – polední odpočinek, poslech pohádek, vyprávění pohádek a příběhů dětmi,  
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                            ukolébavky, poslech relaxační hudby, klidné aktivity nespících dětí po asi 30     

                            minutách odpočinku, individuální práce s předškolními dětmi 

14,15 – 16,00 – hygiena, volná svačina, pokračování v započatých činnostech, individuální 
práce s dětmi, jazykové chvilky, spontánní i řízené činnosti ve třídě nebo na zahradě 

 

Režim dne se přizpůsobuje potřebě dětí dokončit činnost, časové rozmezí není závazné, 
kromě doby podávání jídla – ranní svačina v 9.00 hod., oběd ve 12.00 hod. a odpolední 
svačina od 14.00 hod. 

 
Příležitost pro rozvoj: 

- Při plánování činností vycházet především z přání a potřeb dětí. 

- Nabízet rodičům, aby se zapojili do dopoledních činností v centrech aktivit. 

- Zařazovat pravidelně pohybové chvilky s různým zaměřením, relaxační, 
pohybové, taneční, jóga. 

- Klást na děti přiměřené požadavky, nepřetěžovat je. 

- Podněcovat děti k samostatnosti, vlastní aktivitě, experimentování, činnosti 
plánovat společně s dětmi. 

- Cíleně využívat zahradu při výchovně vzdělávacích činnostech. 

 

Režim stravování 
 
7.00 hod. – dětem podáváme tzv.,,Ovocnou mísu“ 

9.00 hod. je podávána dopolední svačina 

V době přesnídávky je dětem nabídnuta ochutnávka formou jednohubky a má možnost si 
vybrat, zda sní pečivo s pomazánkou, máslem, či suché pečivo – pomazánku si děti natírají na 
pečivo samostatně. V rámci sebeobsluhy si děti chystají nádobí a příbory samy. Mladším 
dětem nápoj nalévá učitelka, starší děti si nalévají samostatně. Po jídle nádobí odnášejí na 
místo k tomu určené – výdejní pult.  

12.00 – 12.30 je podáván oběd 

Polévka je mladším dětem nalévána paní kuchařkou u stolečků. Předškolní děti se obsluhují 
sami z polévkové mísy. Pro druhé jídlo i nápoje si děti chodí samostatně. Na velikosti porce 
se domlouvají s paní kuchařkou, která jídlo vydává. Předškoláky vedeme k používání příboru 
a kontrolujeme správný úchop. Po jídle si všichni nádobí odnášejí na místo k tomu určené a 
co nesní, za pomoci stěrky přesunou z talíře do určeného kbelíku. 

14.15 – 15.00 je podávána odpolední volná svačina. 

Odpolední svačina je dětem podávána ve třídě, kde mají na určeném místě uloženy plastové 

talíře či misky. Při podávání mléka mají děti nápoj podáván v porcelánovém hrnku, v případě 
nápoje jako je čaj, či ovocná šťáva používají své hrníčky označené svojí značkou. 



Mateřská škola,Velké Hostěrádky, příspěvková organizace-ŠVP PV „ Cesta za poznáním se skřítkem Medovníčkem “ 
 

Pitný režim je zajišťován po celý den. K dispozici je dětem čistá voda, čaj bez cukru a 
přírodní ovocné šťávy. 

 

3.5. Psychosociální podmínky 
Našim cílem a přáním je, aby se děti i dospělí cítili v mateřské škole dobře a bezpečně. 
Respektujeme potřeby dětí, reagujeme na ně, napomáháme v jejich uspokojování, děti 
nejsou neúměrně zatěžovány ani stresovány spěchem. 

Všechny děti mají rovnocenné postavení, volnost a osobní svoboda je vyvážená s nezbytnou 
mírou omezení – vytváříme společně s dětmi pravidla soužití v mateřské škole. Pravidla jsou 
aktualizována dle situací a potřeby. Děti se orientují v režimu dne, který je vyvěšen ve třídě. 
Snažíme se dětem dávat jasné a srozumitelné pokyny, třída je kamarádským společenstvím a 
chodí do ní rády. Interiér třídy je uspořádán do center aktivit a vytváří tak podnětné a 
stimulující prostředí pro práci s dětmi, pro rozvoj všech oblastí jejich osobnosti a typů 
inteligence. Děti jsou vedeny k tomu, aby nejdříve samy hledaly řešení svých problémů. Je 
upouštěno od soutěžení, aby se některé dítě necítilo znevýhodněno. Netýká se sportovních 
soutěží a aktivit. 

 Adaptace každého nově příchozího dítěte do mateřské školy je řešena individuálně podle 
vzájemné dohody učitelky a zákonných zástupců dítěte. Děti mají možnost trávit první chvíle 
v MŠ společně s rodiči, postupně si zvykají na krátkodobé odloučení od maminky, tatínka. 
Naším přáním je, aby se mateřská škola stala pro děti druhým domovem, kam rády chodí a 
těší se na kamarády, paní učitelky a ostatní zaměstnance.  

 Děti mají příležitost vidět zdvořilé jednání a vzájemnou pomoc mezi ředitelkou, učitelkami, 
rodiči i provozními pracovníky. V dětech rozvíjíme zdravé sebevědomí a možnost prosazovat 
vlastní názor. Snažíme se o prevenci šikany. Konflikt vždy řešíme debatou, způsobem řešení-
názory dětí, které se ke vzniklé situaci vyjadřují a hledají vhodná řešení. Je důležité v dětech 
rozvíjet vzájemnou toleranci a ohleduplnost, která se vždy zúročí v příštích letech. 

           ° Jsme si vědomy, že přirozenou lidskou potřebou je pocit bezpečí, jistoty a lásky. 

           °  Děti jsou při vstupu do třídy podáním ruky a pozdravem vedeny k úctě k učitelce a je      

               to zároveň moment oficiálního předání dítěte rodičem. To stejné se děje při      

               předávání dítěte při jeho odchodu domů.      

           °  Nezapomínáme na zdvořilostní návyky směrem ke kamarádům i rodičům 

           °  Vedeme děti k vytváření kladných vztahů mezi dětmi i dospělými 

           °  Využíváme sociální hry, diskusní a komunitní kruhy 
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       Co děláme: 

- pracujeme podle potřeb H.Gardnera 

- snažíme se uspokojovat individuální potřeby všech dětí, respektujeme vývojová   

  specifika dětí mladších tří let - vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinkách   

  či individuálně 

       -vedeme předškoláky k většímu pocitu zodpovědnosti a samostatnosti, pomoci mladšímu 

Příležitost pro rozvoj: 
 

- Zaměřit se na lepší nastavení a důslednější kontrolu při respektování pravidel soužití. 

- Vytvářet pozitivní klima ve třídě. Pozitivní interakce dítě – dítě, učitel – dítě, učitel –   

         rodič. 

- Rozvíjet samostatnost, iniciativu a zodpovědnost dětí s využitím zpětné vazby, uznání,   

  práce s chybou. 

- Cíleně a včas analyzovat prvky rizikového chování dětí a reagovat na ně. Zařazovat      

   prosociální hry. 

- Zabývat se rizikovým jednáním a jeho vlivy na dítě. 

- Řešit podpůrná opatření pro sociálně a zdravotně znevýhodněné děti. 

-V adaptačním procesu podněcovat pozitivní vztahy s rodinou a úzce s ní     
spolupracovat- jít společně výchovně k cíli. 

- V letních měsících přesunout většinu činností i přesnídávku na dvůr zahrady. 

Závěry pro další práci : 

- V adaptačním procesu nových dětí uplatňovat laskavě důsledný přístup k dítěti 

- Pokračovat v  tzv.,,Dni otevřených dveří -“ pro veřejnost 

- Pro vybudování přátelské důvěry mezi dětmi a pedagogy zařadit netradiční 
pozdravy, které si dítě zvolí dle své nálady a rozpoložení/ podání ruky, tlesknutí 
dlaní o sebe, obejmutí, společné zatančení, prostor pro kreativitu dětí/. 
Piktogramy umístit při vstupu do třídy. 
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3.6. Řízení mateřské školy 

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny v organizačních 
pravidlech školy (školní řád, organizační řád, provozní řád, pracovní náplně 
zaměstnanců). Velký důraz je kladen na vzájemnou týmovou spolupráci a vytváření 
prostředí důvěry, otevřenosti a přátelství. Ve škole je zaveden funkční informační systém. 
Vzhledem k malému počtu zaměstnanců jsme v každodenním úzkém kontaktu, záležitosti 
pedagogické, provozní a mimořádné řešíme společně zpravidla ihned. Pro pracovníky 
jsou zařazeny pedagogické a provozní porady, operativní porady podle potřeby. Při 
vedení zaměstnanců ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje 
pracovníky do řízení mateřské školy, respektuje jejich názor. Ředitelka vyhodnocuje práci 
všech zaměstnanců, pozitivně motivuje ke kvalitě vykonané práce a podporuje jednotlivé 
dílčí úspěchy. Tvorba ŠVP je výsledkem pedagogického týmu školy, vychází z podrobné 
analýzy a evaluačních nástrojů. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky 
chodu MŠ, jsou smysluplné a užitečné. Výsledky jsou zpracovány a závěry slouží pro další 
práci. Na spolupráci s rodiči se podílí všichni zaměstnanci. 

Záměr: 

- Vést všechny zaměstnance k uvědomění si myšlenky, že o tom, jak se bude dítě a 
rodiče v mateřské škole cítit, rozhodují vztahy všech, kteří se na jejich vzdělávání 
podílejí. 

- Podporovat a vhodně motivovat učitelky k tvorbě projektů. 

- Podporovat pracovníky pro další vzdělávání formou školení a webinářů. 

 

 

3.7. Personální a pedagogické zajištění 

 ředitelka školy:       Monika Florová 

 učitelka MŠ:            Marta Reiterová 

 vedoucí ŠJ:              Marta Reiterová 

 kuchařka:                Drahomíra Adamová 

 školnice:                  Jaromíra Mrázová 

Všechny učitelky mají předepsanou odbornou způsobilost. Pracovní tým pracuje na základě 
společně vytvořených pravidel, všichni pracovníci se řídí organizačním, školním, provozním 
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řádem a směrnicemi školy k zajišťování bezpečnosti dětí a zaměstnanců. Ředitelka podporuje 
profesionalizaci týmu, sleduje udržení a další růst profesních kompetencí všech pedagogů 
(včetně své osoby), vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání. Na základě 
výstupů z hospitací a kontrol doporučuje výběr dalšího sebevzdělávání pedagogů a vytváří 
plán DVPP. Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech 
činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Překrývání učitelek je minimálně 
1,5 hod. denně. Specializované služby, jako je logopedická depistáž a výukové programy jsou 
zajišťovány odbornými lektory. 

Příležitost pro rozvoj: 

- Podporovat a vyžadovat u všech zaměstnanců školy profesní růst, podporovat 
další vzdělávání a sebevzdělávání a to jak v oblasti odborné, tak i v oblasti 
počítačových a informačních technologií. 

- Podporovat profesní růst ředitelky v oblasti managementu školy. 

- Vhodnou úpravou pracovní doby zajistit překrývání přímé pedagogické činnosti. 

- Umožnit další vzdělávání pedagogických pracovníků podle potřeb školy a zájmu a 
motivovat k samostudiu odborné literatury. Využití financí z projektu Šablony II. 

   
- Pedagogové pravidelně sledují průběh předškolního vzdělávání, hodnotí jeho 

podmínky i výsledky. 
 

- Analyzují věkové individuální potřeby dětí, zajišťují profesionální péči o dítě, jeho      
 výchovu i vzdělání. 

- Využívají odborných metodik a uplatňují didaktické prvky odpovídající věku a 
individualitě dětí. 

- Provádějí evaluační činnost, sledují a posuzují účinnost vzdělávacího programu, 
kontrolují a hodnotí výsledky své práce, sledují a hodnotí individuální pokroky 
dětí v jejich rozvoji a učení, kontrolují a hodnotí podmínky, v nichž se vzdělávání 
uskutečňuje. 

              -     Výsledky evaluace samostatně uplatňují v projektování i v procesu vzdělávání. 
  -    Provádějí poradenské činnosti pro rodiče ve věcech výchovy a vzdělávání jejich    
                   dětí v rozsahu odpovídajícím pedagogickým kompetencím předškolního pedagoga   
                   a mateřské školy. 

- Analyzují vlastní vzdělávací potřeby a dále se vzdělávají, (odborná literatura, knihy 
i časopisy, internet, přednášky, webináře, apod.). 

- Evidují názory, přání a potřeby partnerů ve vzdělávání (rodičů, spolupracovníků, 
základní školy, obce, apod.) a na získané podněty reagují, jednají, chovají se a 
pracují profesionálním způsobem. 

- Pedagogové realizují vzdělávání tak, aby se děti cítily v pohodě po stránce fyzické, 
psychické i sociální, aby se rozvíjel v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a 
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současně byl podněcován jejich harmonický rozvoj, aby děti měly dostatek 
podnětů k učení a radost z něho. 

- Pedagogové posilují sebevědomí dětí jejich důvěru ve vlastní schopnosti, vedou 
děti tak, aby měly možnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy a cítit se ve 
skupině bezpečně. 

             -      Dostatečně podporují a stimulují rozvoj řeči a jazyka dětí. 
             -      Pedagogové děti seznamují se vším, co je pro jejich život důležité. 
 

3.8. Spoluúčast rodičů a spolupráce s jinými subjekty 
Ve vztazích mezi pedagogy, zaměstnanci a rodiči se snažíme dosahovat oboustranné důvěry 
a otevřenosti, vstřícnosti a ochoty spolupracovat. Spolupráce je na dobré úrovni, snažíme se 
vyhovět konkrétním potřebám rodin, porozumět jim. Rodiče mají možnost podílet se na dění 
v MŠ (pomoc při organizování akcí pro děti, výletů, projektových dnů, účastnit se 
dopoledních činností po domluvě s učitelkami). 
Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje: každý den při 
předávání a přebírání dítěte, konzultují s učitelkami výchovné záměry a výsledky vzdělávání 
dítěte, třídní schůzky, individuální schůzky s učitelkami, informace získávají na webových 
stránkách školy a informační tabuli na chodbě MŠ. Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet 
při plánování programu školy, při řešení vzniklých problémů apod. 
Individuální záznamy o dětech jsou důvěrné a mohou do nich nahlížet pouze rodiče. 
Rodiče mají možnost využít nabídky fotografování dětí v mateřské škole i se sourozenci, 
které doposud MŠ nenavštěvují. 
Rodiče často využívají možnosti podílet se na různých akcích školy, pomáhají při jejich 
zajišťování (účast jako doprovod na tvořivých dílničkách, na ukončení školního roku a na 
slavnostním rozloučení s nastávajícími školáky). 
Spolupracujeme také s rodiči při uplatňování prvků zdravého životního stylu (zdravá výživa, 
pohybové a tělovýchovné činnosti, apod.). 
 Pedagogové doporučují rodičům spolupráci s odborníky (při odkladu školní docházky, 
poruchách chování, vývojových či tělesných změn apod.). 
Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost. S rodiči jednáme ohleduplně a 
taktně. 
Uvítáme ještě větší podílení se rodičů na dění v mateřské škole, jejich návrhy, náměty, které 
budou ku prospěchu zkvalitnění naší práce. 
Pedagogové nezasahují do života a soukromí rodiny. 
Rodiče mají možnost zapůjčení odborné literatura z oblasti předškolního vzdělávání z naší 
knihovny. 
 
Společné akce a aktivity s rodiči:  
-- tvořivé dílničky dle ročních období a svátků 
-  rozsvícení vánočního stromu 
- slavnostní koncert v místním kostele společně s Muzikou Animae 
- třídní schůzky, konzultační hodiny 
- masopustní veselice v duchu místních tradic 
- den otevřených dveří 
- keškovaná – soutěž pro celé rodiny v blízkém okolí obce 
- oslava Dne matek a otců 
- závěrečné slavnostní pasování předškoláků společně s divadelním představením 
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- adaptační den a schůzka s rodiči nově příchozích dětí 
 
Spolupráce školy s jinými subjekty: 
 
- Se zřizovatelem obcí Velké Hostěrádky – Rozsvěcení vánočního stromu, slavnostní 
  vánoční koncert v místním kostele, pasování předškoláků, masopustní veselice 
- Základní školou v Kloboukách, v Dambořicích 
- SPC, PPP – zajišťuje integraci dětí v MŠ, odborná vyšetření 
- Klinickými logopedy – zajištění logopedické depistáže a spolupráce s log. asistentkou 
   působící v MŠ 
-  Místní knihovnou, realizujeme programy na podporu předčtenářských dovedností 
-  Městskou policií Hustopeče u Brna – prevence sociálně patologických jevů 
-  Lipkou – environmentální vzdělávání – výukové programy, odborná pomoc 
-  Mateřská škola Horní Bojanovice – společné akce, výlety, div. představení 
-  Plavecká škola – Hustopeče u Brna 
-  Firmou Pro- bio Velké Hostěrádky – exkurze na statek, projektové dny 
-  MŠMT – projekt Šablony I, Šablony II 
-  Divadla: Radost, Koráb, Kača a Kača, Polárka a další 

  Co děláme: 
  -snažíme se vzájemně si vycházet vstříc aby naše práce byla stále tvůrčí, obohacující a     

    smysluplná 

  -vyhledáváme odbornou literaturu k dalšímu sebevzdělávání 

  -zachováváme úctu k dětem i dospělým, k práci druhého 

 

Příležitost pro rozvoj: 

- Více zapojit rodiče do společných akcí a celkového dění v MŠ. 

- Informovat rodiče o výsledcích a pokrocích dítěte a nechat je nahlížet do diagnostiky a   

   portfolia dítěte. 

- Zapojení do projektu Šablony III. 

- Inspirovat rodiče i zaměstnance školy k novým námětům pro akce školy 

- Inspirovat kolegyně svými novými nápady pro zlepšení pracovního prostředí. 
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Závěry pro další práci: 

- Dle možností školy se i nadále vzdělávat v NIDV nebo SSŠ především v oblasti 
logopedické prevence, polytechnické výchovy, ICT gramotnosti 

- I nadále prohlubovat příkladnou spolupráci se ZŠ, do kterých děti nastupují/ 
návštěva pedagogů ZŠ v Edukačních hodinách, individuální pohovory/ 

- Zachovávat tradici spolupráce s místní knihovnou 

- Pokračovat v projektových dnech – Šablony II- dle plánu  

 

3.9. Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami k naplnění svých vzdělávacích možností potřebují 
poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a 
finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola 
nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení. Podpůrná opatření 
druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením PPP nebo SPC. 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP, IVP 

- Zodpovědné osoby pro vytváření PLPP jsou třídní učitelky ve spolupráci se 
speciálním pedagogem v MŠ (ředitelka MŠ), IVP vytváří třídní učitelky ve 
spolupráci s PPP, SPC, ředitelkou MŠ a rodiči. 

- Přizpůsobí vzdělávací program individuálním potřebám a možnostem dítěte, 
vytváří optimální podmínky k dosažení rozvoje osobnosti jedince, zaměřených na 
samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v úrovni odpovídající 
věku dítěte a stupni postižení.  

- Zabezpečí pro děti uplatňování principu diferenciace a individualizace 
vzdělávacího procesu při plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu, 
forem i metod vzdělávání. 

- Realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro vzdělávání dětí zajistí 
koordinátorka školy (ředitelka). 

- Třídní učitelky spolupracují se zákonnými zástupci dítěte, školským poradenskými 
zařízeními, případnou spolupráci s odborníky mimo oblast školství zajišťuje 
ředitelka. 
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- Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními 3- 5 stupně 
zajistí ředitelka snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy, asistenta 
pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření.  

- Vyhodnocení PLPP provedou třídní učitelky po 3 měsících, navrhnou možnosti 
další péče. Vyhodnocení IVP provedou učitelky ve spolupráci s SPC po 5 měsících. 

- Spolupráce s PPP a SPC zajistí učitelky a ředitelka školy. 

3.10. Podmínky pro vzdělávání dětí nadaných 

 - Při vzdělávání dětí nadaných přizpůsobujeme vzdělávací program jejich individuálním 
potřebám. Vzdělávání dětí probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich 
potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit, 
uplatnit a dále rozvíjet. 

 - Učitelky ve spolupráci s PPP a rodiči vypracují IVP, které pravidelně po 5 měsících         
vyhodnocují      

3.11. Podmínky pro vzdělávání dětí mladších 3 let     

Vzdělávací nabídka pro výchovně-vzdělávací činnosti s dětmi od 2 do 3 let se zaměřuje na 
souhrn praktických činností, na jejichž základě si pedagog konkretizuje vzdělávací činnost. V 
případě dětí mladších 3 let se jedná spíš o výchovně – vzdělávací a pečující činnost. Zejména 
proto, že pozornost, kterou je dítě mezi 2 a 3 rokem života schopno udržet, je krátkodobá, 
omezit pasivní čekání, méně předvádění a popisování. Činnostní přístup potřebuje lepší 
věcné, psychosociální, organizační i personální podmínky. Individuální průběh aktivit je pro 
dítě mezi 2 a 3 rokem věku nezbytností. Postupný způsob práce podporuje výchovně – 
vzdělávací proces, který se uskutečňuje v celém časovém rámci dne. V režimových 
opatřeních jsou k některým činnostem využíváni provozní zaměstnanci (převlékání, hygiena). 

 

Při vzdělávání dětí raného věku by se pedagog měl snažit o naplnění tří priorit: 
Úzce spolupracovat s rodinou a vytvořit podmínky pro zajištění organické provázanosti 
režimu dvouletého dítěte v rodině i v instituci. Individuálně podporovat aktivitu dětí, 
zvídavost, snahu po objevování, ale nepřetěžovat je. Vytvořit pevné základy pro postupné 
osamostatňování dítěte v oblasti sebeobsluhy a socializace směřující k rozvoji jeho 
osobnosti. 

 Jsou stanoveny následující vzdělávací oblasti:  

 poznávací (kognitivní a etická)  

 činnostní (pohybová a polytechnická)  



Mateřská škola,Velké Hostěrádky, příspěvková organizace-ŠVP PV „ Cesta za poznáním se skřítkem Medovníčkem “ 
 

 tvořivá (výtvarná, hudební a komunikační) 

Hra je nejpřirozenější vzdělávací činností dítěte předškolního věku. Vychází z jeho vnitřní 
potřeby být aktivní. Kolem třetího roku věku dítěte se objevuje úlohová hra, která mu 
umožňuje převzít nějakou roli, improvizovat a jednoduše plánovat. Děti mladší 3 let se 
zaměřují především na krátkodobou manipulaci s předměty a pro své hry potřebují 
společníka v podobě dospělé osoby. Ten je také nutný pro napodobivé hry, které dítěti mezi 
2 a 3 rokem věku pomáhají zachytit a pochopit pozorované situace. 

Pobyt venku. Pokud je počasí příznivější, využíváme především školní zahradu, které z 
hlediska bezpečnosti odpovídá věkovým potřebám dětí. Dítě mladší tří let potřebuje ke 
svému životu ještě pomoc a oporu dospělého, který mu nabídne nové možnosti a ukáže jiné 
způsoby využití herních prvků, pískoviště atd. Chůze v období od 2 do 3let věku dítěte se 
zdokonaluje, připojují se souhyby paží. Dítě zvládá užší stopu, má ale krátký krok a našlapuje 
na celé chodidlo. 

Relaxace probíhá jednou denně a to po obědě. K relaxaci využíváme nejen relaxační hudbu, 
ale i masážní koberec a masážní kameny. Spánek je diferencovaný, protože jeho potřeba je u 
každého dítěte jiná. Postupné a nenásilné vstávání napomáhá spontánnímu probuzení a děti 
se nehromadí u oblékání, při osobní hygieně, ke kterým potřebují dopomoc učitelky. 

Příležitost pro rozvoj: 

- Vzdělávat pedagogické pracovníky v problematice psychických nebo fyzických 
specifik vývoje dvouletých dětí, pokud budou v MŠ. 

- Zajistit co možná největší souběžné působení pedagogů v rámci třídy v náročných 
částech dne, využít pomoci školního asistenta. 

- Vytvořit co nejlepší materiální podmínky pro vzdělávání dětí mladších tří let: 
dovybavit třídu vhodnými hračkami a didaktickými pomůckami, nábytkem, 
odpovídajícím věku od 2 do 3 let, přizpůsobit vnitřní i venkovní prostory 
bezpečnostním normám. 

- Proškolit zaměstnance ve zmíněné oblasti. 

 

4. Organizace vzdělávání 
 

Organizace a provoz MŠ vychází z předcházejících zkušeností a z požadavků rodičů.  

Provoz školy je od 7.00 hod. – 16.00 hod. 

Otevírání MŠ zajišťují učitelky v 6.55 hod. a budovu uzamyká školnice v 16.05 hod. 
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Kapacita školy je 24 dětí. Třída je heterogenní, upřednostňujeme individuální přístup k dítěti, 
úzkou spolupráci s rodinou a integrované učení hrou v centrech aktivit. Souběžné působení 
dvou učitelek ve třídě zajišťujeme rozpisem pracovní doby. V dopoledních hodinách v době 
pobytu venku jsou přítomny dvě učitelky. 

Přijímání dětí do mateřské školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou MŠMT ČR č. 
14/2005 Sb. o mateřských školách, a dalšími platnými předpisy a ustanoveními. Ředitelka 
mateřské školy přijímá děti na základě žádosti rodičů a na základě splnění podmínek kritérií 
pro přijímání dětí, které jsou dány vnitřním předpisem školy. Po dohodě se zřizovatelem 
bývá zápis vyhlášen v měsíci květnu prostřednictvím místního rozhlasu, na informační tabuli 
před MŠ a webových stránkách školy. Do MŠ jsou přijímány děti zpravidla ve věku od 3 let, 
nejdříve však od dvou let. Děti jsou do tříd umísťovány také podle požadavků rodičů, 
přihlížíme na sourozenecké vazby nebo kamarádské vztahy. 

 Kritéria přijímacího řízení jsou stanovena ve vnitřní směrnici školy, termín, místo a 
dobu přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem – bývá převážně 
v měsíci květnu / do 16.5. / předcházejícího školního roku, pro který bude dítě do MŠ 
zapsáno. 
O termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím informační tabule obce Velké 
Hostěrádky, místním rozhlasem a na informativní nástěnce pro rodiče v budově Mateřské 
školy. 
Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte dle kritérií pro přijetí a informuje rodiče do jednoho 
měsíce od konání zápisu „Rozhodnutím o přijetí do MŠ“. 
Stanoví také zkušební lhůtu pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. 
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky, děti, jejichž zákonní zástupci mají trvalé bydliště v obci Velké 
Hostěrádky, dále viz. Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy. 
 

Uspořádání dne v MŠ 
Při sestavování denního programu respektujeme vývojové a individuální zvláštnosti dětí, 
vycházíme z konkrétní situace, z věkového složení třídy, z evaluace a hodnocení.                                          

 Uspořádání dne v MŠ 
7,00 – 8,30 –   scházení dětí, volné hry, spontánní i řízené činnosti, skupinové        

                          činnosti v centrech aktivit, individuální práce s dětmi 

8,30 – 11,50 – volné hry, spontánní i řízené činnosti dětí, skupinové činnosti   

                           v centrech aktivit, individuální práce s dětmi, pohybová  

                           chvilka, přivítání, hygiena, svačina, ranní kruh – diskusní,  

                           komunitní, předávání prožitků, vyjádření pocitů,   

                           hodnocení činností, problémů, plánování činností na další  

                           den, týden, zpětná vazba, oslavy narozenin, příprava na  

                           pobyt venku, pobyt venku 

11,50 – 12,45 – převlékání, příprava na oběd, hygiena, oběd, děti si mohou  
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                            nalévat polévku samy z mísy, hygiena, příprava na odpočinek 

12,45 – 14,15 – polední odpočinek, poslech pohádek, vyprávění pohádek a  

                             příběhů dětmi, ukolébavky, poslech relaxační hudby, klidné  

                             aktivity nespících dětí po asi 30 minutách odpočinku,  

                             individuální práce s předškolními dětmi 

14,15 – 16,00 – hygiena, volná svačina, pokračování v započatých  

                            činnostech, individuální práce s dětmi, jazykové chvilky,  

                            spontánní i řízené činnosti ve třídě nebo na zahradě 

 

Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci: 

Odchod dětí domů po obědě je umožněn v době od 12.45 – 13.00 hod.  

Odchod dětí, které odchází po odpočinku – 14.30 – 16.00 hod. 

 

Režim dne je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na 
jejich aktuální potřeby dokončit činnost. Časové rozmezí není závazné, kromě doby 
podávání jídla – ranní svačina v 9.00 hod.- společná v jídelně MŠ – přízemí, oběd ve 12 
hod. a odpolední volná svačina od 14.15 hod. 

Od 7.00 hod. podáváme dětem ovoce, zeleninu, nápoje mají k dispozici celý den. 

Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby dětí tak, 
aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání.  

Pedagogové reagují na individuální možnosti dětí – vývojové i individuální (tempo dětí, 
dostatek pomůcek, učební styl), na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby, reagují na 
ně a napomáhají v jejich uspokojování – jednají přirozeně a citlivě, navozují situace pohody 
a klidu, plně se věnují dětem a jejich vzdělávání, využívají aktivizující a činnostní metody a 
motivace. 
 Pedagogové vytváří podmínky pro skupinové, individuální i frontální činnosti, děti 
mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách, 
učitelé dbají na vyváženost spontánních a řízených činností a aktivit. 
Denní řád MŠ je dostatečně pružný. Skládá ze spontánních hravých činností, pohybových 
aktivit volných i řízených a dalších činností programově řízených. Časové rozvržení těchto 
aktivit je orientační, vychází z potřeb a zájmu dětí, vyhovuje tak individuálním potřebám a 
možnostem dětí. 
 V době od příchodu dětí do podávání svačiny učitelka vytváří dětem podmínky pro 
hru, nabízí hračky, cíleně navozuje hru a usměrňuje aktivitu dětí, společně s dětmi vytváří 
pravidla pro soužití třídy. 
 V ranních hrách nenásilně rozvíjí dětskou fantazii, cit pro kamarádství, vzájemnou 
pomoc a volní vlastnosti (dokončit hru, uklidit hračky, pomoc kamarádům), cíleně rozvíjí 
dítě při individuálních a skupinových činnostech. Pohybové aktivity pomáhají dětem 
přirozenou cestou rozvíjet motorické schopnosti a základní pohybové dovednosti. Učitelka 
neurčuje pevná pravidla, jen dětem nabízí vhodné náměty a pomůcky a vždy zajišťuje 
bezpečnost dětí. 
 Řízené pohybové aktivity jsou promyšlené učitelkou, motivované a cílené prováděné 
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formou ranních cvičení, tělovýchovných chvilek v MŠ, nebo venku. 
Komunitní kruh – děti se ráno scházejí poprvé společně v komunitním kruhu uprostřed 
třídy na koberci. Cílem tohoto seskupení je vést děti k tomu, aby se vzájemně naučily sdílet 
zážitky, uměly naslouchat druhému, seznámily se s tématem dne a zvolily si službu z řad 
dětí, které je ten den povedou na vycházku a budou jim nápomocni v průběhu celého dne. 
Signálem pro svolání dětí do kruhu je motivační píseň. Děti se vzájemně přivítají, pozdraví, 
pohladí se. Při monologu dítěte používáme pravidlo: Když jeden mluví, ostatní mu 
naslouchají. Každé dítě má příležitost mluvit nebo tuto příležitost odmítnout.  Pozornost 
ostatních dětí napomáhá rozvoji sebeúcty. Touto formou poznávají děti sami sebe, získávají 
sociální zkušenosti a učí se vycházet s lidmi. 
Ve třídě jsou zřízeny tzv:,,Centra aktivit“, ve kterých se děti dle zájmu a nálady hrají a 
pracují, práce je pro ně vždy nachystána a pedagogem vždy vysvětlen úkol či postup. 
Pomáhají ,,mluvící kolíčky“, které dětem úkol zopakují. 
 Programově řízené činnosti jsou zařazovány zpravidla denně, dle potřeb dětí a 
záměrů učitelky. Způsob a forma organizace dětí vychází ze zájmů a schopností dětí, či 
nahodilých situací. Činnosti se uskutečňují se všemi dětmi, se skupinkou, nebo individuálně, 
kdykoliv v průběhu celého dne.  
 Po obědě následují tzv. klidové činnosti (pohádky, příběhy, vyprávění, poslech 
relaxační hudby). Děti odpočívají 1,5 – 2 hodiny. Před spaním se převlékají do pyžam, které 
mají připravené z předešlého dne na svých postýlkách. Děti, které nemají potřebu spánku, 
se mohou po odpočinku (min. půl hodiny) věnovat klidovým činnostem ve třídě na základě 
dohodnutých pravidel s učitelkou (v ložnici je připraven stůl a židle pro tuto aktivitu). Nově 
je nainstalována dětská knihovna, ze které si děti berou na zklidnění literaturu. 
Po odpolední svačince jsou dětem nabízeny zájmové odpolední činnosti, individuální a 
skupinové manipulační, pracovní činnosti, hry s možností zapojení rodičů, společné 
konzultace s rodiči související se vzděláváním dětí. 
Seznamují se s netradičními výtvarnými technikami a přírodními materiály. 
Při všech činnostech je využíváno spontánních nápadů dětí a je jim poskytován dostatek 
prostoru pro spontánní aktivity a jejich vlastní plán. Činnosti proto probíhají především 
formou nezávazné dětské hry na základě zájmu a vlastní volby dítěte. Ve velké míře je 
uplatňováno situační učení, dítě se tak učí dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je 
potřebuje a lépe tak chápe jejich smysl. 
 Další formou, kterou využíváme je didakticky cílená činnost, která je dítěti nabízena 
a v níž je zastoupena spontánní a záměrné – cílené a plánované učení. Tyto činnosti 
probíhají zpravidla individuálně nebo s menší skupinou dětí. 
Vzdělávání dětí je zpracováno do integrovaných bloků, tematických častí a podtémat, která 
nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Získaná 
zkušenost je komplexní a pro dítě prakticky využitelná. Dítě získává skutečné činností 
výstupy – kompetence. 
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5. Charakteristika ŠVP PV „ Cesta za poznáním se skřítkem Medovníčkem “ 

Motto: „Snaha poznat víc než vlastní zahrádku se jmenuje zvídavost. Všichni lidi ji nemají, 
ale všechny děti ji mají“.  Jan Werich 

Školní vzdělávací program je hlavním dokumentem pro výchovně vzdělávací práci MŠ, podle 
potřeb mateřské školy může být aktualizován, dotvářen a upravován.  

Změny názvů podtémat, úpravy, doplnění jsou prováděny formou dodatků a příloh nebo 
formou aktualizace celého dokumentu. 

Záměrem je celkový rozvoj osobnosti dítěte pomocí enviromentálního vzdělávání. Naučit 
děti vnímat přírodu, chápat její význam a umět se k ní chovat ohleduplně. 

Pozitivním vztahem k přírodě ovlivňovat kladné sociální vztahy. Pokud se dítě naučí v tomto 
věku vnímat, respektovat a chránit přírodu, ponese si toto vědomí s sebou do budoucího 
života. Je důležité, využívat ke hře i učení přírodního prostředí, naslouchat zvykům a tradicím 
z míst, odkud pochází – obec Velké Hostěrádky a tyto poklady předků ctít a vnímat. 

Vzdělávání je založeno na prožitcích a vlastních činnostech dětí, při kterých se snažíme 
pracovat s přírodninami, které si děti při svých vycházkách nasbírají a mohou s nimi 
experimentovat a tvořit. Snažíme se dětem hravou formou přiblížit i rukodělné práce předků, 
zveme do MŠ seniory, kteří rádi dětem přiblíží dovednosti z dob dávno minulých – pletení 
pomlázek, výroba vrbové píšťalky, résování velikonočních kraslic atd… 

Vedeme také děti ke třídění odpadu (papír, plast), na zahradě máme umístěný kompostér, 
kam ukládáme zbytkový přírodní materiál při péči o zahradu. 

V rámci ekologických aktivit již pravidelně zařazujeme polodenní vycházky do lesa 
s plněním úkolů z environmentální výchovy a jsme členy celostátní sítě mateřských škol se 
zájmem o ekologickou výchovu Mrkvička.  
Inspirací pro tvorbu ŠVP nám byl skřítek Medovníček , kterého paní učitelka ušila. Zakoupily 
jsme všechny knihy o skřítkovi Medovníčkovi od autora Jiřího Lebedy. 

 Díky jeho poutavým příběhům se děti dozvídají pravdivé informace o životě včel a zvířat, 
poučení o mezilidských vztazích, o ochraně přírody a práci lidí. Je jen na nás, jak zapracujeme 
potřebné úkoly a cíle z RVP PV do tematických bloků a jednotlivých témat. Při každém 
dobrodružném putování je nám skřítek společníkem a děti velmi rády plní úkoly, které si pro 
ně skřítek na pravidelných polodenních vycházkách připravuje. 

Celý vzdělávací program si klade za cíl dosáhnout u dětí předškolních, ukončující docházku 
do mateřské školy výstupy očekávané klíčové kompetence dle RVP PV. 

Témata jsou pro děti pochopitelná, jsou jim blízká, jsou odvozená z cyklu ročních období a 
souvisí s každodenní životní realitou. 
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Vedeme děti k vnímání skutečnosti v souvislostech, aby se přirozeně rozvinula celá osobnost 
dítěte. 

Snažíme se, aby děti své zkušenosti co nejvíce získaly na základě prožitkového učení. 

 Program zahrnuje všechny oblasti vzdělávání. Při plnění ŠVP se zaměříme na rozvoj 
celé osobnosti dítěte. Jedná se zejména o oblast fyzickou, psychickou, morální, sociální, 
jazykově literární, estetickou, poznávací a experimentální, pracovně dovednostní, včetně 
jemné motoriky, zdraví, apod. 
 
 Specifickou pozornost věnujeme získávání klíčových kompetencí potřebných nejen na 
přípravu dítěte na školu, ale hlavně na přípravu dětí pro život – tedy příprava na více rolí, než 
je role školáka. Dítě má být vedeno k výbavě pro život v mnoha oblastech – ne jen 
poslouchat pokyny a dělat to, co se mu nařizuje, dítě by se mělo naučit komunikovat a 
domluvit se při hrách, být samostatné při oblékání, úklidu, respektovat dospělého, jednat 
zdvořile, vědět, že když mu někdo fyzicky nebo jinak ubližuje, je potřeba naučit se bránit. 
 Přestože mateřská škola je zařízení kolektivní, umožňujeme dětem možnost 
přirozeného volného pohybu, individuálního tempa a učíme je samostatnému rozhodování, 
ale také možnosti výběru či odmítnutí. Za tímto účelem byla ve třídě vytvořena vzdělávací 
centra podporující individualizaci ve vzdělávání dětí v MŠ. 
  
Centra aktivit (CA) jsou pracovní kouty, kde děti pracují samostatně v malých skupinkách 
v počtu 2 – 6 dětí. Rozčlenění prostoru ve třídě na CA není bezdůvodné – CA splňují 
podmínky pro integrované (celostní) učení. Snahou je, aby zde děti nacházely dostatek 
inspirací, nápadů, pomůcek pro svůj rozvoj. Cílem je, aby se tato centra aktivit stala dílnami, 
v nichž se dítě naučí samo prostřednictvím hry a práci s různými materiály tvořivým 
způsobem využívat. Děti se naučí v menších skupinkách přirozeně komunikovat, řešit 
problémy samostatně nebo v kooperaci s kamarády. Menší skupinka jim dává možnost 
přirozeně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se, procvičovat si vyjadřovací 
schopnosti, akceptovat rozdíly mezi dětmi. Učení se tak pro děti stává hrou a hra naopak 
učením. 
V naší mateřské škole si děti hrají a pracují v těchto centrech aktivit: 

- Dílnička 
- Ateliér 
- Hudba a dramatika 
- Pohyb 
- Manipulativa a stolní hry 
- Domácnost 
- Relaxace 
- Knihy a písmena 
- Kostky a auta 
- Pokusy a objevy 
- Zahrada 

 
Příležitost pro rozvoj: 
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- Postupně, dle finančních možností doplnit centra o nové pro děti zajímavé 
pomůcky, zejména pro experimenty a pozorování, výroba hud. nástrojů z 
přírodnin 

- Více se zaměřit na sběr přírodnin, zejména přírodniny z lesa, polí luk – 
pozorování, vytváření koláží, využití v dílničce atd. 

- Vybudovat hmatový chodník, který se bude využívat také pro rozvoj hrubé 
motoriky a senzomotoriky. Do budování zapojit rodiče. 
 

Základní metody a formy: 
Metody:  
Slovní: vyprávění, práce s textem, rozhovor.  
 
Názorně demonstrační: práce s obrazem - nástěnné obrazy, obrázky, piktogramy. 
 
 Dovednostní - praktické metody: napodobování - přebírání určitých způsobů chování od   
                                                             jiných lidí, experimentování, pokusy, objevování. 
 
 Aktivizující metody: řešení problému - zkoumání, myšlení, didaktické hry spjaté s učením,    
                                     přizpůsobené pedagogickým cílům. 
 
 Komplexní metody: výuky dramatem - hraní rolí a následná diskuze, prosociální hry, u dětí  
                                     rozvíjíme fantazii. 
 
Formy: 
Hromadná (frontální) - v naší mateřské škole pracujeme se všemi dětmi hromadě, se stejným 
obsahem činností, učitelka kontroluje, usměrňuje aktivitu dětí.  
 
Individuální - děti v mateřské škole získávají poznatky dle vlastního úsilí, relativně nezávisle n 
a cizí pomoci, vycházíme z individuálních potřeb dětí.  
 
Skupinová (kooperativní ) - děti v mateřské škole pracují v menších skupinách nebo ve 
dvojicích, děti jsou motivované, aby mezi sebou komunikovaly a navzájem spolupracovaly, 
dělily si úkoly, naslouchaly si, dokázaly vyjádřit svůj souhlas a nesouhlas.  
 
Všechny činnosti probíhají formou spontánních a řízených aktivit, kterými učitelky naplňují 
konkrétní vzdělávací cíle za aktivní účasti dítěte. Činnosti, které probíhají v mateřské škole 
obsahují metody prožitkového učení, kooperačního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou 
založeny na přímých zážitcích dítěte. Dále situační učení založené na vytváření a využívání 
situací. Spontánní sociální učení, založené na principu přirozené nápodoby. 
 
Příležitost pro rozvoj: 

- Sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství, zemi a prostředí, ve kterém žijeme. 
- Vést děti k vytváření a posilování vzájemných vztahů k ostatním. 
- Naučit se říkat NE a slovně se bránit. 
- Posilovat u dětí identitu, sebevědomí. 
- Seznamovat děti s přírodou a přírodními jevy. 
- Rozvíjet tvořivost, manuální zručnost a verbální schopnosti. 
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Dlouhodobé koncepční záměry 
Na základě evaluační činnosti byly vytvořeny dlouhodobé koncepční záměry v oblasti 
Zkvalitňování výchovné práce: 

Citové prožívání dětí (dílčí cíle)   

- vstřícnost k dítěti (prostředky) 
- soubor estetických výchov 
- estetika prostředí      
- krása přírody 
- vazby na učitelku 
- prvky tvořivé dramatiky 
 
Rozvoj osobnosti dětí 

- komunikační dovednosti 
- posilování kladných sociálních vztahů, morálních vlastností 
- podněcování zájmu, zvídavosti, činorodosti 
 
Individuální přístup 

- zvykání v MŠ – návštěvy, Dny otevřených dveří, pobyt s matkou, pozvánky na akce 
- výběr činností a jejich rozložení v čase 
- formy a metody práce 
- respektování specifických zvláštností a potřeb dětí  
- zkvalitnit spolupráci s provozními zaměstnanci především v oblasti stravování: flexibilita při 

zvláštních situacích (oslavy, svátky, výlety, apod.) a individuálního přístupu k dětem – 
nezasahovat do výchovné práce učitelky 

- péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami 
- kvalitní diagnostika 
- individuální plány 
 
Předškolní děti 

- výživa, její zkvalitňování 
- pitný režim 
- bezpečné prostředí 
- rozvoj tělesné zdatnosti prostřednictvím TV a sportovních činností 
- vycházky 
- zařazování zdravotních cvičení 
- volný pohyb 
 
Spokojenost rodičů 
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- otevřené a citlivé jednání s dětmi a rodiči 
- spolupráce 
- vstřícnost 
- dotazníky ke zjištění spokojenosti 

 

Vzdělávání učitelek (viz. Plán vzdělávání) 

- vysílání na školení 
- uvolňování na akce DVPP 
- financování školení 
- nákup literatury 
- diskuze, ověřování získaných poznatků a postupů v praxi 
- spolupráce 
- práce na třídním a školním programu – vycházet z RVP PV 
- zařazovat nové metody práce 

 

MŠ jako metodické centrum 

- poradenství pro rodiče, články, vývěsky, individuální rozhovory  
- www stránky MŠ 
 
 

Naplnění kapacity MŠ 

- budovat jméno a image školy 
- personální zajištění 
 

Estetika prostředí 

- barevnost čistota, úprava, výzdoba 
-  
Prezentace 

- kulturní akce 
- fotogalerie 
- vlastní www stránky 

6. Vzdělávací obsah  
Obsah vzdělávání je v ŠVP PV rozpracován do pěti integrovaných bloků. Jednotlivé 

integrované bloky mají své specifické téma a obsahují podtémata, se kterými tvořivě 
pracujeme a rozvádíme do podtémat. Podtémata mohou mít různou délku, která se odvíjí od 
námětu, charakteru činností a hlavně zájmu dětí. Usilujeme o co největší propojení 
vzdělávacích oblastí tak, aby naše pedagogické působení bylo přirozené a účinné. Naše práce 
se opírá o znalost RVP PV. Snažíme se pracovat cílevědomě, respektujeme cíle a záměry 
vzdělávání, směřujeme svoji práci k osvojení očekávaných kompetencí. Nabídku činností 
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promýšlíme tak, aby docházelo k propojování všech oblastí vzdělávání. Časový prostor pro 
realizaci ŠVP zůstává otevřený, dostatečně volný s prostorem pro aktuální situace, pro 
aktivní vstup dětí i tvořivost učitelky. 

ŠVP je dokument, který se stále vyvíjí, úzce souvisí s průběžným získáváním zkušeností a 
poznatků z autoevaluace, se stálým vzděláváním pedagogů a postupnými změnami 
podmínek.  

Tematické celky v jednotlivých integrovaných blocích jsou vzájemně propojeny, promítají se 
do pěti vzdělávacích oblastí a získávají podobu dílčích cílů. 

1.   Biologické   Dítě a jeho tělo 

2.   Psychologické  Dítě a jeho psychika 

3.   Interpersonální   Dítě a ten druhý 

4.   Sociálně-kulturní  Dítě a společnost 

5.   Environmentální  Dítě a svět 

K rozvíjení dětí v těchto oblastech využíváme denní pohybové hry, cvičení, taneční průpravu 
a hudební výchovu, zpěv a instrumentální činnosti, kreslení, malování, modelování a další 
výtvarné techniky, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí 
atp. Ústřední činností dětí zůstává hra, která je provází celý den, prolíná se všemi činnostmi a 
je jí věnována mimořádná pozornost. 

Průběžné naplňování dílčích cílů směřuje k dosahování dílčích kompetencí, které jsou 
základem pro postupné budování kompetencí klíčových. 

 

 

Klíčové kompetence pro etapu předškolního vzdělávání 

I. Kompetence k učení 

II. Kompetence k řešení problémů 

III. Kompetence komunikativní 

IV. Kompetence sociální a personální 

V. Kompetence činnostní a občanské 

Vzdělávací cíle a záměry 
- rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte  
- rozvíjíme zdravé sebevědomí  
- klademe základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a   
  potřeb  
- učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání a   
  to vše společnou cestou s rodiči 
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- upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání  
- podporu přirozeného pohybu v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany 
- maximálně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností. 
 
Cílem je, aby se děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, respektovat jejich jedinečnost, 
jejich možnosti, jejich individualitu. Aby byly děti šťastné a spokojené a aby v péči o ně byla 
společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti. 
 
Při své práci se řídíme rámcovými cíli uvedenými v RVP PV: 

1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 

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

3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 
působící na své okolí 

Zásady, principy, metody a formy práce: 
- zajišťujeme rovný přístup všech dětí k veškerým činnostem  
- respektujeme individualitu dítěte  
- upřednostňujeme svobodnou volbu činností, nenásilné vedení dítěte  
- vytváříme radostnou, laskavou a vstřícnou atmosféru  
- propagujeme otevřenost k rodičům i veřejnosti  
- umožňujeme dětem zkoumání a objevování okolního světa  
- nacházíme odpovědi na otázky dětí  
- rozvíjíme hrou i řízenou činností komunikativní schopnosti dětí  
- uplatňujeme formy prožitkového a kooperativního učení 
- využíváme dětské spontánnosti a nápodoby 
- vedeme ke vzájemnému respektování, soucítění, pomoci  
- dbáme na bezpečí dětí  
- dbáme na dodržování pravidel    

 

Manuál pro práci se ŠVP-RVP PV 
 

- Kompetence jsou  označeny římskými číslicemi a jednotlivé kompetence arabskými číslicemi 
př.:  I/k.č. 1. 

- Jednotlivé kompetence nejsou součástí ŠVP, učitelka při tvorbě nahlédne do RVP a  
potřebnou kompetenci  si přiřadí do plánu. 
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Uspořádání témat ŠVP PV „Cesta za poznáním se skřítkem Medovníčkem“ 
 
I. Integrovaný blok: ,, Moje tělo “ 

 1. Když kamarád stůně 
 2. Moje tělo 
 3. Když onemocním 
 4. Mlsám zdravě 
 5. Sportujeme a otužujeme se, abychom byly zdraví 
 6. Cítím se bezpečně  
 
II. Integrovaný blok: ,, Oslavy – tradice “ 

1. U nás doma s Mikulášem 
2. Hody, hodečky 
3. Vánoční kouzlení 
4. Náš masopust 
5. Vynášení Morany, těšíme se na jaro 
6. Já jsem malý koledníček 
7. Mám narozeniny 

 
III. Integrovaný blok: ,, Domov a kamarádi “ 

1. Vítáme Vás kamarádi 

2. S kamarády jde všechno lépe 

3. Tady jsem doma 

4. Každý jsme jiný 

5. Moje nejmilejší hračka 

 6.   Půjdu k zápisu  
 
IV. Integrovaný blok: ,, Příroda “ 

 Sklízíme plody podzimu – na poli, na zahradě 

 Poznáváme přírodu všemi smysly 

 Jak je zvířátkům v lese, doma, na poli, u rybníka 

 Můj zvířecí kamarád 

 Pomáhám všem 
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V. Integrovaný blok: ,, Náš svět “ 

 1.  Barevný podzim 

 2.  Barvy, které mám rád – barevný týden 

 3.  Pozoruji změny kolem sebe 

 4.  Raduji se ze zimy 

 5.  Co umí vítr, oheň, sníh 

 6.  Čím cestujeme na zemi, ve vodě, ve vzduchu 

 7.  Když má moje Země svátek 

 8.  Vesmír a hvězdy 

 9.  Těšíme se na prázdniny 
 
 
 

I.  Integrovaný blok: ,, Moje tělo “ 

  
 
ZÁMĚR:  
Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností.  
Dítě v záměrně navozených událostech si vytváří pojem o zdravém životním stylu, osvojuje si 
poznatky o těle a jeho zdraví, učí se správným návykům, jak podporovat zdravý růst svého 
těla a jeho fyzickou pohodu. Učí se manipulačním dovednostem a sebeobsluze. 
 
Kompetence 
 
I./ k.č. 1,2,5,6 
II./ k.č. 2,3,6,8 
III./ k.č. 1,2,3,6,7 
IV./ k.č. 2,3,5,7,8,9 
V./ k.č. 2,3,4,6,8,10,12  
 
            Hlavní vzdělávací záměry 

- rozvíjet a usměrňovat přiměřenou fyzickou aktivitu 
.           (provádět přirozená i zdravotní cvičení) 

- rozvíjet v dětech pozitivní city ve vztahu k sobě samotnému, ke svému okolí, 
- chránit životní prostředí 
- probouzet v dětech potřebu pohybu na čerstvém vzduchu, v přírodě, vytvářet si k ní              
  pozitivní vztah 
- poznávat ovoce a zeleninu 
- rozvíjet smysly 
- dbát o své zdraví, seznámit se s vlastním tělem, možností nemocí, prevencí, dokázat 

přivolat pomoc 
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- poznat zásady zdravé výživy 
- učit se vnímat jeden druhého, být empatický 
- podílet se na spoluvytváření pravidel třídy 
Náměty a činnosti 

                   Poznej ovoce a zeleninu 
  Práce s knihou a dětskou encyklopedii 
  Pozorování změn počasí 
  Zpěv a recitace 
  Zdravá výživa a otužování 
  Životní prostředí a jeho ochrana – péče o okolí 
  Naše smysly 
  Počasí a jeho změny 

 

II.  Integrovaný blok: ,,Oslavy – tradice “ 
ZÁMĚR: 
Během celého kalendářního roku se dítě setkává se slavnostmi a tradicemi, které se učí 
emocionálně prožívat nejen v kruhu rodiny. 
 
Kompetence 
 
I./ k.č. 1,3,4,6,7 
II./k.č. 2,3,8 
III./k.č.1,2,3,4,6 
IV./k.č.1,3,4,5,8 
V./k.č.1,4,5,6,7,8,11 
 
Hlavní vzdělávací záměry: 
 

- Seznamovat se s tradicemi svátků vánoc, velikonoc, podílet se na přípravě oslavy 
- Upevňovat vztahy k blízkým osobám 
- Rozvíjet řeč a kultivovat paměť 
- Vytvářet citové vztahy k rodině i k člověku samotnému 
- Umět navázat kontakt s ostatními dětmi a mít radost ze setkání 
- Rozvíjet pocit sounáležitosti s lidmi, rodinou, společností 
- Rozvíjet schopnost vážit si života ve všech formách 
- Esteticky vnímat krásu světa a naučit se vciťovat do tradic 
- Připravit společnou slavnost pro mámu a tátu 
- Seznamovat se slovesným odkazem 
- Vytvářet citlivý vztah k sobě samému 

     Náměty a činnosti 
                  Příprava a realizace Mikulášské nadílky 
                  Příprava oslavy Velikonoc, Vánoc, svátků jara – vynášení Morany 
                  Vánoční zvyky, výzdoba, pečení 
                  Experimentování a práce s přírodními materiály 
                  Četba a dramatizace pohádek 
                  Seznamování s koledami a básněmi, hudebně pohybové hry 
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III.  Integrovaný blok: ,,Domov a kamarádi “ 
 

Záměr: Dítě si uvědomuje a prožívá svou identitu, jaké role by mohl zastávat v životě, jek se 
zachovat v nových situacích, s čím se může setkat v budoucnu v různých společenstvích, ve 
kterých bude dítě žít. 

Kompetence: 

I./k.č. 1,2,3,4,7 

II./k.č.1,3,8 

III./k.č.1,2,3,6,7 

IV./k.č.3,4,5,7 

V./k.č.2,5,6,8,11 

Hlavní vzdělávací záměry 

- Seznámit se s prostředím školy, dětmi a dospělými, navázat kontakt s vrstevníky a   

  dospělými 

 - Zvládnout základní sebeobsluhu 

- Znát jména dětí ve třídě a nebát se kamaráda oslovit 

- Naučit se vyjadřovat své potřeby a přání 

- Orientovat se ve třídě, MŠ, i ostatních prostorách 

- Postupně si zvykat na pravidelné činností v MŠ 

- Osvojovat si základní pravidla našeho světa 

- Učit se správnému a bezpečnému chování v MŠ i mimo ni 

- Umět rozpoznávat činnost lidí, pohovořit o práci rodičů i jiných lidí, osvojovat si vztahy  

   v rodině 

 

Náměty a činnosti 

- Kdo jsem a kam patřím, poznám svoji značku, 

- Kdo je můj kamarád, to je můj kamarád, 

- Moje oblíbená hračka, 
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- Každý jsme jiný 

- Na které místo to patří 

- Co už umím, vím, jak se to dělá 

- Jak se domluvíme až si budeme hrát 

- Vztahy mezi lidmi doma, v MŠ – Moje rodina 

- Pravidla vzájemného chování a jejich dodržování 

- Sebeobsluha 

- Předměty denní potřeby 

 

IV.  Integrovaný blok: ,, Příroda “ 

 
ZÁMĚR: 
 
Děti se stávají citlivějšími v situacích, které jim přinese běžný život. Učí se vztahu k přírodě a 
lidem. Dítě se seznamuje, jak napravit špatná konání člověka, jak se stát lepším člověkem. 
 
Kompetence:  
 
I./k.č.2,3,4,5,6 
II./k.č.2,3,6,7 
III./k.č.1,2,4,6,7 
IV./k.č.1,2,3,5,8,9 
V./k.č.2,6,8,9,10,11,12 
 
Hlavní vzdělávací záměry 
- seznamovat se s hlavními znaky ročních období a sezonních plodů 
- poznávat přírodu a vliv člověka na ní 
- učit se pěstovat a sklízet rostliny 
- seznamovat se s domácími zvířaty a jejich mláďaty 
- naučit se rozlišovat živou a neživou přírodu 
- zvyšovat kvalitu vlastního vyjadřování 
- seznamovat se s různými druhy nebezpečí a umět se před nimi chránit, chovat se obezřetně    
  při setkání s neznámými lidmi, umět požádat o pomoc, či pomoci sám 
- rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, planetou Zemi 
 
 
 
  Náměty a činnosti 
 
 - práce s knihou a encyklopedií 
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 - experimentování s přírodninami 
 - kalendář – časové vztahy 
 - poznáváme hmyz – zvířata pod lupou 

 - ochrana osobního bezpečí – cizí lidé 
-  četba a dramatizace pohádek 

- třídění odpadu, pozorování a ochrana životního prostředí 

V. Integrovaný blok: ,,Náš svět “ 

ZÁMĚR: 
Předkládáme dětem, jak bohatý a barevný je svět kolem nás. Chceme, aby si všímaly lidí, věcí 
a dějů kolem sebe, uměly vytvářet logické souvislosti a celky a uměly přistupovat tvořivě ke 
skutečnostem. 
 
Kompetence:  
 
I./k.č.1,2,3,4,5 
II./k.č.1,3,4,5,7 
III./k.č.2,4,5,6,7,8 
IV./k.č.4,6,8, 
V./k.č.1,3,7,9,11,12 
 
Hlavní vzdělávací záměry 
 

- Poznávat zemi, kde žiji 
- Seznámit s českou vlajkou, hlavním městem, prezidentem 
- Zvyšování povědomí o jiných kulturách 
- Vnímat a přijímat kladnou zpětnou vazbu 
- Projevovat empatii vůči lidem 
- Vytvářet citlivé vztahy ke své vlasti 

 
Náměty a činnosti 
 

- Poznávání památek 
- Planeta Země, řád světa, moře, řeky, místo, kde žiji / město, okolí, vlast / 
- Výlety do okolí, školní výlet 
- Dopravní výchova – cestujeme po zemi, létáme vzduchem… 
- Těšíme se na prázdniny 

 
 
Vzdělávací nabídka mateřské školy je doplňována o nadstandartní aktivity, které jsou 
placeny rodiči: 
-    Edukativně stimulační skupiny - zde se děti za přímé účasti rodičů a pod vedením 
proškolených učitelek připravují v deseti lekcích na vstup do základní školy a rodiče mají 
možnost posoudit a zvážit, zda je jejich dítě zralé pro vstup do ZŠ. První lekce začíná v únoru. 
Rodiče dětí budou osobně informováni. 
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- Předplavecký výcvik – v průběhu deseti lekcí se děti hravou formou seznamují s plaváním 
v Plavecké škole v Hustopečích u Brna pod vedením trenérů plavecké školy.  

 
Nadstandartní aktivity se mohou dle zájmu rodičů a podmínek MŠ rušit či měnit. 
 
 

7.Systém evaluačních činností 
Smyslem evaluačních činností je zjišťování a zlepšování kvality vzdělávacího procesu, 
zvyšování míry spokojenosti dětí, zlepšování podmínek školy, zlepšení informovanosti 
rodičů o vzdělávacím procesu. 

Evaluační činnost vychází z: 

- Pozorování dětí 

- Rozhovoru s dětmi 

- Rozhovoru a anket rodičů 

- Rozhovoru a rozboru při pedagogických radách 

- Hospitační a kontrolní činnosti 

Evaluace probíhá jednak na úrovni školy (zpracování ŠVP pro PV, jeho soulad s RVP pro PV, 
podmínky vzdělávání, BOZP, PO, ekonomika, provoz školy …) a jednak na úrovni třídy (soulad 
se ŠVP pro PV vzdělávací činnosti a průběh vzdělávání, hodnocení a sebehodnocení  
pedagogů,....) a jednak na úrovní dětí (individuální rozvoj dítěte, výsledky vzdělávání dětí,...) 

Evaluační systém hodnotí skutečnosti vzhledem: 

 Ke ŠVP pro PV (jeho soulad s RVP pro PV, naplňování podmínek vzdělávání, zda obsahuje 
dlouhodobé cíle, zda využívá možnosti, které nabízí okolní prostředí…) 

 k dětem (výsledky vzdělávání – individuální rozvoj dítěte a jeho vzdělávací pokroky, 
respektování individuálních potřeb dítěte, …) 

 k pedagogům (výchovně vzdělávací proces-využívání metod prožitkového a 
kooperativního učení, klima školy,...) 

 k provozním zaměstnancům  (kvalita práce, klima školy,...) 
 k vedení a řízení (naplňování poslání a vizí, rozvíjení lidských zdrojů, projekty, delegování 

pravomocí,...) 
 k sobě samému (autoevaluace práce) 
 k rodičům (spokojenost s činností MŠ, spolupráce s MŠ,...) 
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Prostředky evaluace (metody a techniky) 
 

Základem pro evaluaci je vyhodnocení stavu a situace školy prostřednictvím SWOT analýzy. K 
vyhodnocování evaluovaných jevů a oblastí jsou vytvořeny dotazníky pro hodnocení (pro 
učitele, provozní zaměstnance, ředitelku, rodiče), hospitační archy, záznamové archy, 
portfolia dětí, zaveden systém vnitřních kontrol dle zákona o finanční kontrole. Dále probíhá 
evaluace na základě pozorování, hospitační činností, rozhovory a diskusemi, analýzou 
dokumentů a portfolií dítěte, konzultacemi na pedagogických radách.  

Používané metody a techniky: 

Vzhledem ke ŠVP pro PV : analýza předchozího a současného stavu, diskuze na  
pedagogických  radách, dotazník, fotodokumentace 

Vzhledem k dětem: pozorování, rozhovory s rodiči, zprávy a závěry z odborných šetření (PPP, 
SPC, lékařské zprávy,..), portfolia dětí, zápisy do charakteristik dětí 

Vzhledem k pedagogům: hospitační činnost, dotazník, orientační vstupy, rozhovory, dotazník 

Vzhledem k vedení a řízení: vlastní hodnocení, dotazník 

Vzhledem k rodičům: rozhovory s rodiči, schůzky s rodiči, dotazník 

 

 Časový plán  

 

Evaluační činnosti probíhají podle jednotlivých oblastí v různých frekvencích takto: 

 evaluace po skončení každého integrovaného bloku (učitelky)  
 2x ročně (podle potřeby častěji) individuální hodnocení rozvoje dítěte do jeho 

záznamového archu „Orientační pedagogická diagnostika a hodnocení dítěte pro 
potřebu MŠ“ (učitelky) 

 2x ročně (pololetně) evaluace TVP pro PV, průběhu a výsledků vzdělávání (učitelky) 
 1x ročně evaluace ŠVP pro PV (řed., učitelky) 
 1x ročně evaluace činnosti MŠ (ředitelka) 
 1x ročně evaluace vedení a řízení (ředitelka) 
 1x  za 2 roky evaluace spolupráce s rodiči (řed., uč., rodiče) 
 1x ročně autoevaluace ped. a neped. zaměstnanců MŠ (všichni zaměstnanci) 
 

Frekvence hospitační činnosti a kontrol: 

 zpravidla  2 až 3x ročně (podle potřeby a u nově nastupujících učitelek častěji) 
hospitace u každé učitelky 
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 průběžně kontrola pedagogické dokumentace 
 průběžně a namátkově krátké náhledy a kontrolní vstupy 
 průběžné kontroly dodržování pracovní doby, doby výdeje jídel, čistoty na pracovišti 
 

Pro hospitační činnost je využíván záznamový arch. Jsou sledovány cíle, očekávané výstupy – 
kompetence, průběh vzdělávání, materiální podmínky - připravenost, vhodnost a dostatečné 
množství pomůcek, atmosféra ve třídě, komunikace mezi učitelkou a dětmi, osobnost 
pedagoga, pozitivní hodnocení, úroveň společenských a hygienických návyků.  Dále zda má 
učitelka jasný záměr, promyšlený obsah, zda jsou činnosti přiměřené aktuálním schopnostem 
dětí, zda jsou vyváženy spontánní a řízené činnosti a respektovány individuální potřeby dětí, 
aj. Po hospitaci je proveden s učitelkou pohospitační rozhovor a učiní závěry - doporučení a 
navržení eventuálních opatření k odstranění nedostatků, v případě nutnosti je provedena 
následná kontrolní hospitace.  

 

Kontroly v oblasti ekonomiky, BOZP a PO a vedení agendy ŠJ: 

Mezi kontrolované oblasti patří např.: 

 Kontrola hospodaření s finančními prostředky od zřizovatele  
 Kontrola hospodaření s finančními prostředky od KÚ (poukazování a čerpání dotací na 

přímé výdaje ve vzdělávání a rozvojové programy) 
 Kontrola pokladní knihy, stavu pokladní hotovosti a stavu prostředků na BÚ  
 Kontrola odvodu zdravotním pojišťovnám a OSSZ  
 Kontrola dodržování termínu mezd  
 Kontrola platnosti revizí  
 Kontrola skladových zásob potravin  
 Kontrola dodržování kritických bodů HACCP ve ŠJ  
Průběh a výsledky kontrol jsou zaznamenány do archu „Průběžné kontroly“, kde je uveden 
předmět kontroly, termín uskutečnění, účastníci kontroly, její výsledek. Při zjištěných 
nedostatcích jsou navržena opatření k odstranění závad a u zodpovědné osoby provedena 
následná kontrola. Závěry kontrol jsou dále využity a zpracovány ve výroční zprávě a 
prověrkách BOZP a PO. 
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 Hodnocení výsledků vzdělávání  

 

Učitelé provádí diagnostiku dítěte a jejím prostřednictvím získávají informace o jeho 
pokrocích. Průběžně posuzují a hodnotí výsledky vzdělávání dětí. Informace zaznamenávají 
zpravidla 2 x ročně do záznamového archu „Orientační pedagogická diagnostika a hodnocení 
dětí pro potřebu MŠ“. Učitelé hodnotí sebeobsluhu dětí, sociální a citovou oblast, hru, 
lateralitu, hrubou a jemnou motoriku, rozumovou oblast, pozornost, verbální schopnosti a 
dávají návrhy na individualizaci. Případné problémy konzultuje se zákonnými zástupci a 
navrhne vyšetření v PPP. 

 

  Kritéria pro evaluaci  pedagogických pracovníků 

             plnění všech svých úkolů dané pracovní náplní 
 pedagogická činnost odpovídá poslání školy 
 naplňování cílů daných ročním plánem a ŠVP 
 respektování potřeb dětí a aktuální situace   
 zda jsou děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku  
 děti mají dostatek pohybu na zahradě i v MŠ  
 respektování  ind. potřeby aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí 
 pedagogové jsou dětem vhodným vzorem 
 umožňování postupné adaptace nově příchozím dětem  
 pedagogický styl je podporující, sympatizující, počítá s aktivní spoluúčastí a 

samostatným rozhodováním dítěte 
 nepodporovat nezdravou soutěživost 
 vyhýbat se negativním slovním komentářům a podporovat děti v samostatnosti, 

dostatečně chválit a pozitivně hodnotit 
 s dětmi není zbytečně manipulováno, nejsou zbytečně organizovány 
 ve vztazích mezi sebou a dětmi učitelka pěstuje vzájemnou důvěru, toleranci, 

ohleduplnost, zdvořilost, solidaritu 
 plně se věnuje dětem a jejich vzdělávání 
 poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený 
 poskytuje dětem dostatek času a prostoru pro hru 
 veškeré aktivity organizuje tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě 
 podporuje experimentování dětí 
 zve ke spolupráci rodiče 
 dbá o svůj odborný růst dostatečně se vzdělává 
 o prospívání dětí rodiče průběžně informuje 
 chrání soukromí rodin a zachovává patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních 

záležitostech 
 ochota zastupovat 
 zapojení do akcí školy, reprezentace na veřejnosti 
 aktivita při zlepšování prostředí školy, estetika pracovního prostředí  
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 dodržování pracovní doby 
 

  Kritéria pro evaluaci provozních zaměstnanců   

 

 plnění všech úkolů daných pracovní náplní  
 dodržování pracovní doby 
 udržování zařízení a vybavení v čistotě a zdravotní nezávadnosti 
 dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, pitný režim po celý den 
 jsou dětem vhodným vzorem, chovají se podle zásad zdravého životního stylu 
 vyhýbají se negativním slovním hodnocením a komentářům 
 s dětmi zbytečně nemanipulují 
 podporují děti v samostatnosti, dostatečně chválí 
 dodržují bezpečnost práce 
 spolupracují s ředitelkou a učitelkami 
 aktivně se podílí na akcích školy a nadstandardních aktivitách 
 jednají se, chovají se a pracují profesionálním způsobem 
 zachovávají patřičnou mlčenlivost o vnitřních záležitostech rodin dětí 
 ve vztazích mezi zaměstnanci a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, 

vstřícnost a porozumění 
 sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí a snaží se jim vyhovět 
 
 
 Kritéria pro evaluaci vedení a řízení 

 

 mateřská škola je dobře organizována 
 ředitelka vyvíjí nová řešení a projekty 
 rozvíjí a podporuje naplnění poslání a vizí 
 rozvíjí hodnoty a systémy nutné k trvalému úspěchu 
 rozvíjí lidské zdroje 
 podporuje nápady a myšlenky svých spolupracovníků 
 používá konstruktivní kritiku 
 deleguje některé pravomoci a kompetence 
 

  Kritéria pro evaluaci pro spolupráci s rodiči 

 

 rodiče jsou dostatečně informování o dění v mateřské škole 
 rodiče jsou dostatečně informování o prospívání dítěte 
 rodiče mají možnost individuálních schůzek s ředitelkou či učitelkou 
 učitelka je pro rodiče partnerem 
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 vzniklé problémy řeší učitelky ve spolupráci s rodiči 
 rodiče mají možnost vstupovat do programu mateřské školy 
 rodiče se podílejí na plánování a organizování akcí pořádaných mateřskou školou 
 
 
Závěr: 
 
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je veřejný dokument, je kdykoliv možné 
do něj nahlížet a pořizovat z něj výpisy. Hlavní cíle a záměry jsou vyvěšeny na webových 
stránkách školy. Jedná se o tzv.,,živý “dokument, se kterým se průběžně pracuje a který je 
aktualizován dle potřeb dětí a stanovených cílů a záměrů. 
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Příloha č. 1 

ZÁZNAM Z HOSPITACE 

 

Učitelka:  Třída: 

Datum:   Počet dětí:  

Od:                             do:   

Konkrétní cíl hospitace:   

Téma:  

Cíl:  

 

 

Plánování a příprava na činnost 

Kriteria: Hodnocení: 

Jasný záměr  

Promyšlený cíl a obsah  

Stanovený očekávaný výstup – kompetence  

Návaznost na předchozí témata  

Aktivity zabezpečující všestranný rozvoj  

Materiální podmínky pro činnost 

Kriteria: Hodnocení: 

Prostředí třídy je estetické, výzdoba 
vypovídá o výtv. a  prac. činnostech  dětí 

 

Je připraven dostatek pomůcek pro aktivní 
práci dětí 

 

Je připraven dostatek materiálu pro 
motivaci, ukázku, informaci, názornost 
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Materiální prostředky jsou vhodné, 
nápadité, funkční 

 

Psychohygienické podmínky 

Kriteria Hodnocení 

činnost je přiměřená aktuálním 
schopnostem dětí 

 

spontánní a řízené činnosti jsou vyvážené  

aktivní a pasivní činnosti jsou vyvážené  

střídají se metody a formy  

jsou respektovány individuální schopnosti 
jednotlivých dětí 

 

Motivace a hodnocení dětí 

Kriteria Hodnocení 

počáteční motivace je vhodně zvolená, je 
aktivizující a dostatečně silná 

 

aktuálně je zařazována průběžná motivace, 
děti jsou aktivovány v souladu 
s individuálními možnostmi a schopnostmi 

 

činnosti jsou nastaveny tak, aby všechny děti 
mohly být v některé části úspěšné  

 

 

převažuje pozitivní hodnocení, pochvala  

Interakce, komunikace a klima třídy 

Kriteria: Hodnocení: 

mezi učitelkou a dětmi je pozitivní a 
emotivní vztah 

 

učitelka v adekvátních situacích respektuje 
dítě jako partnera 

 

učitelka využívá rovnoměrně formální i  
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neformální autority 

učitelka respektuje právo dítěte na svůj 
názor 

 

v komunikaci převažuje dialog nad 
monologem 

 

děti mají dostatek prostoru pro 
sebevyjádření 

 

atmosféra třídy je příjemná, bez napětí a 
shonu 

 

 

 

Průběh činností: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučení: 

 

Konkrétní cíl hospitace:  

 

 

 

Ředitelka MŠ 
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Příloha č. 2   

Evaluační dotazník učitelky  MŠ – evaluace podmínek 

Cíl: Zjistit a kriticky zhodnotit kvalitu podmínek MŠ  
 
Jméno a příjmení:      

Třída:         Datum:  

Bodové hodnocení*:   * Jako hodnocení známkou ve škole 

 

Kritéria 1 2 3 4 

vybavení nábytkem v mé třídě je dostatečné, vyhovující, estetické     

vybavení hračkami odpovídá počtu a věku dětí v mé třídě      

vybavení pomůckami a materiály je v mé třídě dostatečné     

prostorové uspořádání mé třídy vyhovuje nejrůznějším skupinovým a 
individuálním činnostem dětí 

    

zahrada je dle mých představ dostatečně vybavená     

v mé třídě je stále udržován pořádek a čistota     

jsou mi jasné mé povinnosti, pravomoci a úkoly     

jsem dostatečně informována o dětí v MŠ     

ve své pracovní činnosti mám prostor a podporu vedení pro 
uplatnění svých návrhů a aktivit. 

    

důvěřuji vedení školy     

myslím si, že kolektiv MŠ se snaží pracovat jako tým     

vedení školy umožňuje všem další vzdělávání     

vedení školy reaguje na nápady, připomínky zaměstnanců     
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vztahy mezi zaměstnanci jsou dobré     

moje práce je ohodnocena (nejen finančně)     

myslím si, že plánování školy jako celku je funkční     

spolupráce MŠ se zřizovatelem je dostatečná a vyhovující     

myslím si, že spolupráce s ostatními institucemi je dostatečná (ZŠ, 
PPP, SPC,...) 

    

Jiné připomínky, poznámky: 
 
 
 
 

 

 

Podmínky školy bych chtěla zkvalitnit (v čem a jak): 
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Podpis: ................................................ 
Příloha č. 3 

Evaluační dotazník provozního zaměstnance MŠ – evaluace podmínek 

Cíl: Zjistit a kriticky zhodnotit kvalitu podmínek MŠ  
 
Jméno a příjmení:       Datum: 

   

Bodové hodnocení*: * Jako hodnocení známkou ve škole 

 

Kritéria 1 2 3 4 

vybavení nábytkem ve ŠJ je dostatečné, vyhovující, estetické     

vybavení zařízením potřebným k mé práci je dostatečné     

vybavení zahrady se mi zdá dostatečné     

v celé MŠ je udržován pořádek a čistota     

jsou mi zcela jasné mé povinnosti, pravomoci a úkoly     

jsem dostatečně informovaná o dění v MŠ     

ve své pracovní činnosti mám prostor a podporu vedení pro 
uplatnění svých návrhů a aktivit. 

    

důvěřuji vedení školy     

myslím si, že kolektiv MŠ se snaží pracovat jako tým     

vedení školy reaguje na nápady, připomínky zaměstnanců     

vztahy mezi zaměstnanci jsou dobré     

cítím se pro svoji práci dostatečně motivována ze strany své přímé 
nadřízené 

    

moje práce je ohodnocena (nejen finančně)     

myslím si, že plánování školy jako celku je funkční     

spolupráce MŠ se zřizovatelem je dostatečná a vyhovující     



Mateřská škola,Velké Hostěrádky, příspěvková organizace-ŠVP PV „ Cesta za poznáním se skřítkem Medovníčkem “ 
 

myslím si, že spolupráce MŠ s ostatními institucemi je dostatečná     

Jiné připomínky, poznámky: 
 
 
 
 

 

 

Podmínky školy bych chtěla zkvalitnit (v čem a jak): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis: ................................................. 
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Příloha č. 4  

Evaluační dotazník ředitelky  MŠ – evaluace vedení a řízení 

Cíl: Posouzení a zjištění úrovně kvality řízení MŠ 
 
Jméno a příjmení:       Datum: 

 

Bodové hodnocení*: 1 = nejlepší,  5 = nejhorší       * Jako hodnocení známkou ve škole 

 

Kritéria 1 2 3 4 

mateřské škola je dobře organizována     

ředitelka vyvíjí nová řešení a projekty     

rozvíjí a podporuje naplnění poslání a vizí     

rozvíjí hodnoty a systému nutné k trvalému úspěchu     

rozvíjí lidské zdroje     

používá konstruktivní kritiku     

podporuje nápady a myšlenky svých spolupracovníků     

deleguje některé pravomoci a kompetence     

Jiné připomínky, poznámky: 
 
 
 
 

 

 

Svou práci bych chtěla zkvalitnit (v čem a jak): 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis: ..................................................  
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Příloha č. 5 

Evaluace učitelek 

Dotazník  pro ředitelku MŠ 
 
Jméno a příjmení evaluovaného pracovníka:        

 

Datum: 

   

Bodové hodnocení*: 1 = nejlepší,  5 = nejhorší       * Jako hodnocení známkou ve škole 

 

Kritéria 1 2 3 4 

oceňuje práci jiných     

hlásí se dobrovolně na práci     

vylepšuje své metody, práci     

vyhledává nové poznatky     

přijímá úkoly bez reptání     

umí odlišit důležité od nedůležitého     

potřebuje nadměrné množství instrukcí     

umí hospodařit s časem     

dodržuje pracovní dobu     

umí pomáhat ostatním učitelkám (z vlastní iniciativy)     

je ochotna pracovat přesčas     

dokáže otevřeně říct, co se jí nelíbí     

spolupracuje s kolegyněmi     

umí se sebekriticky zhodnotit     

Jiné připomínky, poznámky: 
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Závěr: 
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Příloha č. 6 

Evaluace provozních zaměstnanců 

Dotazník  pro ředitelku MŠ 
 
Jméno a příjmení evaluovaného pracovníka:        

 

Datum: 

   

Bodové hodnocení*: 1 = nejlepší,  5 = nejhorší       * Jako hodnocení známkou ve škole 

 

Kritéria 1 2 3 4 

oceňuje práci jiných     

hlásí se dobrovolně na práci     

respektuje příkazy ředitelky     

spolupracuje s kolegyněmi     

přijímá úkoly bez reptání     

umí odlišit důležité od nedůležitého     

otřebuje nadměrné množství instrukcí     

umí hospodařit s časem     

dodržuje pracovní dobu     

je ochotna pracovat přesčas     

umí se sebekriticky zhodnotit     

dokáže otevřeně říct, co se jí nelíbí     

pružně reaguje na změny     

Jiné připomínky, poznámky: 
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Závěr: 
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Příloha č. 7 

Evaluace ŠVP „Cesta za poznáním se skřítkem Medovníčkem“ 

Evaluační dotazník  pro učitelku MŠ 
 
Cíl: zjistit a kriticky zhodnotit funkčnosti ŠVP, jeho formální vzdělávací nabídku a 
plánované aktivity. 
 
Jméno a příjmení:       Datum: 

    

Bodové hodnocení*: 1 = nejlepší      * Jako hodnocení známkou ve škole 

 

 

Kritéria 1 2 3 4 

Jak se Vám podle ŠVP celý rok pracovalo?     

Jsou integrované bloky vhodně postaveny?     

Přinášejí očekávané výsledky?     

Umožňují využívat dostatečně metod a forem prožitkového učení?     

Máte dostatek prostoru pro vlastní tvořivost a improvizaci?     

Plánujete činnosti společně s dětmi?     

Mohou si děti skutečně volit činnosti, které je baví?     

Dosahují děti očekávaných vzdělávacích pokroků?     

Co byste změnila a jak? 
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Vyhovuje Vám systém tvorby třídních vzdělávacích programů? 

* ano 

* ne a v čem ne: 

 

 

 

 

 

Máte nějaké připomínky, poznámky a jaké: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Podpis: .................................................. 
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Příloha č. 8 

Evaluace spolupráce mateřské školy s rodiči 

Dotazník  pro rodiče dětí docházejících do mateřské školy 
 
Vážení rodiče, podle svého zájmu Vás prosíme o vyplnění ankety, která nám může být 
podnětem ke zkvalitnění naší práce a celkovému pohledu na úroveň naší mateřské školy ze 
strany rodičovské veřejnosti. 

 

Anketní lístky odevzdávejte do schránky umístěné v šatnách dětí.   

 

        Děkujeme za spolupráci 

 

Bodové hodnocení*: 1 = nejlepší,  5 = nejhorší       * Jako hodnocení známkou ve škole 

    nebo ANOxNE 

Kritéria 1 2 3 4 

Jak hodnotíte budovu MŠ (výzdoba, vybavení, čistota apod.)     

Jaká je vybavenost třídy (nábytek, hračky, pomůcky,…)?     

Jaká je vybavenost školní zahrady?     

Jste dostatečně informováni o plánovaných akcích mateřské školy?     

Myslíte si, že pořádáme dostatečně akcí pro děti?     

Chodí vaše děti z mateřské školy domů spokojené?     

Jste spokojeni s kvalitou výchovné a vzdělávací práce učitelek ve třídě?     

Jste dostatečně informováni od učitelek o problémech vašeho dítěte?     

Máte zájem o častější rodičovské schůzky? NE x ANO-kolikrát do roka? 
    

Četli jste školní vzdělávací program, který se nachází v šatnách dětí?     

Souhlasíte s výjezdy MŠ do divadla, na výstavy atd. ANO x NE (proč?)     

Jste spokojeni se skladbou jídelníčku?     



Mateřská škola,Velké Hostěrádky, příspěvková organizace-ŠVP PV „ Cesta za poznáním se skřítkem Medovníčkem “ 
 

Jaká jsou Vaše hlavní očekávání od mateřské školy? 

 

 

 

Které činnosti Vám chybí v mateřské škole, uveďte příklad? 

 

 

 

 

Jak hodnotíte domácí úkoly pro rodiče a děti, nezatěžují vás? 

 

 

 

Chcete nám ještě něco zajímavého nebo důležitého sdělit? 
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Příloha č. 9 

Autoevaluační dotazník učitelky MŠ – posouzení úrovně vlastní práce 

 Cíl: Posouzení úrovně vlastní výchovně vzdělávací práce vzhledem k ŠVP M 
 
Jméno a příjmení: 

Třída:  Datum: 

  

Kritéria 

 

 ano-          
(vždy) 

většinou   občas  ne- 
(nikdy) 

naplňuji specifické vzdělávací cíle dané ŠVP     

plánování TVP vychází z ŠVP     

naplňuji cíle dané ročním plánem školy     

dodržuji délku pobytu venku     

respektuji ind. potřeby děti - potřeby aktivity, spánku a 
odpočinku, stravování, pracovního tempa, adaptace, 
….jednotlivých dětí 

    

vyhýbám se negativním slovním komentářům a 
podporuji děti v samostatnosti, dostatečně chválím a 
pozitivně hodnotím 

    

věnuji se neformálním vztahům ve třídě a nenásilně je 
ovlivňuji prosociálním směrem (prevence 
šikany,vandalismu) 

    

pečuji o dostatečný pitný režim všech dětí     

poskytuji dětem dostatek času i prostoru pro hru     

podporuji experimentování dětí     

vytvářím dostatek prostoru pro individuální činnosti dětí     

vytvářím dostatek prostoru pro skupinové činnosti dětí     

konzultuji vzdělávací potřeby dětí s odborníky     
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konzultuji vzdělávací potřeby dětí s kolegyněmi     

spolupracuji s rodiči a průběžně je informuji o 
prospívání dítěte 

    

hodnotím vzdělávací činnost společně s dětmi     

dbám o svůj odborný růst, dostatečně se vzdělávám, 
využívám získané poznatky při práci 

    

provádím hospitace u kolegyň     

zachovávám patřičnou mlčenlivost     

 

Svou práci bych chtěla zkvalitnit (v čem a jak): 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis: ................................................. 
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Příloha č. 10  

Autoevaluační dotazník provozního zaměstnance MŠ – posouzení vlastní práce 

Cíl: Posouzení úrovně vlastní  práce vzhledem k ŠVP MŠ 
  
Jméno a příjmení:       Datum: 

   

. 

Kritéria ano-
(vždy) 

většinou občas ne- 
(nikdy) 

znám obsah ŠVP, plním společné cíle školy     

dětský nábytek, tělocvičné nářadí, hyg. zařízení i 
vybavení udržuji čísté, zdravotně nezávadné (hodnotí 
pouze uklízečka, školnice) 

    

dbám na to, aby dětem byla poskytována 
plnohodnotnou a vyváženou stravu (hodnotí pouze 
kuchařky a vedoucí ŠJ) 

    

zachovávám skladbu jídelníčku, dodržuji zdravou 
technologii přípravy pokrmů (hodnotí pouze kuchařky 
a vedoucí ŠJ) 

    

nenutím děti do jídla     

jednám s rodiči ohleduplně a taktně     

s dětmi zbytečně nemanipuluji     

vyhýbám se negativním slovním komentářům     

podporuji děti v samostatnosti, dostatečně chválím     

dostatečně spolupracuji s ředitelkou školy a 
s učitelkami 

    

aktivně se podílím na nadstandardních aktivitách a 
akcích školy 

    

zachovávám patřičnou mlčenlivost o vnitřních 
záležitostech  rodin dětí    
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Poznámky, připomínky: 

 

 

 

 

 

Svou práci bych chtěla zkvalitnit (v čem a jak): 
 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis: ..................................................  
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Příloha č. 11 

Autoevaluační dotazník pro ředitelku  MŠ 

Cíl: Sebekriticky zjistit a posoudit úroveň vlastní práce 
 
Jméno a příjmení:       Datum: 

   

Bodové hodnocení*: 1 = nejlepší,  5 = nejhorší       * Jako hodnocení známkou ve škole 

 

Kritéria 1 2 3 4 

já a moje škole jsme dobře organizováni     

pro svoji oblast jsem odborně kvalifikovaná     

rozhoduji s jistotou a rozvážně     

spolupracovníkům dávám úkoly podle jejich schopností     

své stanovisko dokážu dobře zastávat a obhajovat     

umím dobře naslouchat     

jsem s to se prosadit     

podporuji nápady a myšlenky svých spolupracovníků     

dá se se mnou kdykoliv hovořit     

se svými spolupracovníky jednám férově (poctivě, otevřeně, čestně)     

nevyhýbám se nepříjemným úkolům     

používám konstruktivní kritiku     

dovedu s kritikou dobře zacházet     

pracuji disciplinovaně     

své spolupracovníky informuji jasným a vyčerpávajícím způsobem     

dohody o časových parametrech přesně dodržuji     

starám se o dobré pracovní  klima     
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jsou mi známy potřeby a požadavky dětí a rodičů, pracuji na zlepšování 
naší nabídky 

    

výkony mých lidí a celé školy jsem schopna jasně posuzovat     

umím hospodařit s časem     

zlepšuji své metody, práci     

deleguji některé kompetence na zaměstnance     

dodržuji pracovní dobu     

dodržuji míru přímé výchovně vzdělávací práce     

Jiné připomínky, poznámky: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Podpis: .................................................. 
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Příloha č. 12 

Sebereflexe  zaměstnance   MŠ 

Cíl: Sebekritické zhodnocení 
  
Jméno a příjmení:       Datum: 

   

. 

Kritéria ano-
(vždy) 

většinou občas ne- 
(nikdy) 

plním všechny své úkoly dané pracovní náplní     

znám a dodržuji vnitřní směrnice, organizační řády a 
další nařízení školy 

    

dodržuji stanovenou pracovní dobu     

jsem ochotna pracovat přesčas     

respektuji práce každého zaměstnance a zbytečně se 
nevměšuji do jeho kompetencí 

    

svým přístupem aktivně podporuji týmovou práci 
školy 

    

při řešení problémů navrhuji řešení     

dokážu přijmout podnětnou kritiku a využít ji ke 
zlepšení své práce 

    

využívám možnosti učit se od svých kolegyň     

rozvíjím pozitivní spolupráci s rodiči dětí     

sleduji aktuální změny ve školství týkající se 
předškolní výchovy 

    

respektuji rozhodnutí vedení školy     

jsem ochotna své práci věnovat čas nad rámec svých 
pracovních povinností a pracovní doby 

    

zachovávám mlčenlivost o vnitřních záležitostech     
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školy     

dokážu ocenit práci všech ostatních spolupracovníků     

Poznámky, připomínky: 

 

 

 

 

 

Svou práci bych chtěla zkvalitnit (v čem a jak): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis: ..................................................  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


