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Adresa:   Všetičkova  19, 602 00 Brno 

IČO:                70285730 

Telefon:      543 245 441 

Email:       msvsetic@volny.cz 

Web:   www.ms-vsetickova.ic.cz 

Zřizovatel:  Zřizovatelem mateřské školy je Statutární město Brno, 
                                       Městská část  Brno – střed  

Ředitelka:  PaedDr.  Růžena Janíčková 

Od roku  2000 jsme  příspěvkovou organizací. 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  /ŠVP/ byl stanoven na tři roky a podílely se na 
něm všechny pracovnice mateřské školy. 

Školní vzdělávací program byl zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškoní 
vzdělávání , vydaným Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze  
Byl použit rovněž  Manuál k přípravě školního vzdělávacího programu, vydaný Výzkumným ústavem 
pedagogickým v Praze . 

ŠVP  PV  sestavila a zapsala ředitelka školy.         
        

                                                                                                       Růžena Janíčková                                              
                                          

2.   CHARAKTERISTIKA  ŠKOLY 

Mateřská škola Všetičkova 19, je umístěna ve zadaptované vilce uprostřed zahrady. V této budově  je 
MŠ  umístěna od roku  1945. Do roku  1995 byla dvoutřídní mateřskou školou. Budova není účelová a 
prostory uvnitř MŠ  jsou velmi malé a  členité. Mateřská škola je od roku  1996, kdy se uskutečnila 
přístavba mateřské školy, trojtřídní.  
 V přízemí mateřské školy jsou umístěny dvě třídy, které mají společnou hernu,  společnou umývárnu 
a WC. V herně se rozkládají lehátka pro II. třídu. V přízemí je umístěna ještě šatna učitelek a   výdejna 
stravy. Pracovnice výdejny a provozní zaměstnanci mají šatnu a sociální zařízení v suterénu MŠ. 
V suterénu se rovněž nachází  keramická dílna s vlastní pecí na vypalování hlíny  a sociální  zařízení 
pro děti a dospělé.  
V poschodí MŠ je umístěna třetí třída.  U III.  třídy se rovněž nachází umývárna a WC. 
V poschodí je stálá lehárna pro I. třídu .  V třetí třídě  se lehátka rozkládají.  
Budova  mateřské školy je obklopena zahradou, kterou mohou děti využívat téměř celý rok. V zahradě 
jsou vzrostlé stromy, které dávají v létě přirozený stín. Jsou zde vybudována tři pískoviště  a zahrada 
je vybavena zahradními hračkami.  
Výhodou mateřské školy je rovněž její poloha a umístění uprostřed rodinných domků v odlehlé a 
klidné ulici, ale zároveň v blízkosti  středu města  a  tramvajové zastávky č. 4. 
Velkou výhodou je rovněž blízkost Kraví hory, kterou mohou děti využívat hlavně k sezónním 
činnostem .  
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Kapacita mateřské školy je 72 dětí. Při rozdělování dětí do tříd respektujeme přání rodičů, dětí a 
doplňujeme děti, které odcházejí . MŠ nemá vlastní kuchyň, má pouze výdejnu stravy. Jídlo se dováží 
ze Školní jídelny Kounicova.  
Kolektiv zaměstnanců tvoří  šest  učitelek  včetně ředitelky a  tři provozní pracovnice. Všechny 
pracovnice jsou vstřícné, laskavé a působí jednotně v duchu filozofie mateřské školy.  
Nevýhodou pro učitelky jsou malé a členité  prostory, které kladou velký důraz na spolupráci všech 
učitelek a společná,  průchozí  šatna pro všechny třídy.  
                                                      

PARTNEŘI ŠKOLY :     Zřizovatelem mateřské školy je Statutární město Brno ,  
                                        městská část Brno – střed   
                                        
Rodiče – spolupráce s rodiči je pravidelně plánována  
                                          
Základní škola na náměstí Míru, Brno  
                                          
Základní škola  Lechova ,  Brno  

Základní škola Úvoz  55 , Brno  
Spolupráce se základními školami je rovněž plánovaná . 

Klinika  LOGO , Vídeňská 55  

3. Personální obsazení školy  

Ředitelkou mateřské školy je od roku 1992 PaedDr. Růžena  Janíčková. 
Z pedagogů, které na MŠ pracují nejdéle, je  p. uč. Iveta Hromníková,  která na MŠ nastoupila v roce 
2000  a provozní pracovnice paní  Marie Střítecká. Ostatní pracovnice nastoupily na MŠ až po roce  
2000, kdy stávající odešly do důchodu  

I.  třída  Berušky          -    paní uč.            Monika Děrglová  
-    paní uč.                                                 Kateřina Prustoměrská 

II. třída  Motýlci          -    paní uč.            Iveta Hromníková   
 -    paní uč.                                                Radka  Hrušková,  Dis   

III.třída  Včeličky         - paní uč.              Monika  Kaderková, Dis  
                                - paní ředitelka           PeadDr. Růžena Janíčková  

4.  KONCEPCE MATEŘSKÉ ŠKOLY 

  FILOZOFIE  ŠKOLY :  
   Vychází z podmínek a možností naší mateřské školy, z jejího umístění  a využití  
   daného prostředí .  

Mateřská škola je umístěna ve velmi pěkné zadaptované rodinné vilce, která budí dojem rodinného 
domku a rodinného prostředí.  Na této skutečnosti jsme postavily  Školní vzdělávací program  PV a 
celý výchovně vzdělávací proces.  Snažíme se o to, aby naše práce vycházela z přirozených potřeb 

&4



dítěte a jeho prožitků. To umožňuje příjemné a klidné prostředí mateřské školy, obklopené pěknou 
terasovitou zahradou, na které tráví děti zvláště v létě většinu dne. Všechny děti jsou na zahradě 
společně, stejně tak mají společnou šatnu a mezi sebou se  znají. Znají se i  rodiče. Budova mateřské 
školy připomíná rodinnou vilku a proto se snažíme vytvářet klidnou, rodinnou atmosféru .  Výhodou 
mateřské školy je rovněž poloha a umístění uprostřed zahrady,v klidné vilové čtvrti,  v blízkosti Kraví 
hory a Wilsonova lesa. 

 DLOUHODOBÝ CÍL : 
- Probouzet v dětech aktivní zájem a chuť dívat se , naslouchat,   poznávat, experimentovat, zkoušet 
nové, objevovat, tvořit , hledat originální řešení a nebát se spolupracovat.  
- Vytvářet dětem zdravé a citově vřelé prostředí se zajištěním  potřeb dětí i ostatních pracovníků 
-Učit děti pěstovat aktivní vztah ke svému zdraví , vytváření návyků zdravého životního stylu  
-Podporovat rozvoj schopnosti komunikace  a spolupráce , vytvářet podmínky pro rozvoj vzdělání  a  
sebevzdělání  
-Vytvářet podnětné prostředí  
Již   J.A. Komenský v   „ Informatoriu  školy mateřské  „ pravil:  

                                „Děti vždy rády dělají něco, 
                                  protože mladá krev tiše státi  nemůže.“  

Proto je v našem zájmu, aby nabídka činností pro děti byla pestrá, aby děti měly možnost si vybrat , a 
aby  chodily do mateřské školy rády. Budeme respektovat jejich potřeby   
individualitu a aktivitu . Uspokojovat jejich přirozené každodenní potřeby, se zřetelem k jejich 
věkovým zvláštnostem, dáme jim pocit svobody, ale i potřebu řádu , pravidel a vzájemného soužití. 
Součástí každodenní práce s dětmi jak  uvnitř , tak venku – na zahradě, na vycházkách bude šetrný 
přístup k životnímu prostředí – ekologie, prevence sociálně patologických jevů, logopedická prevence 
ke zlepšení komunikace a samozřejmostí by měl být pohyb , který bude doplněn v rámci předškolní 
přípravy se smluvními organizacemi mimo mateřskou školu.  
. Důležitým prostředkem k dosažení těchto cílů je spolupráce s rodiči , kterou chceme dále rozvíjet a 
zkvalitňovat. 
.  
Školní vzdělávací program  pro předškolní vzdělávání zastřešuje celé vzdělávání v MŠ. Všechny děti i 
pracovnice MŠ žijí společnými akcemi , které probíhají v herně MŠ /besídky/ nebo na zahradě MŠ. 
Rovněž výlety jsou společné.   
Nedílnou součástí života školy jsou :  
-oslavy narozenin dětí  
-návštěva kulturních akcí a divadel  
-Mikulášská nadílka  
-posezení u stromečku  
-tvořivé dílničky pro rodiče s dětmi  
-vzájemná návštěva předškoláků a školáků  
-beseda se zástupci škol 
-karnevalové veselí  
-oslava Dne matek  
-Slavnostní rozloučení s předškoláky  
-oslava Dne dětí  
-školy v přírodě  
-tvořivá odpoledne pro rodiče  
-společný pobyt u moře  
Využíváme  všech oslav , národních svátků a tradic k rozvíjení ústy a národní hrdosti.  
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5.   PODMÍNKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE  
5.1 Věcné podmínky  
Naším záměrem je postupná výměna nábytku, doplňování tříd i zahrady hračkami a TV náčiním 
k dosažení optimálních podmínek pro vzdělávání dětí.  

Prostorové uspořádání i vybavení dětským nábytkem je již přizpůsobeno individuálním         
zvláštnostem dětí. Dětský nábytek vyhovuje hygienickým i bezpečnostním požadavkům,převládá 
nezávadný přírodní materiál a je udržován  v čistotě .Hračky jsou neustále doplňovány , odpovídají 
věku dětí, děti si samy hračky půjčují . 
Zahrada mateřské školy je vybavena pro pohybové aktivity, tvořivé aktivity, výtvarné činnosti. 
Prostory MŠ a zahrady zajišťují bezpečné prostředí, které je soustavně udržováno v dobré kvalitě tak, 
aby splňovalo podmínky platné legislativy, týkající se čistoty, osvětlení, hlučnosti  bezpečnosti, 
alergizujících a jedovatých rostlin .Je vypracována dendrologický posudek rostlin , dřevin  na školní 
zahradě  a je umístěn na  www.stromypodkontrolou.cz   Prostory mateřské školy stejně tak, jako  
zahrada  jsou zdobeny výtvarnými pracemi dětí. 
Zahradní hračky jsou průběžně opravovány a natírány.  
Zbývá vyměnit 4   okna a vchodové dveře.  V přízemních prostorách natřít dveře. 
5.2. Životospráva 

Naším záměrem je naučit děti zdravému stravování, které je součástí zdravého životního stylu, 
Ale i správným kulturním návykům. Sebeobsluha dětí je řešena v rámci podmínek školy.  

Čeho chceme dosáhnout? Jakými prostředky?

Zajistit prostorové uspořádání tak, aby 
vyhovovalo skupinovým a individ. činnostem.

Vytvářet centra aktivity  

Všechny prostory MŠ udržovat v čistotě, 
hygienické estetické a bezpečné.

- Školu zdobit dětskými výtvory. 

Tělocvičné nářadí a zahradní hračky udržovat 
zdravotně nezávadné.

- Kontrola period. revizemi

Vnitřní i venkovní prostory MŠ mít vybavené 
TV náčiním tak, aby  umožňovaly dostatek 
pohybu

-Zahradu vybavovat zahradními hračkami ---  
-zajišťovat pravidelné revize a posudky dřevin

Čeho chceme dosáhnout? Jakými prostředky?

Dohlédnout na to, aby dětem byla podávána 
plnohodnotná strava.

- Spolupráce s rodinou, pedagog. osvěta, 
spolupráce se školní kuchyní

Zkvalitnit pitný režim. - Nabízet dětem pití  během celého dne.
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Na přípravě stolování se spolupodílejí děti. Chystají si prostírání, jídlo včetně pití. Oběd je společný – 
aby stolování vnímaly děti také jako společenský akt. Po obědě si starší děti samy uklízejí. 
Děti si samy jídlo přidávají . Po celý den je zajištěn pitný režim.  
Pravidelný denní rytmus a řád je zajištěn stanoveným režimem dne,  který je přílohou.  
Děti jsou dostatečně dlouho venku, zpravidla dvě hodiny denně, podle počasí  respektujeme potřebu 
aktivity, ale i potřebu odpočinku . Při hezkém počasí ,  zvlášť v  letních měsících tráví děti na zahradě 
mateřské školy více času.  Odcházejí už v 9.30 hod, popřípadě již po svačince.  
Na odpolední odpočinek si jdou všechny děti lehnout do vyhrazených tříd.  V této době se ostatní 
prostory  MŠ vytírají, uklízejí , dezinfikují  a  větrají.   
Děti, které neusnou, postupně vstávají a mají zajištěnou náhradní činnost. 
Zdravotní péče – do MŠ přijímáme pouze děti zdravé, řádně očkované ,  bez zjevné známky 
onemocnění. Učitelky nesmí podávat dětem jakékoliv léky- pouze výjimečně pod domluvě 
s ředitelkou.  

5.3. Psychosociální podmínky  

Naším záměrem je zajistit dětem pravidelný denní řád, který je natolik  flexibilní, že umožňuje 
organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. 

Zajistit pravidelný rytmus a řád. - Dodržovat intervaly mezi jídly, činnosti 
přizpůsobit aktuálním potřebám a situacím. 
Dodržovat pobyt venku – přizpůsobit se počasí a 
kvalitě ovzduší. Dohlédnout na to, aby oblečení 
při příchodu z venku bylo zkontrolováno , 
správně uloženo v šatní skříňce.

Respektovat individuální potřebu  spánku a 
odpočinku jednotlivých dětí.

- Náhradní činnosti ve třídě, prohlížení knih, hry, 
volné kreslení.

Čeho chceme dosáhnout? Jakými prostředky?

Cílem všech pracovnic MŠ je vytvořit bezpečné, 
klidné a láskyplné prostředí, se vztahy vzájemné 
důvěry a tolerance.

- Vést děti tak, aby věděly, že jsou milovány a 
měly pocit bezpečí 
- děti jsou radostné, nepláčou. Všichni dospělí se 
budou chovat důvěryhodně a spolehlivě. 
Ocenit výkony dítěte, povzbudit.

Respektovat potřeby dětí a jejich rovnocenné 
postavení.

- Umožnit adaptační proces, učit děti pravidlům 
soužití. 
- děti na sebe nežalují, konflikty pokud vzniknou, 
řeší samy.

Předcházet šikaně a  sociálně patologickým 
jevům.

- Neformální vztahy dětí ve třídě nenásilně 
ovlivňovat prosociálním směrem.
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Všechny děti mají v MŠ rovnocenné postavení. Snažíme se, aby se cítily dobře. Nebyly 
přetěžovány.Všechny děti mají stejná práva, stejné možnosti i povinnosti a rovný přístup ke 
vzdělávání.  
Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí tak, aby byla zajištěna bezpečnost dětí  
a vycházela z pravidel, která jsou stanovena. Vzdělávací nabídku doplňuje DP „ Skřítek pomocníček „  
Upřednostňujeme pozitivní hodnocení a pochvalu i za snahu.  Pedagogové se dostatečně věnují 
vztahům mezi dětmi ve třídě  a ovlivňují tyto vztahy prosociálním směrem a doplňují vzdělávací 
nabídku o činnosti z DP „Skřítek ochránce a jeho koutek bezpečí“ 

Žádné dítě nesmí být preferováno, ale ani nedoceňováno .  

5.4. Organizace 

Denní řád je dostatečně flexibilní ,respektuje možnosti dětí a jejich aktuální potřeby . 
Individuální potřeba spánku a odpočinku, soukromí a bezpečí , dokončení práce , nabídka náhradních 
činností . Dát dětem možnost výběru a samostatného rozhodování.  

Denně zařazujeme zdravotní cvičení  , pravidelně zařazujeme pohybové aktivity . Učitelka se plně 
věnuje dětem . Na pobyt venku si učitelky děti dělí. Organizují si přípravu v šatně tak, aby se děti, 
které jsou již oblečené nezpotily.  
Vytváříme společně s dětmi pravidla soužití a dbáme na jejich dodržování.  

5.5. Řízení mateřské školy 

Organizační řád a Směrnice ředitelky školy vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy.  

Čeho chceme dosáhnout? Jakými prostředky?

Zajistit dětem zdraví a bezpečnost v průběhu 
celého dne.

- Učit je a přizpůsobovat se různým podmínkám 
a situacím. Zařazovat zdravotně pohybové 
aktivity, cvičení na gym. míčích, zdravotní 
cvičení

Snažit se o vyvážení spontánních a  řízených 
činností.

- Dát dětem dostatek času a prostoru pro hru/
započatou hru možno dokončit v průběhu celého 
dne./

Podněcovat děti k aktivitě a experimentování. - Vycházet z potřeb a zájmů dětí, pracovat 
s dětmi v malých skupinách a  individuálně

Vytvářet vhodné materiální podmínky. - Doplňovat vhodnými hračkami a náčiním, 
pomůcky připravovat včas.

Respektovat soukromí dětí. - Hracími kouty, kam se může dítě uchýlit 
popř. domeček – stan , 
- Respektovat adaptační proces.

Čeho chceme dosáhnout? Jakými prostředky?
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Plnit plány spolupráce s rodiči, školami a ostatními institucemi.Zařazovat společné dílničky a tvoření 
rodičů s dětmi/vánoční dílny , odpolední tvoření v keramické dílně / společné  akce  na školní zahradě.  
Velký důraz klademe na týmovou práci,vzájemnou spolupráci a vytváření prostředí důvěry a 
přátelství . V hospitační činnosti bude vyzdvihována dobrá práce a převládat pozitivní motivace.  
Bude kladen důraz na profesní růst každého jedince , dán prostor pro jejich samostatnost a tvořivost. 

5.6. Motivace zaměstnanců školy 

Naším záměrem je motivace zaměstnanců tak, aby je práce s dětmi bavila.  

Zajistit funkční spolupráci kolektivu MŠ. Vymezit práva a povinnosti pracovníků zaměřit 
se na zlepšení kontroly. 
S DVPP seznamovat všechny uč. na ped. radách .

Vytvořit vnitřní informační systém. - Vést pedagogický sbor k tomu, aby pracoval 
jako tým.

Zlepšit vnější informační systém a propagaci 
mateřské školy.

- Vést ke spolupráci rodiče, zhotovovat tablo 
předškoláků.Společné akce rodičů a dětí. 
- Besedy s řediteli okolních základních škol 
s pracovníky  pedagogicko-psychologické 
poradny, s klinikou LOGO. 
- Spolupráce s pedagogicko-psycholog. poradnou 
- Spolupráce se zřizovatelem, ZŠ – dle plánů. 
- Prezentovat práci MŠ na veřejnosti tablo o 
činnosti školy s fotografiemi (umístění na ulici 
Gorkého).Výstavky dět. prací.

Čeho chceme dosáhnout? Jakými prostředky?
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Nezapomínáme na naše seniory, jako příklad pro mladou generaci. 
Z evaluace a výsledků vyvozovat závěry. Podělit se s ostatními o tom, co se daří a nedaří. Navozovat 
atmosféru důvěry a spolupráce. Nabídnout pomoc ostatním uč. 

5.7. Personální a pedagogické zajištění  

Záměrem je docílit kvalifikovanosti všech učitelek , vytvářet podmínky pro další vzdělávání a 
organizovat činnosti tak, aby byla dětem vždy zajištěna optimální péče.  

Poskytovat dětem vzor správného životního stylu .  
                                                                           
5.8. Spoluúčast rodičů 

Záměrem je docílit oboustranné důvěry, vstřícnosti, respektu , ochotě spolupracovat , chránit soukromí 
rodiny a zachovávat diskrétnost důvěrných informací.  

Motivace zaměstnanců školy. - Zlepšit materiální podmínky/adaptace prostor 
školy . 
- Sestavit plán vzdělávání do dalších let dle přání 
učitelek 
- Spravedlivé ohodnocení 
- Zvyšovat sebedůvěru 
- Vyzdvižení dobré práce, pochvala před 
kolektivem uč a rodiči . 
- Osobní příplatky a odměny dle možností školy. 
- Pobytové akce pořádané školou 

Čeho chceme dosáhnout? Jakými prostředky?

Kvalifikovanost učitelek, jejich přehled o 
problematice, profesionální a týmové jednání.

- Aktivní přístup k dalšímu vzdělávání. 
- Kvalitní týmová spolupráce pedagogického i 
provozního personálu. 

Zajištění bezpečnosti a optimální péče dětem po 
celý den.

- Službami pedagog. a provozních pracovnic. 
Každá třída by měla mít svoji provoz. pracovnici 
na celý  úvazek . 

Zajistit speciální služby v oblasti logopedie 
S   klinikou  LOGO 

Nezkrácený úvazek pedagogických pracovnic . 
Alespoň dvouhodinové překrývání  učitelek. 
 Zajistit odborným způsobem.
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5.9. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

Výše uvedené kriterium není rozpracované, protože v současné době takovéto dítě MŠ nenavštěvuje. 
Dle potřeby bude dodatečně zpracováno.  
U dětí s poruchou výslovností bude zajištěna odborná logopedická péče, ve spolupráci s pedagogy.     

5.10. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných: 

 Vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Pro dvouleté děti budou  zajištěny hračky vyhovující dětem, hračky pro starší děti jsou zavřeny ve 
skříňkách, kvůli bezpečnosti malých dětí. Hračky pro dvouleté děti budou  umístěny tak, aby na ně 
děti dosáhly a zvládly je uklidit. Herna je vybavená odpočinkovým koutem pro individuální potřeby 
dítěte. Každé dítě má svoji skříňku pro uložení náhradního oblečení. Umývárny budou  vybaveny 
nočníky a dalším hygienickým materiálem. Ve třídě s dvouletými dětmi bude  s učitelkou i asistent 
pedagoga. Ve školním roce  2017/2018  není přijato žádné dvouleté dítě.  

Čeho chceme dosáhnout? Jakými prostředky?

Vzájemná důvěra a spolupráce mezi školou a 
rodiči, zhotovování vývěsek, informační 
nástěnky pro rodiče, vysvětlení práce s dětmi.

- Rodiče mají registrované sdružení. Podílejí se 
na dění v MŠ. Jsou informováni ze strany MŠ a 
naopak.Zařazovat komunikační chvilky s rodiči. 

Vytvoření oboustranné otevřenosti, vstřícnosti a 
respektu.

- Vyhovět přání rodičů, zachovat diskrétnost, 
jednotné působení a  taktní jednání, odborná 
pomoc v péči o dítě.

Pomoc rodičů škole dle svých možnost a 
profesního zaměření. Spolupráce v otázce 
připravenosti na školu

Lékařská osvěta,  
Hudební dílničky 

Sestavený plán spolupráce. Akce pro děti ,  Společná oslava  MDD

Čeho chceme dosáhnout? Jakými prostředky?

Rozvíjet a podporovat tyto schopnosti. 
Organizování doplňkových programů. 

Spolupracovat s rodiči a PPP 

- Umožnit jim uplatnění v doplňkových 
aktivitách (tvořivá práce s keramickou hlínu, 
možnost seznamování s cizím jazykem, hra na 
flétnu, doplnění  taneční a pohybovou výchovou .  
V oblasti školní zralosti a nadání  
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6.   INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM  

Cílem je   -        dospět k participativnímu řízení. 
- aktivní účast všech na práci pro školu – plánování, řízení akcí .. 
- osobní odpovědnost všech pracovnic za svou práci  
- vztahy zodpovědného partnerství  mezi – uč. – rodiči – dětmi  

 Ředitelka a učitelky :        - tvorba ŠVP, TVP  a účast na všech akcích  školy  
                                      - příprava, vedení  a aktivní účast na pedagogických radách 
                                        autoevaluace  školy  a připravenost dětí   
                                           - prezentace práce školy na veřejnosti – tablo o činnosti                                         

 Ředitelka a ostatní pracovnice     -   provozní porady,  
                                                        -   organizační pětiminutovky 
                                                      -   vybavení školy, zařízení a údržba školy   
                                               -   údržba zahrady  a chodníků  
Ředitelka – učitelka – školní jídelna – rodiče    -  jídelníčky, zdravá výživa, pitný režim 
Učitelka  -  děti                   -  diskusní kruhy s dětmi    
Ředitelka – rodiče      - schůzky rodičů, seznámení s provozními řády školy, přijímání dětí, 
                                            -  rada a pomoc v řešení situací ohledně  vedení dětí  
                                            -   řešení situací  ve vztahu  uč. rodič – uč. dítě                                    

   
Učitelka – rodiče               -  individ. schůzky s rodiči v obl. výchovy a vzdělávání dětí 

-                 každodenní informace  a komunikace  při  předávání dítěte 
-                 Individuální  pohovory o dětech  
-                 výtvarné dílničky a odpoledne rodičů s dětmi  

Ředitelka – učitelky a rodiče    
                                      -   plánování  a účast na společných akcích  
                                         -   zajištění  dobré  spolupráce  
                                         -   zlepšit inform. systém na okolí školy–besedy, vývěsky  
                                          -  vytvářet atmosféru vzájemné důvěry a pomoci 
                                         -   plnit úkoly Plánu spolupráce s rodiči 

7.   POVINNOSTI PŘEDŠKOLNÍHO PEDAGOGA  

I. Spolupracovat ve třídě s ostatními pedagogy při tvorbě  TVP. 
II.Spolupracovat se všemi zaměstnankyněmi MŠ . 
III.Dále se vzdělávat – obohacovat se o nové poznatky - pedagogické, psychologické a    

zdravotnické .  
IV.Být vzorem dětem i rodičům zdravým životním stylem.  
V.Vystupovat na veřejnosti jako tým.  
VI.Rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájmem o vše, co s prací   
školy souvisí.  

VII.Spolehlivost  
  Další  práva, specifické a konkrétní povinnosti učitelek jsou rozpracovány    
samostatně v Pracovních  náplních  každé zaměstnankyně.   

VIII.Je vypracován Provozní řád a  Organizační řád se všemi kompetencem 
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8.CHARAKTERISTIKA  VZDĚLÁVACÍHO PROGAMU   

Školní vzdělávací program vychází z dlouhodobé koncepce naší školy, zatím  je koncipován na tři 
roky, protože předpokládá nástup dětí do MŠ již ve třech letech. Vychází z Rámcového vzdělávacího 
programu pro předškolní vzdělávání .  Cílem Školního vzdělávacího programu je vytvořit skladbu 
vzájemně se ovlivňujících , prolínajících a propojených oblastí , vycházejících  z přirozeného života a 
z přirozených potřeb dítěte.    
Byl vytvořen v souladu s dlouhodobou koncepcí  mateřské školy a v souladu s prostředím, ve kterém 
se naše MŠ nachází.  
Obsah  vzdělávání je zpracován do pěti integrovaných bloků ,které nastiňují základní východisko  pro 
plánování práce v naší mateřské škole  -  naše záměry, očekávané výstupy/co dítě na konci 
předškolního období zpravidla dokáže/  a klíčové kompetence.  V těchto integrovaných blocích jsou 
obsaženy všechny vzdělávací oblasti , dané pro předškolní vzdělávání  v RVP  PV .  
Obsah bloků jsme volili tak, aby bezprostředně souvisely s přirozeným životem , vycházely z běžných 
životních situací  a souvisely s životní realitou předškolních dětí. Jsou nastaveny tak, aby ovlivňovaly 
celou osobnost dítěte a poskytovaly mu základy pro zdravé sebevědomí, sebejistotu a výchovu 
samostatné osobnosti. Výchovně vzdělávací práce vychází z potřeb, možností a zájmů dětí,.  Časový 
obsah bloků je orientační a přizpůsobivý podmínkám mateřské školy a  každé třídy. Bloky jsou 
společné pro celou MŠ. Obsahem jsou  očekávané výstupy. Bloky jsou konkretizovány  až na úrovni 
třídy –cíl, záměr, okruhy činností tak, aby nesvazovaly pedagogy . Vzdělávací nabídka v TČ každé 
třídy se liší – je dán prostor pro  
tvůrčí práci každé učitelky . Vzdělávací nabídka může být podle potřeby a  dle zvážení učitelek ,  
doplněna dílčími projekty , které se neuskutečňují odděleně, ale v rámci výchovně vzdělávací práce , 
kterou doplňují. Tyto DÍLČÍ PROJEKTY  však nesmějí tříštit hlavní vzdělávací nabídku , ale mají ji 
doplňovat a obohacovat. 
 Součástí  je provázanost enviromentálního vzdělávání s problematikou zdraví a zdravého životního 
stylu ,bezpečností dětí a prevencí sociálně patologických jevů.  
Každé dítě musí vědět, že ho bereme jako individuálního jedince, kterého máme rádi a jsme připraveni 
ho vždy vyslechnout a pomoci mu .  

9.ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ  
Přijímání dětí do MŠ :  
  Děti jsou do mateřské školy přijímány v elektronickém zápisu ,který probíhá  většinou v dubnu a 
v květnu . . Do tříd jsou děti rozdělovány podle přání rodičů ,podle svých kamarádů  a přirozeně 
doplňují  děti, které odešly do školy.  
Ve školním roce  2017/2018 , kdy je  zavedena povinná předškolní výchova ,  jsou předškolní děti na 
přání rodičů  umístěny v jedné třídě – ve třídě MOTÝLKŮ .  
Charakteristika tříd :  
   Mateřská škola je trojtřídní , dvě  třídy jsou věkově smíšené , v jedné třídě jsou umístěny všechny 
děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky  a doplněny  staršími dětmi dle přání 
rodičů .Třída  MOTÝLKŮ  má provoz od 6.30 do 17.00 hod.  Třída BERUŠEK  má provoz od 7.45  
do 16. 15  hodin , třída  VČELIČEK   má provoz od 7.45  do  
14.45 hod. 
Všechny třídy jsou rovnocenné , bez specifického zaměření , rozvíjíme děti ve všech oblastech 
výchovně vzdělávacího procesu .     
 Organizace a rozsah činností je stanoven tak, aby vytvářel podmínky pro tělesnou, duševní a 
společenskou pohodu dítěte. , byl flexibilní a zajišťoval rytmický řád života . V organizování dne je 
zohledněn adaptační proces a čas pro rozloučení s rodiči. Během dne  bude dětem poskytnut dostatek 
prostoru pro spontánní aktivity a jeho vlastní plány. Vzdělávací aktivity budou probíhat především 
formou dětské hry na základě zájmu dítěte.  Spontánní a řízené činnosti budou vyvážené v poměru, 
který odpovídá potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Musíme však vycházet z prostředí  MŠ, 
možností a jeho materiálního vybavení.  
Obvyklý denní program :  

&13



• Spontánní hry – při příchodu dítěte v dopoledních i odpoledních hodinách /dávají prostor pro 
individuální péči / 

• Řízené činnosti – skupinové i individuální činnosti během celého dne.  
• Kooperativní hry  
• Pohybové aktivity – ZC , pohybové hry , hry se zpěvem , využití relaxačních chvilek, 

Pohybové chvilky během celého dne. Využití tělovýchovného náčiní ve třídě, ale i pobytu venku - 
zahrady MŠ, ale i blízkého okolí a KH .  

• Odpočinek – podle individuálních potřeb dítěte 
• Péče o děti se specifickými potřebami – individuální péče ,pedagogická podpora  
• Diskusní kruh  
• Stravování 

Režim dne je stanoven pouze rámcově a je flexibilně přizpůsobován vzniklým situacím a potřebám 
dětí .  

6.30 -  9. 45     Příchod dětí do MŠ . Děti se scházejí ve třídě Motýlků a postupně se   
                        rozcházejí do svých tříd, kde si hrají , mohou se zapojit do připravených   
                        činností řízených učitelkou,rozšiřují si vědomosti, dovednosti , 
                         probíhá   zdravotní cvičení, hygiena.  
                                              
                       Svačina je samoobslužná ve smyslu přípravy na stůl .  
10.00-12.00    Pobyt venku –délka pobytu se upravuje podle počasí /v teplejším období je 
                       je delší . 
12.00- 12.30  osobní hygiena, příprava na oběd, oběd  
12.30 – 14.15 příprava na odpolední odpočinek – individuální odpočinek  
14.15 -15.00  Postupné vstávání, TV chvilka,  osobní hygiena, svačina  , odchod domů  
15.00  - 17.00 Hrové a poznávací činnosti dle volby dětí , zájmové činnosti,pohybové aktivity,  
                       V případě pěkného počasí se tyto aktivity přesouvají na zahradu mateřské  
                       školy, odkud se  rozcházejí domů .        .  
17.00             Končí provoz.     

Oběd je podáván společně, aby respektoval kulturní a společenské návyky . V rámci možností se starší 
děti obsluhují samy,všechny děti si  samy si jídlo přidávají. Je zajištěn pitný režim. Je věnován 
dostatek času na pobyt dětí venku , v případě hezkého počasí je využívaná zahrada mateřské školy. I 
na zahradě máme zajištěn pitný režim.  
Je zohledněna potřeba spánku , připravena náhradní činnost Jako náhradní činnosti jsou rovněž  
využívány doplňkové aktivity a v letních měsících zahrada mateřské školy.   
Vzdělávání probíhá  během celého dne a ve všech činnostech. Má  charakter hry, zábavy a zájmových 
činností pro děti.  
     Každodenně je zařazováno zdravotní cvičení  a  pohybové aktivity . Součástí je i výchova 
k ekologii a prevence sociálně patologických jevů  
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Součástí běžného života v MŠ je i  oslava narozenin, návštěva kulturních akcí a divadel , 
vycházky do okolí MŠ , návštěva Botanické zahrady , návštěva významných budov /Radnice, 
Hrad Špilberk, Planetárium / návštěva  základních škol a spolupráce s nimi 

    Každodenně  je nutno plnit krátkodobé záměry výchovně vzdělávací práce a důsledně je dodržovat : 
• Sebeobsluha a osobní hygiena 
• Pravidla společenského chování a bezpečnosti 
• Kulturní stolování 
• Dodržování základních společenských norem komunikace a chování 
• Hodnocení vlastního chování  

Šatna v přízemí slouží pro všechna oddělení. Při převlékání dětí na PV hlavně v zimním období je 
jedna učitelka (dle rozpisu) převlečena jako první, odchází na zahradu a děti, které se postupně 
oblečou, odcházejí za ní na zahradu, aby se v šatně nezpotily. Na zahradě si je učitelky rozdělí na další 
pobyt venku .  Při převlékání v šatně, zvl. v zimním období pomáhají provozní pracovnice. Po návratu 
z pobytu venku , zvl . v zimním období jsou děti převlečeny a mokré oblečení vysušeno.  
Organizace a rozvrh činností  je stanoven tak, aby vytvářel podmínky pro tělesnou, duševní a 
splečenskou pohodu dítěte, byl flexibilní a dodržoval  stanovené biorytmy. Při hezkém počasí, zvláště 
v jarních a letních měsících je  pobyt venku přizpůsoben -  děti odcházejí na zahradu dřív a tráví na 
zahradě i odpoledne.  

ORGANIZACE POVINNÉHO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  

• Povinné vzdělávání nabývá platnost od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy 
dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky . 

Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění §34a 
• Povinnost se vztahuje na občany ČR (déle než 90 dnů pobytu), cizince EU (déle 90 dnů 

pobytu), cizinci oprávněně pobývající na  území ČR (déle 90 dnů pobytu), účastníky řízení o 
udělení mezinárodní ochrany . 

• Platí povinnost přihlásit dítě k zápisu v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost 
předškolního vzdělávání . 

• Tato povinnost se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.  

• Pokud je dítě přijato do jiné než spádové MŠ musí rodiče tuto skutečnost oznámit  ředitelce 
školy (bez zbytečného odkladu)  spádové MŠ. 

• Jsou dány možnosti individuálního vzdělávání . K tomuto se v současné době žádné dítě 
nepřihlásilo. Možnosti jsou uvedeny  ve Školním řádu . 
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10.  FORMY A METODY VZDĚLÁVÁNÍ   

   Mají  charakter hry, zábavy a zájmových činností během celého dne v MŠ Vzdělávání se 
uskutečňuje po celý den pobytu dětí v MŠ a při všech činnostech. Spontánní a řízené činnosti budou 
vyvážené v poměru, který odpovídá potřebám a možnostem jednotlivých dětí.  Dětem bude dán 
prostor pro jeho spontánní aktivity a vlastní plány. Vzdělávací aktivity budou probíhat především 
formou hry na základě zájmu a prožitku dítěte.  
Každá činnost bude probíhat v menší skupině a individuálně. Vychází z dětské zvídavosti, 
volby a potřeby objevovat.  

• Je založena na metodách pozorování a přímých zážitků, využívá dětské zvídavosti a potřeby 
objevovat ,vede děti k individuální práci s vytvořením podmínek pro činnost dítěte. 

• Probouzí v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe , naslouchat, objevovat , ale i 
odvahu ukázat, co se naučilo, co dokáže a zvládne.  

• Nepředkládá dětem hotové návody, ale naopak jim umožní hledat samostatné cesty 
tvořivým myšlením a vlastním nápadem .  

Při výběru pedagogických metod vycházíme z prožitků  
– prožitkové učení,/ spontaneita, objevnost, komunikativnost, zlostnost, prostor pro  
   aktivitu  
- kooperativní učení, 
- situační učení/nápodoba/spontánní učení /přirozená nápodoba / 
- řízené individuální  
- skupinové činnosti, 
- diskusní kruh.  

Vzdělávání realizujeme prostřednictvím Školního vzdělávacího programu pro  předškolní děti  , ze 
kterého vychází Třídní vzdělávací program, který si tvoří učitelky.  Součástí jsou  tématické části  , 
které na sebe navazují a prolínají se, mohou se rovněž během roku opakovat.  Časový plán je 
individuální . Využíváme rovněž situačních momentů , respektujeme přání dětí, potřeby, zájmy a 
využíváme zážitků dětí. Klademe důraz na motivaci, využití citového prožitku, volíme  činnosti, které 
podporují  kreativitu a osobnost každého dítěte. 
Třídní vzdělávací program obsahuje :  
-analýzu třídy  
-východisko analýz a evaluace   
-Integrované bloky s dílčími cíly , směřujícími ke stanoveným kompetencím  
- Tématické části  a jejich evaluaci.  
-  Při tom vycházíme z respektování a ze  splnění základních potřeb :  

• Fyziologické potřeby – potřeba pohybu, odpočinku, jídla, pití, intimity  
• Potřeba bezpečí – jasná a srozumitelná pravidla/děti se podílejí na spoluvytváření, učitelka 

kontroluje jejich dodržování / - mít možnost vyjádřit své pocity a říci  „ne“  
• Potřeba lásky a sounáležitosti  - využívat pochvalu, pohlazení, objetí /dítě musí vědět, že se 

může s důvěrou obrátit /  
• Potřeba úcty, uznání a přijetí  - chovat se k dítěti jako k osobnosti, nezahanbovat je  
• Potřeba seberealizace – dostatek podnětů pro všechny děti s různým vývojovým tempem , 

přizpůsobit těmto dětem tempo , volit rozmanité a pestré činnosti.  

Všechny činnosti jsou plánovány tak, aby vytvářely možnosti pro všechny typy inteligence : např.  
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• Spontánní hra  
• Kooperativní hry  
• Experimentace  
• Psychomotorická cvičení  
• Práce s encyklopedií 
• Zpracovávání přírodních materiálů 
• Třídění odpadu  „  Hliníkožrout“ 
• Výlety a školy v přírodě.  

     Odbornou logopedickou prevenci nám zajišťuje klinika LOGO včetně depistáže, učitelkami je 
poskytována během celého dne . K inspiraci a doplnění jim slouží  Dílčí projekty : „Upovídaný 
Skřítek „/Mluv, mluv, zajímáš mě /“ 
      Součástí výchovně vzdělávacího procesu je ekologie . Využíváme koutku živé přírody, zahradu 
MŠ a péči o ně , ale i vycházky do okolí, zvláště na Kraví horu. Využíváme rovněž všech dostupných 
aktivit , např.  návštěvu Planetária  , Botanické zahrady , ZOO , Škol v přírodě.  K doplnění výchovně 
vzdělávací práce  nám pomáhá  Dílčí  projekt  „Skřítek cestovatel a jeho domeček v lese „  
      Velkou pozornost věnujeme po celý den prevenci sociálně patologických jevů .  
Pro doplnění využíváme Dílčí  projekt   „Skřítek ochránce a jeho koutek bezpečí „  
Je dbáno na dodržování pravidel soužití , která jsou vyvěšena v prostorách MŠ. K zajištění zdraví  a  
bezpečnosti byla vytýčená rizika a jejich předcházení . K doplnění činností  slouží  Dílčí projekt  
  „ Skřítek  pomocníček „  a koncepce ke zdravému životnímu stylu . 
     Jsou zařazovány doplňkové aktivity, které  podporují zdravý rozvoj , jak již zmíněné pohybové 
aktivity, tak pro správné dýchání využíváme hru na flétnu . Je zpracován   Dílčí projekt  „Kouzelná 
píšťalka „  
     Pro rozvoj jemné motoriky a estetického vnímání je zařazena výtvarné tvoření a práce s hlínou.  
Tvoříme ve vlastní keramické dílně, kterou máme vybavenou včetně pece.  
Seznámení s PC a návštěva laboratoří  probíhá ve spolupráci se  Základní školou nám.Míru. 
      Zvýšenou individuální péči budeme věnovat dětem se specifickými potřebami   a dětem 
s odkladem školní docházky ve spolupráci  s PPP .  Zaměříme se rovněž na nadané děti . 

Formy povinného předškolního vzdělávání 

• Denní docházka v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hod. 

• Povinnost není dána v období školních prázdnin (ZŠ, SŠ) . 

• Školní řád stanoví podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti (povinnost doložit důvody 
nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy). 

• Omlouvání  dětí :   absenci , která trvá  2 dny může omluvit učitelka , delší absenci omlouvá 
ředitelka.  

• Omlouvání bude prováděno do deníčku  dítěte , stejně jako pozdní p 

• Odhlašování ze stravy zůstává stejné. 

11. VZDĚLÁVACÍ  OBSAH    
Cílem  našeho  školního vzdělávacího programu je vytvořit skladbu vzájemně se ovlivňujících, 
prolínajících a propojených oblastí, vycházejících ze života dítěte. Vzdělávací obsah představuje 
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nabídku, která rámcově sjednocuje vzdělání celé školy. Děti jsou vedeny ve společném duchu a směru, 
který MŠ jako celek akceptuje.  Je stanoven pro celou věkovou skupinu a odpovídá specifice 
předškolního vzdělávání . Souvisí s přirozeným životem dětí a konkrétním prostředím , neboť škola je 
nedílnou součástí okolního prostředí .  
Vzdělávací obsah zastřešuje vzdělání celé mateřské školy   - vychází ze vzdělávacích cílů a oblastí, 
které jsou dané Rámcově vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání . 

Hlavním  cílem  předškolního vzdělávání je připravit dítě pro život 
Harmonicky a všestranně rozvinout jedince, dát mu předpoklady pro experimentování, zkoušení 
nového, schopnost poradit si s nejistotou  a změnami.  Stále se učit, poznávat, spolupracovat  a  
hledat  řešení   
                       POMOCI  MU  OBJEVOVAT SVĚT 
Sledujeme tyto cílové oblasti :  
-  rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení a poznání 
-  osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost  
- získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost,     působící na 
své okolí. 
Tyto cíle jsou přirozené a všudypřítomné, nejen v činnostech plánovaných, ale i při nejrůznějších 
situacích a za různých okolností musí pedagog na dítě působit ve všech třech cílových oblastech a 
svým chováním, jednáním a postoji musí dítě v tomto směru ovlivňovat 
Tyto  vzdělávací oblasti, dané  v RVP pro PV a jejich dílčí cíle se v praktickém životě vzájemně 
prolínají .Proto jsme zpracovali  vzdělávací obsah  pro předškolní vzdělávání do  pěti  

                        
INTEGROVANÝCH  BLOKŮ : 
 které nastiňují naše  záměry a stručnou charakteristiku naší vzdělávací nabídky, 
očekávané výstupy , které směřují k získání   
                                 klíčových kompetencí        - kompetence k učení  /U/ 
                                                                             -kompetence k řešení problémů /ŘP/ 
                                                                             -kompetence komunikativní  /K/ 
                                                                             -kompetence sociální a personální /P/ 
                                                                             -kompetence činnostní a občanská /O/                                                            

                                                                          
-  Časový rozsah zvoleného  bloku není omezen ,  zpravidla je vybírán v souvislosti 

s přirozeným životem dítěte a jeho zážitky .  
- Délka  není  stanovena , je podřízena věkovým zvláštnostem jednotlivé třídy.  
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- Tyto Integrované bloky jsou východiskem pro zpracování. Třídního vzdělávacího programu   a 
TČ.  TČ jsou  prezentovány  pro rodiče na nástěnce u vchodu do MŠ.

&  
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  „HLEDÁM SI KAMARÁDY“ 

   - seznámení se s prostředím, které dítě obklopuje 
-    učit ho komunikovat s vrstevníky i dospělými , rozvíjet kamarádské vztahy,poznávat život 
    ve společnosti a orientovat se v něm. 
   -učí se vnímat a respektovat druhého člověka . 

  Jedná se o vše, co dítě obklopuje, s čím se setkává při prvotním vstupu do nového, pro ně 
neznámého prostředí. Dítě  se učí v tomto prostředí orientovat, zvládat běžné činnosti zvládat 
sebeobsluhu a bez zábran komunikovat s ostatními dětmi i dospělými, učí se vnímat své místo ve 
třídě.Uvědomuje si vlastní identitu, získává sebevědomí a sebedůvěru 
Zde bude budeme především  rozvíjet pozitivní city -  kamarádství a  přátelství . Podporovat utváření 
vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému.Posilovat prosociální chování ve vztahu k 
druhému .Rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti a spolupráci. 
Dítě si bude osvojovat elementární poznatky, schopnosti a dovednosti, důležité pro navazování a 
rozvoj vztahů dítěte k druhým dětem a lidem. 

Očekávané výstupy :  
       -Orientovat se bezpečně ve známém prostředí – třída, budova MŠ , zahrada i blízké okolí 

− zvládnout základní pohybové dovednosti v prostoru – orientaci 
− chápat prostorové pojmy – nahoře, dole , uprostřed , za, vedle  
− chápat elementární časové pojmy – ráno, dopoledne,odpoledne,večer , dnes, zítra 
− zvládat překážky, pohybovat se ve skupině 
− zvládat pohyb, dechové svalstvo – sladit pohyb se zpěvem 
− zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní 

návyky / osobní hygienu,přijímání potravin, tekutin, stolování,postarat se o sebe a své osobní 
věci , oblékat se , svlékat se. 

− zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony/uklidit po sobě, udržovat pořádek,uklidit 
pomůcky a hračky na svá místa. Jednoduché pracovní úkony na zahradě 

− zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, sportovním náčiním a 
nářadím,s běžnými pracovními pomůckami. 

− zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace,které se 
doma a v mateřské škole opakují,chovat se přiměřeně a bezpečně  doma, v MŠ, na zahradě , 
na ulici , ale i na veřejnosti, v divadle , v obchodě, u lékaře .              osvojovat si elementární 
poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké a    

             přínosné  pro další učení           
            uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může setkat 

− odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory 
− být citlivý ve vztahu k věcem  
− zacházet šetrně s hračkami, s věcmi denní potřeby a pomůckami , umět je pojmenovat a 

používat 
− navazovat kontakty s dospělým, kterému  je svěřeno-překonávat stud, komunikovat s ním a 

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

schopnosti a dovednosti 
− bez  zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství 
− přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se sním. Učit se hodnotit svoje 

osobní pokroky. 
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−  prožívat a dětským způsobem projevovat co cítí – náklonnost, soucit, tlumit vztek , zlost a 
agresivitu 

− uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, řešit konflikt 
dohodou , uzavírat kompromis 

− odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 
− zorganizovat hru a spolupracovat s ostatními  
− dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování v mateřské škole i 

na veřejnosti, dodržovat herní pravidla. 
− respektovat potřeby jiného dítěte,dělit se s ním o hračky, pomůcky a pamlsky 
− všímat si , co si druhý přeje, či potřebuje,vycházet mu vstříc – chovat se citlivě a ohleduplně k 

slabšímu, či postiženému dítěti,mít ohled na druhého a soucítit s ním   
− nabídnout pomoc druhému 
− bránit se násilí jiného dítěte, ubližování a ponižování 
− pochopit, že každý má v herní skupině svoji roli  
− chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé  

Na úrovni kompetencí :  
            dokáže se vyjadřovat a sdělovat prožitky, pocity a nálady různými prostředky /K/ 
             řečovými , výtvarnými , hudebními, dramatickými / 

− v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými , chápe, že být 
komunikativní, vstřícný a aktivní je výhodou /K/ 

− odhaduje své síly, učí se hodnotit osobní pokroky , ale i oceňovat výkony druhých /U/ 
− na základě uznání a ocenění se učí s chutí  /U/ 
− řeší problémy,na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně /ŘP/ 
− uvědomuje si, že se může svobodně rozhodnout, ale za své chování a jednání nese důsledky /

O/ 
− dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým /pomoc slabším/ rozpozná 

nevhodné chování , vnímá nespravedlnost ,agresivitu a lhostejnost /P/ 
− zajímá se o druhé , ale i o to , co se kolem děje- je otevřené/O/ 
− dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a 

bezpečné okolní prostředí /O/ 

„BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS „ 

- všímá si problémů ve svém okolí ,  učí chápat svět kolem sebe  
- Setkává se s pojmem „zdraví „ a péče o ně / ovoce, vitamíny, změny počasí/ 

Příroda se mění v souvislosti s ročním obdobím. Dítě se učí všímat si změn a dění kolem sebe a v 
nejbližším okolí /zahrada mateřské školy, Kraví hora /učí se porozumět, že tyto změny jsou přirozené 
a samozřejmé/ všechno kolem se mění , vyvíjí, proměňuje a pohybuje.Získává schopnosti tyto 
poznatky , dojmy a prožitky vyjádřit./ zkoumá, objevuje , všímá si souvislostí,experimentuje / 
Vnímá  všemi smysly a učí se pozorované jevy pojmenovat.      
V této vzdělávací oblasti se učí dítě  chápat, že tělesná aktivita ,zdravá výživa a odpočinek přispívají 
k dobré náladě a spokojenosti -  posilujeme psychickou i fyzickou  zdatnost. . Dbáme na správnou 
životosprávu. Dítě si osvojuje důležité poznatky a dovednosti , důležité k podpoře zdraví , bezpečí a 
osobní pohody k vytvoření základů zdravého životního stylu. 

  
Očekávané výstupy :  
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− všímat si změn a dění v nejbližším  okolí 
− porozumět, že tyto změny jsou přirozené a samozřejmé 
− přizpůsobovat se běžným proměnám 
− osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké , pro ně 

smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní 
praxi. 

− Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných 
dovedností a technik /kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, vyrábět 
z různých materiálů a přírodnin 

− vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů /sluchově – zvuky, tóny 
                                                        zrakově – barvy, tvary, specifické znaky 
                                                        čich – vůně,  chutě , vnímat hmatem.  

− užívat radost ze zvládnutého a poznaného 
− vyvinout voní úsilí soustředit se na určitou činnost a její dokončení  
− záměrně se soustředit na činnost a udržet  pozornost  
− zachytit a vyjádřit své prožitky a poznatky slovně,výtvarně, pomocí hudby i dramatizací 
− pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 
− vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně 

zformulovaných větách. 
− Učit se nová slova a aktivně je používat , ptát se na slova, kterým nerozumí , 
− úmyslně si je zapamatovat a vybavit 
− naučit se nazpaměť krátké texty 
− orientovat se v čase , chápat elementární časové pojmy ve spojení s ročním obdobím  
− zvládat prostorové pojmy- vpravo, vlevo , dole , nahoře, pod, nad, vedle 
− vyjádřit svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 

− zvládat základní pohybové dovednosti ,pohybovat se na zahradě mateřské školy,pohybovat se 
v nerovném terénu, zvládat  překážky 

− koordinovat lokomoci a další pohyby těla , sladit pohyb s rytmem a hudbou 
− zacházet s drobnými nástroji, výtvarnými pomůckami , různými materiály a  hudebními 

nástroji  
− mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví 
− o významu aktivního pohybu pro zdraví  
− o významu zdravé výživy- vitamíny  
− správná životospráva , pitný režim 
− rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí. 

            osvojit si poznatky, důležité k podpoře zdraví a bezpečnosti 
− rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách 

V úrovni kompetencí :  
− chápe,že zájem o to , co se kolem děje , činorodost , pracovitost a podnikavost jsou přínosem a 

naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky /
O/ 

− soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje,všímá si souvislostí , experimentuje a užívá při  tom 
jednoduchých pojmů, znaků a symbolů /U/ 

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

− nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu /ŘP/ 
− samostatně rozhoduje o svých činnostech , umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej /P/ 
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− ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje svém myšlenky, 
sdělení, otázky i odpovědi , slovně reaguje, vede smysluplný dialog /K/ 

−
     „ JÁ A MOJE RODINA “  
     - aktivně se podílet na utváření společenské pohody, respektovat  pravidla společenského     
       soužití  

      -Naučíme dítě chápat,že každý má ve společenství svoji roli , podle které je třeba se   
      ch ovat, aktivně zvládat požadavky, plynoucí z této role . Připravujeme dítě na roli  
      budoucí . 

   -  podporujeme zájem o knížky a slovesné  umění .  
      Seznamujeme s kulturními hodnotami . 

Očekávané výstupy :  
− Rozlišovat citové projevy v důvěrném rodinném prostředí 
− těšit se z hezkých a příjemných zážitků , z kulturních krás a umění 
− uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému,přiznávat stejná práva druhým a respektovat je 
− dodržovat dohodnutá pravidla doma i v mateřské škole 
− uvědomovat si přímé a nepřímé citové prožitky / lásku , soucítění, radost, spokojenost, ale i 

strach a smutek / 
− zachytit a vyjádřit své pocity /slovně, výtvarně, pohybově, improvizací ,dramatizací 
− uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s 

dětmi – rozloučit se, požádat o pomoc, poděkovat, poprosit, počkat, až druhý domluví, 
uposlechnout pokynů 

− pochopit, že každý má ve společenství – ve třídě, v rodině v herní skupině – svoji roli, podle 
které je třeba se chovat 

− uplatňovat návyky v základních formách společenského chování  

            porozumět běžným neverbálním projevům  citových prožitků a nálad 
            adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat  požadavky, plynoucí z prostředí školy  
            i jeho běžných proměn  / vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na 
            nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému  
            programu, spolupracovat, přijímat autoritu /-spoluvytvářet prostředí pohody. 
            Vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení  
            v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí  
            utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách,  
            co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle 
            této představy chovat  - doma, v MŠ i na veřejnosti 
            uplatňovat své individuální potřeby,práva, obhajovat svůj postoj či názor, řešit   
            konflikty dohodou vést rozhovor, naslouchat druhým , vyčkat, až druhý dokončí 
            myšlenku, sledovat řečníka i obsah řeči, ptát se 

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

− formulovat otázky,odpovídat, hodnotit slovní výkon a,slovně reagovat 
− uvědomovat si svoji samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje , umět je vyjádřit 
− rozhodovat o svých činnostech  
− přijímat vyjasnění a zdůvodnění povinností 
− poznat některá písmena k popřípadě slova  
− poznat napsané své jméno  
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− chápat základní číselné a matematické pojmy , elementární matematické souvislosti a 
podle potřeby je prakticky využívat /porovnávat, uspořádat, třídit soubory předmětů podle 
určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu do šesti, chápat číselnou řadu v 
rozsahu prví desítky, poznat více, méně, stejně , první a poslední 

− poznat některé číslice  
− chápat prostorové pojmy  a elementární časové pojmy , orientovat se v čase 
− chápat elementární časové pojmy- roční období , dny v týdnu, střídání dne a noci 
− zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální /zazpívat píseň , zacházet s 

hudebním nástrojem , sledovat a rozlišovat rytmus 
− vyjadřovat se pomocí hudebních a hudebně pohybových činností 
− rozlišovat dopravní značky, označení nebezpečí  a porozumět jejich významu 

                  a jejich komunikativní funkci 
           -      zacházet šetrně s knížkami  

−  projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, sledovat děj  
− sledovat a vyprávět příběh, pohádku 
− naučit se zpaměti krátké texty- reprodukovat říkanky, pohádky, zvládnout jednoduchou 

dramatickou úlohu 
− vnímat umělecké a kulturní podněty , pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, 

dramatické či hudební představení a hodnotit je  
− poznat a vymyslet jednoduchá synonyma,antonyma , hononyma 
− utvořit jednoduchý rým 
− zachytit a vyjádřit své prožitky slovně, výtvarně, pohybově 
− porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad 
− přemýšlet, vést jednoduché úvahy o tom, o čem přemýšlí a uvažuje 
− porozumět slyšenému , zachytit hlavní myšlenku příběhu ,sledovat děj a zopakovat jej ve 

správných větách  
− sledovat a vyprávět  příběh , pohádku  
− sledovat divadlo  
− sledovat film 
vnímat umělecké a kulturní podněty , pozorně poslouchat, sledovat sezájmem literární, 
dramatické či hudební představení  a hodnotit svoje zážitky – říci, co bylo zajímavé a co je 
zaujalo  

            chápat slovní vtip a humor 
            rozvoj společenského i estetického vkusu  
V úrovni kompetencí : 

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

− spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti , 
dodržuje dohodnutá a pochopená  pravidla a přizpůsobuje se jim /P/ 

− učí se nejen spontánně, ale i vědomě , vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si 
zapamatuje  / dokončí, co započalo, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů/U/ 
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− zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů , vnímá elementární 
matematické souvislosti /ŘP/ 

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

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

− dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky  
           /řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými//K/ 

− ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní /K 

      
    „ZÁZRAKY  ŽIVOTA “ 
  -   Probouzení se přírody a oslava života ve všech jeho formách 
  – Osvojení si poznatků o vlastním těle a vytváření zdravých životních návyků a          
     postojů    

Očekávané výstupy :  
− všímat si změn v přírodě 
− vnímat, že příroda má svůj řád 
− zachycovat skutečnosti ze svého okolí  a vyjadřovat své představy pomocí různých  
− všímat si nového, změněného, chybějícího, postřehnout změnu, 
− všímat si nového, vést jednoduché úvahy o tom, o čem přemýšlí 
− pojmenovat pozorované děje, ptát se, hledat souvislosti 
− nalézat nová řešení, nebo alternativní k běžným 
− předkládat nápady 
− pozorovat  přírodní jevy, experimentovat 
− koloběh vody v přírodě 
− popsat situaci skutečnou i podle obrázku 
− přemýšlet, vést jednoduché úvahy o tom, o čem přemýšlí, také to vyjádřit 
− vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity,úsudky- vhodně formulovat 

věty 
− rozlišovat časové vztahy – den, noc, jaro , uvědomit si střídání ročních období  
− těšit se z příjemných a hezkých zážitků z přírodních krás  
− vyjádřit své prožitky slovně, výtvarně , konstruktivně 
− pomáhat pečovat o okolní přírodu  
− starat se o rostliny a zvířátka  

− pojmenovat části těla, některé orgány včetně pohlavních,znát jejich funkce, mít povědomí o 
těle a jeho vývoji / o narození , růstu a proměnách / 

− zvládat způsoby osobní hygieny , zajímat se o udržování svého těla 
− zachovávat správné držení těla 
− zvládat sebeobsluhu při stolování 
− znát základní pojmy, užívané ve spojení se zdravím s pohybem a sportem 
− správně vyslovovat, ovládat dech , tempo i intonaci řeči 
− sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky 
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− určovat hlásku ve slově 
− zrakem vnímat odlišnosti , rozlišovat a poznávat hmatem,sluchem,čichem 
− rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí ,mít pojem o správné výživě 
− neohrožovat své zdraví, bezpečí a pohodu 
− bránit se projevům násilí jiného dítěte , ubližování a ponižování 
− porozumět běžným projevům vyjádření emocí 
− ovládat své city a přizpůsobit jim své chování – tlumit vztek, zlost a agresivitu 
− uvědomit si své možnosti a limity/své silné a slabé stránky/ 
− vyjádřit souhlas a nesouhlas, říci „ne“ v situacích , které to vyžadují/v ohrožujících, 

nebezpečných či neznámých situacích  
− odmítnout se podílet na nedovolených a zakázaných činnostech 

V úrovni kompetencí  :  
− klade otázky a hledá na ně odpovědi , aktivně si všímá, co se kolem něho děje , chce 

porozumět věcem, jevům, dějům, které kolem sebe vidí , poznává , že se může mnohému 
naučit , raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo /U/ 

− získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení /U/ 
− pokud se mu dostává uznání a ocenění , učí se s chutí /U/ 
− problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti , postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, 

experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací , hledá různé možnosti a 
varianty /má vlastní originální nápady/využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a 
představivost /ŘP/ 

− rozlišuje řešení, která jsou funkční – vedoucí k cíli  a řešení, která funkční nejsou , dokáže 
mezi nimi volit /ŘP/ 

− domlouvá se slovy i gesty, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu a funkci/K/ 
− chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování , lhostejnost, agresivita a násilí  se nevyplácí 

a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou , dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, 
ponižování a ubližování /P/ 

− dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých , chová se odpovědně ke svému zdraví/O/ 
− zajímá se o druhé i o to co se kolem děje 
− odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem ,ale také dokáže měnit cesty  a 

přizpůsobit se. /O/                                         

 „NAŠE PLANETA ZEMĚ“  
-  založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě , jeho dění a o vlivu člověka na 

životní prostředí 
Očekávané výstupy :  

− orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí – v blízkém okolí 
mateřské školy, znát své bydliště, významné budovy , vědět co se kde dělá 

− seznamovat se se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních k poznatků o prostředí v 
němž žije 

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

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

− zaměřovat se nato, co je z poznávacího hlediska důležité , odhadovat podstatné znaky a 
vlastnosti předmětů  

− nacházet společné vlastnosti a vzájemné souvislosti 
− řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně 
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− být citlivý ve vztahu k živým bytostem a k přírodě  
− vytvořit základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů k přírodě  
− všímat si změn a dění v nejbližším okolí 
− vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý a pozoruhodný a nekonečně pestrý a různorodý – jak 

svět přírody,   
− porozumět tomu, že změny jsou přirozené a samozřejmé /všechno kolem se mění, vyvíjí, 

pohybuje  a proměňuje a že s těmito změnami je potřeba v životě počítat,přizpůsobovat se 
běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole./ 

− vnímat svět lidí – mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur různých zemí  
− chovat se zdvořile, přistupovat k lidem bez předsudků a s úctou k jejich osobě, vážit si jejich 

práce a úsilí 
− chápat, že všichni lidé – děti mají stejnou hodnotu , přesto, že je každý jiný /jiná barva pleti , 

odlišné chování  - odlišnosti jsou přirozené 
− uvědomit si ,že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně 

proti pravidlům a tím ohrožovat pohodu a bezpečí druhých, ale i přírodu  
− /lež , nespravedlnost, lhostejnost, agresivita / 
− vyhýbat se komunikaci s takovými lidmi 
− chovat se obezřetně při setkání s takovými lidmi v případě potřeby požádat druhého o pomoc 

pro sebe i pro jiné dítě  
− domluvit se slovy i gesty, improvizovat 
− učit se nová slova a aktivně je používat 
− rozlišovat některé obrazné symboly – piktogramy 
− dodržovat pravidla her a jiných činností , jednat spravedlivě, hrát fair 
− Mít povědomí o planetě Zemi, vesmíru  
− mít povědomí o existenci života – na planetě , v moři , u řeky  
− o existenci cizokrajných zvířat a jejich nebezpečí  
− má povědomí o významu životního prostředí /přírody i společnosti /pro člověka, uvědomovat 

si , že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví í životní 
prostředí  

− rozlišuje aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou 
poškozovat , všímá si nepořádku a škod , upozorňuje na ně 

− pomáhá pečovat o okolní životní prostředí / dbá o pořádek a čistotu , nakládá vhodným 
způsobem s odpady 

− starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí , chránit přírodu v okolí 
− starat se o přírodu 

V úrovni kompetencí :  
− má  elementární poznatky o světě lidí , kultury, přírody a techniky , který dítě obklopuje, o 

jeho rozmanitostech a proměnách , orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije /U/ 
− získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení /U/ 
− při řešení myšlenkových  i praktických problémů užívá logických , matematických i 

empirických  postupů , pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá 
je v dalších situacích /ŘP/ 

− dovede využít informativní a komunikativní prostředky , se kterými se běžně setkává  
           / knížky, encyklopedie, , počítač, audiovizuální technika, telefon //K/ 
            ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky, a že je možno se jim učit , má vytvořeny  
            elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku  /K/ 
            samostatně rozhoduje o svých činnostech , umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej /P/ 
            při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně ,  
            nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout /P/ 
            je schopno chápat, že lidé jsou různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem/P/ 
            uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat , chápe, že   
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            všichni lidé mají stejnou hodnotu /O/ 
            ví,že není jedno, v jakém prostředí žije , uvědomuje si, že se svým chováním na něm    
            podílí  a že je může ovlivnit /O/ 

DÍLČÍ   PROJEKTY  ŠKOLY :  
 Jsou součástí vzdělávacího obsahu . Do jednotlivých integrovaných bloků budou začleněny dle potřeb 
a specifik jednotlivých tříd. Jejich naplňování bude vycházet z věkových a individuálních zvláštností . 
Je na každé učitelce, jestli určitý  projekt zařadí, nebo se jím bude pouze  inspirovat.  

13.  PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ   

/Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů ve školských zařízeních ze dne 
16.10 2007/ 
Soustřeďuje se na to, aby aktivity školy byly cílevědomě směřovány k efektivní primární prevenci a 
k eliminování nežádoucích aktivit.  
Záměrem je  věnovat více pozornosti prevenci patologických jevů a začlenit ji do každodenní naší 
práce.  
NEJLEPŠÍ PREVENCÍ JE VÝCHOVA KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU ! 

Hl. myšlenkou je:     1.   Předcházení nežádoucích projevů chování  a jednání  
                                   2.  Rozpoznání a včasná intervence v případech domácího násilí 
                                        a ohrožování mravní výchovy dětí.  

Prostředky:                1.  Výchova ke zdravému životnímu stylu  / poskytnout správný vzor 
                 2. Sebeúcta /Kdo se naučí vážit si sám sebe, naučí se také vážit si  
                     ostatních. 

- rozvíjet u dětí osobnost  
- vytvářet pocit bezpečí a uznání  
- vzájemný respekt a kamarádské vztahy. 
- Dodržovat společná pravidla soužití , tvořit je  
- Hodnotit své chování a vést za ně zodpovědnost 
                     

      3.Zvyšovat u dětí sebevědomí  - zvládání úzkosti a stresu 
/nepoužívat zastrašování, citové apely,potlačování diskuzí  
a preferování některých dětí. 

  
              4. Osvojit si pozitivní sociální chování  

-  Zkvalitnit komunikaci mezi dětmi  
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-  Zkvalitnit komunikaci dítě – učitelka.  
-   Do prováděcího plánu zařadit  „Mluv, mluv, zajímáš mě „ – vypracovat Projekt. 

5.  Zkvalitnit spolupráci s rodiči : /hovorové hodiny/ 
6. Vypracovat Projekt:  

Projekt :          Skřítek ochránce a jeho koutek bezpečí    

14.     ENVIROMENTÁLNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ   

 (EVVO)  na naší MŠ dle Metodického pokynu 16 745/2008 – 22  

Cílem tohoto projektu je zapojení všech pracovníků (pedagogických, nepedagogických, dětí, rodičů i 
dalších partnerů školy do plánování EVVO na mateřské škole. 
Enviromentální vzdělávání na naší MŠ  je součástí  ŠVP a tvoří jeho přílohu. Jde o všestranné 
rozvíjení klíčových kompetencí, definovaných v RVP pro PV.  
V kontextu vzájemných vztahů mezi člověkem a životním prostředím, s důrazem na vyvážené 
působení nejen společenských, ale i přírodních faktorů. Jde o motivaci a poskytnutí příležitostí 
k dosažení znalostí, dovedností, postojů a návyků k ochraně  a zlepšování životního prostředí, 
k utváření hierarchie životních hodnot, slučitelných s udržitelným rozvojem, k smysluplnému jednání  
a tvoření ve prospěch životního prostředí, k udržitelnému způsobu života a k udržitelnému chování 
jednotlivců, skupin  i společnosti jako celku. 
Chápat provázanost enviromentálního vzdělávání s problematikou zdraví a zdravého životního stylu. 
Jeho integrace do jednotlivých bloků  a témat.  

A. V oblastí kompetencí rozvíjet   

Kompetenci k učení a  řešení problémů   
       - aktivně využívat kooperativní a komunikační dovednosti jako nástroje pro řešení      
          problémů životního prostředí /Vyprávění, pokusy, vzor / 
       - hledat různé varianty  
       - experimentovat  s přírodninami  
       -  všímat si dění v bezprostředním okolí a jevit o ně zájem 

Kompetence činnostní a pracovní  
- osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě /při PV- na zahradě mateřské 

školy , na školních výletech na  školách v přírodě. / 
- odpovědně a ekonomicky nakládat s přírodními zdroji a odpady /zbytečně neteče voda, nesvítí 

, neničit zbytečně papír,neničit hračky ,  opovědně jednat vůči přírodě a prostředí 
v každodenním životě ./Ochrana přírody / 

       
Kompetence občanské   
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- seznamovat se s přírodními i kulturními hodnotami svého okolí ,chápat příčiny a  
            následky jejich  poškozování  

- orientovat se ve vztahu člověka k přírodě ,chápat, že vývoj společnosti a člověka  
            závisí na životním prostředí.  

- projevovat pokoru, úctu k životu ve všech jeho formách a hodnotách,které neumí  
            vytvořit člověk,oceňovat krásu přírody a krajiny , umět hodnotit různé postoje  
            člověka k přírodě a chování člověka vůči přírodě.  

l. Směrem k dětem vytvořit  PROJEKT „ Skřítek cestovatel“   
2. Směrem k pracovníkům školy :  
      -     zvyšovat si odbornou i metodickou připravenost.  

- začlenit do Plánu DVPP 
- spolupracovat se středisky ekologické výchovy  LIPKA /účastnit se seminářů/ 
- Společná starost o zahradu učitelek a dětí – práce na zahradě  
- postupná ekologizace prostředí a školní zahrady  
- používání ekologicky šetrnějších výrobků a technologií včetně úklidu a údržby 
- Směrem ke ŠJ – zavádění biopotravin a zdravé stravy do jídelníčků 

3. Směrem k partnerům školy :  
- spolupráce s rodiči  při ochraně prostředí, udržování školní zahrady ,třídění odpadu 
- spolupráce s obcí při postupné ekologizaci provozu školy 

            zajištění prostorových a  materiálních podmínek školy  
      -     zabezpečování ekologizace provozu školy v rámci investičních akcí  
            (zateplení, vybavení školy koutkem živé přírody, ekologická údržba zahrady a    
            chodníků  
    

15.   ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ   :  

Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci 
školy, a to od doby převzetí dětí od jejich zástupce nebo jim pověřené osoby až do doby jejich předání 
zástupci dítěte nebo jim pověřené osobě. 

Pedagogický pracovník odpovídá při pobytu dětí mimo území školy za bezpečnost nejvýše: 
a) 20 dětí z běžných tříd 
b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením 

Bezpečnost dětí při pobytu venku je zajištěna  překrýváním služeb pedagogů tak, aby vždy byly obě 
učitelky s dětmi venku./podle možností /  Na pobyt venku si učitelky děti dělí. 

Pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zástupcem 
dítěte. 

 Průběžně se zaměřovat  na oblast prevence sociálně patologických jevů v mateřské škole, zejména na 
oblast šikany a vandalismu. Všichni zaměstnanci školy ohlašují ředitelce  školy poznatky o tom, že je 
dítě šikanováno nebo že se šikany dopouští, že je vystaveno týrání či zneužívání i mimo MŠ. 

Budova mateřské školy je zajištěna pro otvírání dveří tak, aby děti samy nemohly dveře otevřít . 
Rodiče jsou poučeni na schůzkách, aby dveře neotevírali cizím lidem.  
Při pobytu dětí na zahradě je vchodová branka do mateřské školy uzamčena. 

Bezpečnostní opatření při práci s dětmi v mateřské škole 
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I.Ředitelka školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, a to při 
školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, tzn. při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou. 

II.Opatření v průběhu vzdělávací činnosti: 

1. Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od 
rodičů, pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy do doby jejich předání rodičům, pověřeným 
osobám nebo jinému pedagogovi školy. 

2. Při hře ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. Nedovolí 
dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky. 
3. Nesmí odejít od dětí. Při závažných důvodech si zajistí dohled k¨jiné pracovnice z MŠ. 

4. Nesmí dětem dát bez náležitého dohledu a poučení  nůžky, štětce, tužky či jiné ostré a špičaté 
pomůcky, dále drobné korálky a stavebnicové tvary, které by si děti mohly strčit do nosu či ucha. 

5. Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely  se zábradlí. 

6. Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Upozorňuje na případné 
nebezpečí, zajišťuje  pomoc při cvičení. Bývá vždy na nejrizikovějším  
místě. 
7. Při převlékání dětí v šatnách vykonává učitelka stálý dohled, sama se obléká až když jsou děti 
připraveny na pobyt venku. Neprodlužuje zbytečně pobyt připravených dětí v šatně.  

8.Při rozcházení dětí věnuje učitelka zvýšenou péči úpravě a čistotě dětí. Dítě předává rodičům či 
pověřené osobě, ale to pouze na základě písemného pověření zástupcem dítěte  

9. Při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí učitelky dětem  bez dozoru na průlezky, houpačky a jiné 
nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí jim též samostatné vzdálení do prostor zahrady, kam 
sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled.  

10. Při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích, v zástupu tak, aby maximálně zajistila jejich 
bezpečnou chůzi, chodí po chodníku, maximálně se vyhýbají frekventovaným ulicím. Učitelky dbají 
na bezpečné přecházení vozovky, k čemuž používají terčík.Děti nosí reflexní vesty. Průběžně 
seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě (přechody pro chodce, semafory 
apod).Učitelka dbá na to , aby děti byly vhodně oblečeny a zapnuty. Dbá rovněž na to, aby měly čistý 
nos . Pokud nemá dítě v bundě kapesník, má učitelka u sebe náhradní papírové kapesníky.  

IV. Opatření při sportovních akcích, výletech 

1. Ředitelka školy rozhoduje na základě náročnosti akce a počtu dětí o určení další způsobilé osoby 
k zajištění bezpečnosti dětí. 

2. Ředitelka školy stanoví hlavního vedoucího akce, který je povinen poučit děti o zvláštních 
situacích, o pravidlech jednání v těchto situacích. 

3. Škola v přírodě – dohled nad dětmi na ŠVP je stanoven zvláštním předpisem. Do ŠVP nemohou být 
na základě posudku lékaře vysláni děti, jejichž zdravotní stav by se mohl  v přírodě zhoršit, a děti, 
které by ohrožovaly zdraví ostatních přenosnými nemocemi. Zákonní zástupci dítěte musí předložit 
potvrzení o bezinfekčnosti, které nesmí být starší 3 dnů. Počet pedagogů na 20 dětí: 2 učitelky + 1,5 
pomocných vychovatelů, ve ztížených podmínkách nutné zajistit další vychovatele a zdravotník . 
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V. Opatření při úraze: 

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě 
potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do 
zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné 
zástupce dítěte. Všechny úrazy se zapisují do Knihy úrazů  

POUČENÍ  O  BEZPEČNÉM  CHOVÁNÍ  V MATEŘSKÉ  ŠKOLE  

Učitelky přiměřenou formou  poučí děti o bezpečném chování v prostředí mateřské školy a při dalších 
aktivitách mimo areál mateřské školy.  
-Vysvětlí jim možná rizika  
-Dbají na dodržování všech pravidel bezpečného chování  
Poučení o bezpečnosti  jsou prováděna  hlavně na začátku školního roku , ale průběžně jsou 
opakována a prováděna kontrola jejich dodržování .  
-Poučení bude zaznamenáno v Přehledu výchovné práce v jednotlivých třídách.   

1. HRY A ČINNOSTI VE TŘÍDĚ :  

                 - neběhat mezi stoly , orientovat se v prostoru  
                 - nestrkat do kamaráda 
                 - neházet předměty ani hračkami 
                 - vše má své místo – ukládat správně 
                 - rozbité věci patří do koše  
                 - pastelky a drobné kuličky nestrkat ani do pusy, ani nosu  
                 - dodržovat pravidla při cvičení na nářadí a s náčiním  /trampolína,  
                   lavka, houpačka , žebřiny, míče/ 
                 - nesahat na zásuvky,/ uč. zkontroluje chrániče / 
                 - nevylézat na stoly, skříňky ani okna  
                 - přiměřeně reagovat na konfliktní situace  

Rizika :     Nevést děti k úzkosti a obavám, ale k odpovědnosti a zdatnosti. 
                  Předcházet nebezpečí úrazu el. proudem , pádu z výšky, polknutí cizího předmětu  
                  a vzájemnému poranění dětí.  

2. HYGIENA  V UMÝVÁRNĚ  :  

                 správné otevírání a zavírání kohoutků, aby netekla voda 
                 při umytí – oklepat ruce o okraj umyvadla, aby nebylo  
                 mokro na podlaze   
                 v umývárně se nehoníme, ani nestrkáme 
                 správné používání  WC  a toaletního papíru  
                 správné používání ručníku  

Rizika :    Nebezpečí uklouznutí  

3. ŠATNA :  

-     správně manipulovat se šatními skříňkami – nepřiskřípnout si prsty  
-     přes šatnu procházet pomalu – nehonit se  
-     po použití šatních skříněk vrátit lavku na své místo  
-     v šatně pouze jedna třída  

rizika :     Nebezpečí  přiskřípnutí  ruky, prstů , nebezpečí zakopnutí o skříňku 
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POUČENÍ O  BEZPEČNÉM  CHOVÁNÍ  PŘI POBYTU  VENKU  

1/ ZAHRADA  MATEŘSKÉ   ŠKOLY :  
                  

-       neházet pískem ani kameny  
-       nedávat písek ani kameny do úst , neolizovat si ruce  
-       netrhat rostliny  
-       nešermovat klackem  
-       správně používat  zahradní hračky – dodržovat pravidla 
-       přiměřené chování na průlezkách a skluzavkách  
-       správný úklid hraček  

Rizika:   Nebezpečí vzájemného poranění dětí,  
               pádu z výšky  
               infekčního onemocnění  

2/  VYCHÁZKA DO OKOLÍ :  
                -    jít po chodníku, nebo po vyhrazeném a určeném místě 

- držet se kamaráda – jít v útvaru  
- sledovat učitelku  
- zastavit před přechodem – rozhlédnout se  
- přecházet na zelenou , přecházet na pokyn a s dospělou osobou 
- nevcházet bez dovolení na silnici  
- chování při styku s cizími lidmi  
- chování při styku se zvířaty  
- znát své jméno a název mateřské školy  

Rizika :   Špatné promyšlení organizace  
                Nevhodné oblečení dětí  
                Nevhodný terén  
                  

POUČENÍ  DĚTÍ O BEZPEČNÉM  CHOVÁNÍ  PŘI  AKCÍCH MIMO MŠ 

1/NÁVŠTĚVA DIVADLA A  KULTURNÍCH AKCÍ :  

-      organizovaná chůze v útvaru  
-      přechod vozovky  
-      vedení mladšího dítěte starším  
-      poučení o chování v tramvaji  - autobusu  
-      /držet se , nestrkat se, sledovat učitelku /  
-   Znát název mateřské školy a své jméno  

Riziko :    Špatná organizace  
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                Zabloudění v divadle   

2/  SEZONNÍ   ČINNOSTI   A   DOPLŇKOVÉ  AKTIVITY :  

- bobování na Kraví hoře organizace při sjíždění z kopce  
- kterou stranou chodíme nahoru, kde sjíždíme  
- sjíždíme po jednom  
- nenarážíme do sebe  
- chodíme opatrně po posypaném chodníku  
- udržujeme odstup a správně neseme náčiní /lopaty/ 

Rizika :   Špatný přechod vozovky  
                Nevhodný terén  
                Nevhodné oblečení  
              

3/ PŘEDPLAVECKÝ  VÝCVIK  

- poslouchat pokyny uč. 
- neběhat v areálu bazénu , ani po mokrém okraji bazénu  
- nestrkat druhé děti do bazénu  
- nestrkat druhé děti pod vodu  

Rizika  :   Nebezpečí uklouznutí  
                 Nebezpečí  utonutí  

 VÝLETY A ŠKOLY V PŘÍRODĚ BUDOU ŘEŠENY PODLE KONKRÉTNÍHO MÍSTA   A   
ROČNÍHO OBDOBÍ  / POČASÍ/    

VÝCHOVA KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU : 
-je provázána celým výchovně vzdělávacím procesem  
1/ Zaměření na děti –  v obl. stravování a pitného režimu, pohybových aktivit  a otužování  
                                    organizmu. Zařazování dalších aktivit, které k tomu přispívají .  
2/ Zaměření na spolupráci s rodinou  - osvěta , společné akce.  

3/  Zaměření na pracovníky školy – jít příkladem , zajišťovat bezpečné , čisté prostředí.   
Směrem k dětem je  vytvořen  PROJEKT  „ Skřítek pomocníček „                  

     Další projekty  školy : 
     UPOVÍDANÝ  SKŘÍTEK   -  rozvoj komunikativní kompetence  
     SKŘÍTEK   VŠEZNÁLEK  -   Rozvoj  kompetence k učení  a řešení problémů  

  

&34



   EVALUACE 
Systematický, plánovitý a cíleně řízený proces hodnocení a posuzování sledovaných jevů, s cílem 
jejich dalšího rozvoje. 

TECHNIKY SBĚRU DAT PRO HODNOCENÍ: 
• rozhovor 
• dotazník 
• analýza dokumentů 
• analýza výsledků činností dětí (pracovní listy, kresba) 
• pozorování 
• hospitace 

OBLASTI VNITŘNÍ EVAULACE, ČASOVÉ ROZVRŽENÍ, ZODPOVĚDNOST A NÁSTROJE 
HODNOCENÍ 

Hodnocení podmínek vzdělávání 
✓ po každé tematické části hodnocení toho, zda podmínky pro naplňování stanovaných cílů byly 

dostatečné 
Kdo: všechny učitelky 
Jak: písemně do formuláře pro vyhodnocení tematické části 

✓ 1x ročně vyhodnocení, jak se daří naplňovat cíle pro jejich zlepšování, které jsme si stanovili 
pro školní rok 

Kdo: všechny učitelky 
Jak: písemně do formuláře pro vyhodnocení tř. kurikula 

✓ průběžná kontrola podmínek pro zajištění zdraví a bezpečnosti dětí 
Kdo: školnice, ředitelka, preventiva BOZP 
Jak: v rámci kontrolní činnosti 

Hodnocení vzdělávacích procesů 
✓ denní sebereflexe pedagogů, zamyšlení nad účinností použitých metod a forem páce 

Kdo: všechny učitelky 
Jak: zamyšlení, rozhovor s kolegyní… 

✓ po skončení tematické části zhodnotí učitelky písemně do formulářů účinnost použitých metod 
a forem páce (komunikace a prožitkové učení) 

Kdo: všechny učitelky 
Jak: písemně do formuláře pro vyhodnocení tematické části 

✓ 1x ročně písemné sebehodnocení pedagogů směrem ke kritériím stanoveným v ročním plánu 
(prožitkové učení, komunikace, plánování, diagnostika) 

Kdo: všechny učitelky 
Jak: písemně do formuláře pro vyhodnocení tř. kurikula 

✓ pravidelné hospitace 
Kdo: ředitelka, učitelky 
Jak: se zaměřením na okruhy stanovené v ročním plánu 

Hodnocení výsledků vzdělávání 
✓ průběžné vedení portfolia dítěte 

Kdo: všechny učitelky 
Jak: zakládání prací dítěte (pracovní listy, diagnostiky, významné 
kresby) označených datem vzniku, případně komentářem učitelky 

✓ průběžné sledování vývoje dětí 
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Kdo: všechny učitelky 
✓ vyhodnocení úrovně školní zralosti u předškoláků (do března ), projednání s rodiči, případný 

návrh na odklad školní docházky 
Kdo: všechny učitelky 
Jak: Diagnostika školní zralosti  

✓ 1x ročně hodnotí učitelky, na základě záznamů o dětech, naplňování kompetencí podle 
ukazatelů dosaženého vzdělání, úroveň dovedností a vědomostí dětí odcházejících do základní 
školy, a hodnocení naplnění cílů individuálních vzdělávacích plamů pro děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

Kdo: všechny učitelky 
Jak: písemně do formuláře pro vyhodnocení tř. kurikula 

Východiska: 
• záznamy o dětech a portfolia 
• evaulace  TČ  (učitelky ve třídách) 
• autoevaulace učitelek (každá učitelka) 
• hospitační činnosti (ředitelka školy) 

  

PRAVIDLA SOUŽITÍ NA NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO DĚTI 

▪ Při příchodu a odchodu se přivítat s učitelkou 
▪ Neodcházet ze třídy bez domluvy s učitelkou 
▪ Neběhat ve třídě mezi stolečky 
▪ Neběhat při odchodu do umývárny 
▪ Dodržovat hygienu 
▪ Uklízet po sobě, neničit hru a ni výtvory ostatních dětí 
▪ Nekřičet, používat vhodná slova 
▪ Neubližovat ostatním, omluvit se za nesprávně chování 
▪ Používat kouzelná slůvka – děkuji, prosím, promiň 
▪ Umět požádat o pomoc, pomáhat, kde je třeba 
▪ Nebrat věci ostatním dětem, domluvit střídání hraček, při neshodě vyjednávat 
▪ Dodržovat počty dětí určených pro jednotlivé hry a hrací koutky 
▪ Nerušit ostatní děti, nechci-li si hrát 
▪ Dokončit započatou práci 

PRAVIDLA SOUŽITÍ PRO DOSPĚLÉ 

▪ Vzájemný respekt, důvěra, upřímnost spolehlivost, ochota naslouchat 

PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ 

▪ Individuálně uspokojovat své tělesné potřeby 
▪ Vykonávat samostatně činnosti související se sebeobsluhou 
▪ Při jídle – nachystat tácek, chléb, pití, talíř, příbor, nalít si samostatně čaj 
▪ V umývárně a na WC, v šatně se postupně naučit samostatně oblékat, vědět, které věci jsou na 

oblečení do třídy, ven a domů 
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▪ Užívat celé prostředí třídy na základě předem domluvených pravidel 
▪ Účastnit se i neúčastnit činností nabízených učitelkou nebo dětmi 
▪ Podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech 
▪ Vyjadřovat svůj názor, naslouchat názorům jiných, hledat řešení  
▪ Podílet se na vytváření a respektování společných pravidel soužití. 
▪

PRÁVA A POVINNOSTI DOSPĚLÝCH 

▪ Být seznáni s řádem školy a respektovat ho 
▪ Znát a respektovat pravidla soužití, která ve škole platí 
▪ Podílet se na vytváření společenských programů, vyjadřovat se k těmto programům, zapojovat 

se do života školy 
▪ Využívat možnost pobytu s dítětem v mateřské škole v době ranních her a odpoledních 

činností – zapojit se do společné práce s dítětem, spolupracovat s učitelkou 
▪ Účastnit se vybraných akcí školy 
▪ Konzultovat s učitelkou svého dítěte potřebně poznatky, cíle jeho výchovy, domlouvat se na 

společných řešeních a postupech jeho individuální výchovy 
▪ Využívat schránku důvěry (poštovní schránka) a vyjadřovat své názory, návrhy dalších 

možností anonymně nebo adresně. 

17.    PLÁN ROZVOJE MATEŘSKÉ ŠKOLY  

Cílem je vytvořit dětem vřelé, estetické a hygienicky nezávadné prostředí, se správnými podmínkami 
pro zdravý, samostatný a sebevědomý vstup do života. Aby i ve starším věku  
jsme slyšeli pouze slova : To je ta  mateřská škola, do které jsem chodil/a/ rád/a/. 

A. Zahrada mateřské školy je využívána během celého roku ,  v letních měsících tvoří přirozený 
stín vzrostlé stromy ,ale  je nutné vyřešit  u dvou pískovišť  odstínění. 

B. Zahradu neustále vybavovat zahradními hračkami a opravovat již stávající.  
C. Zabudovat novou skluzavku   
D. Upravit interiér mateřské školy. Zdobit ho pracemi dětí.  
E. Požádat znovu  o přístavbu šatny do zahradních prostor. 
F. Zařazovat doplňkové  aktivity, které podporují zdraví dětí:     

  .H.  Vzdělávání učitelek zajistit odborně i samostudiem . 
         Plán studia koncipovat na zájem učitelek a potřebu školy. 
  J.     Zajistit kvalifikovanost učitelek , umožnit p. uč. doplnit si vzdělání  
  K.   Zkvalitnit spolupráci se zřizovatelem v oblasti zajištění materiálně 
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