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ŠVP „ ŠKOLKA PLNÁ RADOSTI“ 

 

 

 

motto „Žít a hrát si jeden pro druhého“ 
  

 

 

 

Mateřská škola Dvorní a V Zahradách jsou „ školami pro všechny děti“ – hlavní myšlenkou, 

je vcházet do našich škol jedněmi dveřmi společně s dětmi se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

 

 

 

 

Zpracovatelé  Školního vzdělávacího programu: 

tým pedagogických pracovníků mateřských škol 

MŠ Dvorní a MŠ V Zahradách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě – Porubě,  dne:  1.9.2017 

 

 

Aktualizace   č.j. MŠMT-34790/2017-1 – č.j. 12/2020Ř    9/ 2020   
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ODDÍL A – IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI  

IDENTIFIKACE ŠKOLY 

 

Přesný název školy: Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Dvorní 763, příspěvková organizace 
 

Kontaktní údaje:    Dvorní 19/763, 708 00 Ostrava – Poruba 

tel.:  596 910 191 

msdvorni2@seznam.cz, www. msdvorni.cz  

 

     V Zahradách 2148, 708 00 Ostrava – Poruba 

Tel.: 596 912 548 

msdvorni@msdvorni.cz, www. msvzahradach.cz  

 

Č. ú. :     243 591 706/0300 Ostrava 

 

Zřizovatel:    Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba 

 

Právní forma:    část obce, IČ: 00845451 

 

Adresa:    Klimkovická 28/55, 708 56 Ostrava – Poruba 

 

Identifikátor před.  zařízení:             674 000 544 

 

IČ:     70 98 43 61 

 

Právní forma:    příspěvková organizace  

  

Odloučená pracoviště:  V Zahradách 2148, 708 00 Ostrava – Poruba 

 
Typ zařízení: celodenní s pravidelným provozem 

 

Předškolní zařízení sdružuje: MŠ kapacita k 1.  9.  2003   190 dětí 
ŠJ kapacita k 1.  9.  2009   350 jídel 

MŠ Dvorní     115 dětí 

MŠ V Zahradách     75 dětí 

 

Ředitelka:               Mgr. Gabriela Smudová 

 

Statutární zástupkyně 

 na pracovišti Dvorní: Bc.  Hana Böhmová 

 

Vedoucí  učitelka 

 na pracovišti V Zahradách:  Blanka Pavlíčková 

 

 Provoz škol: Dvorní 763/19, Ostrava - Poruba 

  od 6. 00 – 16. 30 hod.  

V Zahradách 2148/103, Ostrava - Poruba 

od 6. 00 – 16. 30 hod.  

mailto:msdvorni2@seznam.cz
http://www.msdvorni.cz/
mailto:msdvorni@msdvorni.cz
http://www.msvzahradach.cz/
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HLAVNÍ ÚČEL 

 

Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je vzdělávání dětí podle § 33 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a jiném vzdělávání (školský zákon) 

v platném znění.   

Mateřská škola pracuje dle školního vzdělávacího programu, který vychází z rámcového 

vzdělávacího programu předškolního vzdělávání z roku 2004, čj.  32405/2004 s názvem 

„Školka plná radosti“.  

Školka je v síti škol, předškolních a školních zařízení- identifikátor zařízení- 674000544. 

 

PRÁVNÍ SUBJEKT 

Na základě rozhodnutí MMO MOb Poruba došlo k 1. 1.2003 ke sloučení MŠ a Dvorní 763 a 

MŠ V Zahradách 2148, O-Porubě do jedné příspěvkové organizace s názvem: Mateřská 

škola, Ostrava - Poruba, Dvorní 763, příspěvková organizace 

 

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI INSTITUCEMI 

Spolupracujeme s: 

 s rodičovskou veřejností a Spolkem rodičů „Školka plná radosti“ při MŠ Dvorní 763, 

O.- Poruba 

 s rodičovskou veřejností a Spolkem rodičů „Porubáček“ při MŠ V Zahradách 2148, O. 

-Poruba  

 MMO - Městský obvod Poruba  

 MMO – odbor kultury, školství, mládeže a sportu – Prokešovo nám.  8, Ostrava 

 ČŠI – Ostrava  

 KÚ – Ostrava 

 SPC Ostrava – Zábřeh  

 SPC Slezská Ostrava  

 SPC Opava  

 FN Ostrava  

 PPP Ostrava - Poruba 

 ZŠ Porubská 832, O.- Poruba, příspěvková organizace   

a dalšími institucemi 
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PERSONÁLNÍ ÚDAJE – FYZICKÝCH OSOB  

 

Předmět Titul  Dvorní V Zahradách 

Speciální pedagogika    Mgr. 1 1  

Speciální pedagogika Bc. 4/1PHmax 1/1PHmax 

Specializace v pedagogice Mgr.  1/ spec. pdg.  

Učitelství pro  MŠ Bc. 1 0 

SPgŠ s maturitou  4 5/1 spec. pdg. 

Celkem Pg  10 8 

Asistent pg  1 1 

Chůva  0 0 

Ortoptistka  0 1 

Provoz  2 2 

Ekonom  0 1 

ŠJ  0 5 

Výdejna  1 0 

Topič  0 1 

Celkem fyzických osob  14 19 
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ODDÍL B - CHARAKTERISTIKA MŠ DVORNÍ 
 

Mateřská škola Dvorní 763/19, Ostrava-Poruba 

www.msdvorni.cz 

Naše mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu „ Školka plná radosti“. 

Máme zde 5 tříd – 3 třídy běžné a 2 třídy logopedické pro děti s vadami řeči. Poskytujeme 

profesionální péči zaměřenou především na logopedickou terapii, podporu přirozeného 

rozvoje komunikačních dovedností, depistáž a prevenci vzniku poruch řeči. Do svého 

programu zařazujeme kulturní, sportovní, environmentální a polytechnické činnosti. Máme 

také kroužky, které pracují pod vedením našich učitelek – Hbité jazýčky, Flétnička, Klub 

kamarád, Klub předškoláků, chodíme s dětmi plavat a lyžovat.  Škola zpracovává a 

uskutečňuje program poradenských služeb. 

 

VNĚJŠÍ POHLED 

Mateřská škola Dvorní 763 byla otevřena v září roku 1958 na kraji bytové zástavby.  

Předškolní zařízení je typickou mateřskou školou padesátých let.  Její umístění je výhodně 

situováno pro všechny spoluobčany Poruby, protože se nachází v blízkosti MHD.  Přestože je 

součástí bytové zástavby má v dosahu nedaleký klidný lesní park nacházející se u VŠB, který 

umožňuje našim dětem kontakt s živou přírodou.   

Budova MŠ je součástí bytové zástavby a je v provozu již od 1.9.1958.  Kapacita MŠ je 115.  

Postupně dochází k obnově interiéru s přihlédnutím na finanční možnosti školy.  Nevýhodou 

vidíme v tom, že polovina budovy je obce a druhá polovina je Heimstaden,s.r.o.  

Přilehlá školní zahrada je dostatečně velká a je dětmi využívána po celý rok.  Je prostorově 

rozlehlá, výhodou jsou vzrostlé stromy, které poskytují dostatek stínu v letním období.  

V roce 2010 byla v rámci projektu obce částečně obnovena průlezkami, kolotočem a 

mlhovištěm.  

Vytápění mateřské školy je dálkové.  

 

VĚCNÉ PROSTŘEDÍ 

MŠ Dvorní má dostatečně velké prostory, které jsou dle potřeb dětí rozčleněny na zóny pro 

námětové hry, pracovní činnosti, relaxační místa.  Stoly a židličky jsou na třídách průběžně 

obnovovány a jsou ve dvou výškách tak, aby vyhovovaly velikosti dětí a požadavkům 

hygieny.  Také zastaralé a již nevyhovující lehátka jsou obměněny za kvalitní plastové lehátka 

a nahrazovány jsou také polštáře a přikrývky za protialergické z dutého vlákna.  

Třídy jsou dostatečně vybaveny moderními a kvalitními hračkami, které jsou pro různorodý 

věk dětí.  Jsou zde hračky pro dvouleté děti, stejně jako pro děti šestileté, děti s odkladem 

školní docházky nebo děti se speciálními vzdělávacími potřebami.  Máme vytvořen klidný 

výukový koutek pro děti s poruchou autistického spektra pro strukturované učení.   

Hračky jsou volně přístupné na otevřených policích, děti je mohou volně využívat, bez ptaní.  

Výsledky svého konstruování si mohou děti ponechat a pokračovat později v započaté 

činnosti.  Dětské práce tvoří nejdůležitější výzdobu mateřské školy a třídy – šatny, chodby.   

 

http://www.msdvorni.cz/
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Školní výdejna je vybavena v souladu s novými hygienickými normami – nerez - dřezy, 

dostatek nádobí, porcelánu, profesionálními myčkami, ohřívacími boxy, nerez vozíky, 

chladničkou k uskladnění svačin připravovaných k expedici do jednotlivých tříd.   

 

SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

V  mateřské škole Dvorní jsou 3 třídy pro zdravé děti a 2 speciální třídy pro děti 

s vadami řeči.  Děti do logopedické třídy přicházejí na doporučení logopedky. Úzce 

spolupracujeme s foniatrií FN v Ostravě, s SPC Kpt.  Vajdy v O-Zábřehu SPC při spec.  škole 

ve Slezské Ostravě, PPP v Ostravě – Porubě.  

Kapacita mateřské školy je 115.  Kapacita výdejny 115.   

Počty zapsaných dětí je však každoročně různá a je ovlivněna počtem dětí umístěných k léčbě 

na speciálních logopedických třídách.  Pečujeme zde o děti od 2-3 let do 7 let.  Jednotlivé 

třídy, a to jak speciální, tak běžné jsou heterogenní a umožňují rodičům mít obě děti na jedné 

třídě.   

O děti pečuje 9 pedagogických pracovnic ve 100% úvazku, 1 pedagogická pracovnice 

(PHmax) 50% úvazek, asistentka pedagoga (PHAmax), která působí ve speciálních třídách, 

školní asistent z projektu Šablony III. (50% úvazek). 

Dále zde pracují 2 uklízečky se 100% úvazkem.  Součástí mateřské školy je i školní výdejna.  

Ve výdejně pracuje 1 paní kuchařka s úvazkem 100 % a pomocnice ve výdejně s krátkým 

úvazkem. 

Skladba jídelníčku odpovídá zásadám plnohodnotné zdravé výživy.  Denně je zajišťován 

pitný režim pro děti.  

Režim dne a provozní řád plně vyhovuje požadavkům dětí a rodičů.  Rodiče mají možnost 

dítě do mateřské školy kdykoliv přivést a odvést, kdykoliv mateřskou školu navštívit nebo se 

účastnit života v ní, a to vždy po domluvě s učitelkou na jednotlivých třídách.   

Pro bezproblémovou adaptaci nově přijatých dětí mohou rodiče plně využít pobyt se svým 

dítětem na třídě a také účasti v adaptačním programu Klub předškolák.   

Rodiče jsou pravidelně informováni o dění a aktivitách v mateřské škole formou informačních 

nástěnek, webových stránek, emailem nebo individuálními rozhovory a diskusemi dle zájmů 

rodičů.  

Vstřícné jednání s rodiči ze strany celého personálu mateřské školy nám napomáhá 

pozvedávat „dobré jméno školy“.   

Pravidelná obnova estetické výzdoby, kterou tvoří převážně dětské práce, ale i práce našich 

zručných kolegyň předkládá rodičům výsledky každodenní tvořivé a nápadité práce s jejich  

 

ODDÍL B - CHARAKTERISTIKA MŠ V ZAHRADÁCH  

Mateřská škola V Zahradách 2148/103 , Ostrava- Poruba 

www.msvzahradach.cz 

Mateřská škola na ulici V Zahradách je organizační součástí Mateřské školy Dvorní. Je umístěna 

v pěkném, klidném, téměř vesnickém prostředí. Zaměřuje se na předškolní vzdělávání zdravých a 

http://www.msvzahradach.cz/
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zrakově postižených dětí a je „školou pro všechny“. Pracuje podle vzdělávacího programu 

nazvaného „Školka plná radosti“. Poskytujeme profesionální péči zaměřenou na léčbu poruch 

binokulárního vidění, depistáž a prevenci těchto vad, a to ve spolupráci s FN v Ostravě - Porubě. 

Je jedna ze dvou ostravských mateřských škol tohoto druhu, která pečuje o tyto děti,  vždyť  oči a 

zrak jsou nenahraditelné hodnoty. Nedostatečná péče o oči a problémy s viděním mohou velmi 

negativně ovlivnit jak osobní, tak i společenský život a dítě je při jeho zanedbání funkčně 

jednooký. V mateřské škole jsou 4 třídy, z toho 2 běžné třídy a 2 třídy pro děti s vadami zraku. 

Skupiny dětí jsou v jednotlivých třídách heterogenní, umožňující sourozencům a kamarádům 

různých věkových skupin společné soužití v daném prostředí jednotlivých tříd. Mateřinka nabízí 

dětem výuku angličtiny, plavecký, lyžařský kurz environmentální a polytechnickou výchovu,  

včetně kulturních a sportovních akcí, výletů a exkurzí. Škola zpracovává a uskutečňuje program 

poradenských služeb. 

 

VNĚJŠÍ POHLED 

 

Mateřská škola byla postavena v akci „Z“ v roce 1983 v klidné, téměř vesnické části Ostravy 

– Poruby, nazývané Poruba – ves.  Budova je obklopena krásnou zahradou, dvěma pískovišti, 

zahradními domečky, průlezkami, houpačkami a množstvím jehličnatých i listnatých stromů, 

které se tu v průběhu let vysázely.  ŠZ je modernizována.  Také máme svoji vlastní saunu, 

kterou děti plně využívají.   

 

Mateřská škola je v dosahu tramvajové i autobusové MHD.  V blízkosti je lesopark Myslivna, 

kde je možno s dětmi chodit.  V roce 2010 byla budova školy revitalizovaná a dostala novou 

podobu.  

Budova je vytápěna samostatně z vlastní plynové kotelny.  

 

VĚCNÉ PROSTŘEDÍ 

Mateřská škola je samostatná dvoupodlažní budova, ve které jsou  čtyři  třídy se smíšenými 

kolektivy.  Dvě třídy jsou třídami běžného typu a dvě třídy jsou pro děti s vadami zraku.   

V přízemí se nachází 2 oční třídy, školní kuchyň (která vaří pro MŠ Dvorní a  

MŠ B. Němcové), kancelář vedoucí školní kuchyně, ředitele školy, šatny provozních 

zaměstnanců, sklady, infrasauna, prevence logopedie, maskérna.  V prvním podlaží se 

nacházejí obě běžné třídy, šatny učitelek a spojovací chodba mezi třídami, která je upravená 

na kancelář ekonomky, a dále je zde knihovna, kabinet didaktických pomůcek.  Půdní 

prostory ani sklep tato budova nemá.  

Lehátka pro odpočinek jsou v každé třídě rozkládány a zase skládány na sebe v prostorách, 

které sousedí s jednotlivými třídami.  

Třídy jsou nově dovybaveny nábytkem.   

SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Kapacita školy je 75 dětí a jsou zde děti ve věku od 2-3 do 7 let.  Počty zapsaných dětí je 

každoročně různá a je ovlivněna počtem dětí umístěných k léčbě na speciálních očních 

třídách, které k reedukaci doporučuje lékař očního oddělení FN v Ostravě. Úzce 

spolupracujeme  s  SPC v Opavě, SPC K. Vajdy a jinými institucemi dle Dg. dětí.  

V mateřské škole provádíme inkluzivní vzdělávání u dětí s poruchami binokulárního vidění. 

Ortoptická sestra, která zde pokračuje, provádí jejich reedukaci. Všechny tyto vady lze 

napravit v předškolním a raném školním věku.  Pozdější reedukace nemusí být tak úspěšná.  

Proto se snažíme o nápravu těchto vad co nejdříve.  
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Škola má 2 běžné třídy a 2 speciální třídy pro zrakově postižené děti. O děti pečuje 7 

pedagogických pracovnic s úvazkem 100% a 1 pedagogická pracovnice 50% úvazek 

(PHmax), 1 asistentka pedagoga ve speciální třídě (PHAmax) a školní asistent čerpaná ze 

Šablon III na 50% úvazek. Paní učitelky mají magisterský titul ze speciální pedagogiky a 

poradenství, titul  Bc. ze speciální pedagogiky, Spdg. školu a paní ředitelka magisterský titul 

ve specializaci v pedagogice předškolního věku. Dále zde pracují 2 uklízečky v úvazku 100%, 

ekonomický úsek spravuje samostatná ekonomka se 100 % úvazkem.   

Součástí mateřské školy je i ŠJ, kde vaří 4 kuchařky a vede je vedoucí školní jídelny.  Tyto 

kuchařky vaří pro výdejnu MŠ Dvorní 763 v O.- Porubě, vývařovnu MŠ B. Němcové a 

vlastní strávníky při MŠ V Zahradách 2148.  

Budova MŠ je vytápěná vlastní plynovou kotelnou.  Tuto kotelnu zabezpečuje pan topič, 

který je zaměstnáván na dohodu, není v zaměstnaneckém poměru k MŠ.  

Adaptační program pro nové děti je rodičům představen na prvním setkání a individuálně se 

rodiče domlouvají s třídní učitelkou na postupu adaptace, aby byl zohledněn individuální 

přístup ke každému dítěti. 

Rodiče jsou pravidelně informováni o dění a aktivitách v mateřské škole formou informačních 

nástěnek, webových stránkách, emailem nebo individuálními rozhovory, schůzkami a 

diskusemi dle zájmů rodičů.  Oboustranné vstřícné jednání mezi školou a rodinou je hlavním 

předpokladem při naší úspěšné práci a spolupráci.   

Pravidelná obnova estetické výzdoby, kterou tvoří převážně dětské práce, předkládá rodičům 

výsledky každodenní tvořivé a nápadité práce s jejich dětmi.   

 

ODDÍL C – PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 
Kapacita MŠ Dvorní: 115                         Kapacita MŠ V Zahradách: 75 

3 běžné třídy a 2 logopedické třídy         2 běžné  třídy 2 třídy pro zrakově postižené dětí 

 

VĚCNÉ PODMÍNKY 

V MŠ V Zahradách proběhla od  19.4.2010 do 20. 6.2010 revitalizace celého objektu MŠ.  

Realizace se uskutečnila s Operačního programu ŽP ČR.  Projekt byl realizován pod 

vyhlášeným názvem:“ Pro vodu, vzduch a přírodu“ jedná se energetické úspory v objektech 

Ostravy- Poruba. Tento projekt byl spolufinancován EU, Fondem soudržnosti a Státním 

fondem ŽT ČR v rámci OP ŽP.  

  

Mateřské školy mají dostatečně velké prostory a takové prostorové uspořádání, které 

vyhovuje nejrůznějším frontálním, skupinovým i individuálním činnostem, jak zdravým, tak 

postiženým dětem,  

 třídy jsou vybaveny novým nábytkem, který je volně dětem přístupný,  

 ve třídách je nový antropometrický nábytek – židličky a stoly,   

 každoročně se snažíme doplňovat třídy novými kompenzačními a pomůckami a 

hračkami,  

 na budovy mateřských škol navazují školní zahrady, která dětem umožňuje rozmanité 

pohybové a další aktivity,   

 MŠ V Zahradách má  k dispozici infrasausaunu,  

 modernizace školní jídelny a výdejny odpovídá hygienickým předpisům, které jsou 

v souladu s evropskými normami.  
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ŽIVOTOSPRÁVA 

 skladba jídelníčku odpovídá zásadám zdravé výživy,  

 příprava jídelníčku je plnohodnotná a vyvážená celodenní strava,  

 stravování dětí je zajišťováno 3x denně v pravidelných 3 hodinových intervalech, s 

dostatkem zeleniny a čerstvého ovoce,  

 je nepřípustné nutit dítě do jídla,  

 pitný režim je zajištěn po celý den, v letních měsících i při pobytu na zahradě,  

 denní rytmus a řád zachovat flexibilní, aby umožňoval organizovat činnosti v průběhu 

dne s aktuálními potřebami a situací,  

 rodiče mají možnost přivádět děti podle svých možností a potřeb dle domluvy s 

učitelkou  

PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY 

 učitelky kolem sebe šíří atmosféru pohody, veselí, klidu, dobré nálady,  

 děti se ve svých třídách cítí dobře, spokojeně, jistě a bezpečně, viz dotazník  

 každodenní pobyt v mateřské škole zajišťuje dětem svobodu, která je vyvážena 

dodržováním nutného řádu a pravidel, ve vzájemném soužití dětí a dospělých,  

 nedovolíme, aby děti byly neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem, nebo 

jinými vlivy ze strany dospělých,  

 každé dítě má dostatek prostoru pro dokončení své práce, činnosti,  

 v předškolním vzdělávání uplatňujeme pedagogický styl s nabídkou, která dává dětem 

možnost aktivní účasti se samostatným rozhodnutím,  

 pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje v samostatných 

pokusech a omylech dojít k cíli, dostatečně chválí a pozitivně hodnotí,  

 dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů,  

 třída je pro děti kamarádským společenstvím, v němž jsou jasně stanovené pravidla, 

co smí, co nesmí a co může, které jsou nezbytné pro život,  

 u dětí handicapovaných je plně respektován biorytmus jedince.   

ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny v pracovních náplních 

 je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř mateřské školy, tak navenek 

(sborovna – nástěnky, operativní a velké pedagogické rady, rady vedení šatna dětí – 

informace na nástěnkách),  

 snahou ředitelky je vytvářet ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje 

zaměstnance do řízení  MŠ,  snaží se vést kolektiv k týmové práci,  

 velký důraz však bude klást na zapojování se do projektů, grantů, atd.,  

 v nepřítomnosti ředitelky školy a zástupkyně ředitelky školy je rozpracován 

v organizačním řádu „Podřízenost a nadřízenost zaměstnanců“,  

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

            a využívá zpětné vazby,  

 mateřské školy spolupracují se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a 

samosprávy, PPP, SPC, FN v Ostravě, logopedem a foniatrem a očním lékařem a 

jinými odborníky dle inkluzivních potřeb dětí.  
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PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ 

 

 učitelky, které pracují na jednotlivých třídách, mají předepsané pedagogické vzdělání,  

 ředitelka MŠ má vysokoškolské vzdělání  s titulem Mgr. 

 pedagogové mají zájem o další odborný růst, soustavně se vzdělávají,  

 specializované intervence na logopedické třídě je zajištěna speciálním pedagogem, 

logopedickým asistentem a logopedem,  

 ortopticko- pleoptická reedukace je zajištěna 1 ortoptistkou, která je zaměstnancem 

FN Ostrava a dále pedagogy, kteří mají kvalifikaci pro tuto práci,  

  speciální péče je zajištěna ve spolupráci s odborníky – SPC Ostrava - Zábřeh, SPC- 

Slezská Ostrava, SPC Opava, FN Ostrava – očním oddělením a dalšími odborníky.  

 

 

Organizace vzdělávání  

 

 denní řád je dostatečně pružný, reaguje na individuální možnosti dětí, jejich aktuální 

potřeby,  

 problémovou adaptaci – rodič + dítě v MŠ je plně respektováno,  

 denně jsou zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity ve třídě, nebo 

při pobytu venku,  

 v době nepříznivého počasí je dětem nabízen plnohodnotný program dle zájmů dětí,  

 vyváženost spontánních a řízených činností v denním programu je zcela namístě,  

 během spontánních činností jsou realizovány i činnosti řízené, nebo naopak,  

 nadstandardní aktivity jsou součástí předškolního vzdělávání, jejich četnost je 

přiměřeně regulována dle zájmu daného jedince,  

 zájmové aktivity jsou součástí vzdělávací nabídky,  

 veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a 

experimentování, rozvíjely nadané děti a podpořily děti stagnující,  

 děti pracují svým tempem a podle svých možností,  

 denně mají děti dostatek pohybu, denní tělovýchovné chvilky, 1x týdně cvičení na 

nářadí, pohyb na školní zahradě,  

 v případě deštivého počasí využívají děti prostoru jednotlivých tříd, (v případě 

nepříznivého počasí se pobyt venku dětí zkracuje, nebo úplně nahrazuje náhradními 

činnostmi v budově školy),  

 režim dne je závazný pouze pro jídlo a odpočinek, ostatní činnosti přizpůsobuje 

učitelka zájmům dětí,  

  respektujeme přání rodičů o zařazení sourozenců nebo kamarádů do jedné třídy, 

dbáme také o rovnoměrné rozdělení dětí ve třídách,  

 činnosti jsou zajištěny se souběžným působením dvou učitelů na třídě č.j. MSMT-

34790/2017-1. (viz rozpis služeb)  

REŽIM DNE MŠ V ZAHRADÁCH 2148, O. -PORUBĚ  

6:00 - 9:00  

tvořivé činnosti a hry dětí, tělovýchovné chvilky a různé pohybové 

aktivity, esteticko-výchovné činnosti, komunikace s dětmi i učitelkou, 

realizace plánovaných činností, tvůrčí realizace nápadů dětí, každodenní 

rituály, ranní kruh, individuálně plánované činnosti zaměřené na 

psychomotorický, kognitivní, osobnostní, sociální a morální rozvoj, na 

rozvoj řeči a upevňování správné výslovnosti, ortopticko - pleoptická 
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reedukace u zrakově postižených dětí, který je prováděn celodenně  

9:00 – 9:30  
svačina – samoobslužným způsobem u dětí starších, mladším dětem 

pomáhají učitelky, u ZP zraková hygiena - brýle  

9:30 - 10:00  

pokračování či dokončení činností, řízené činnosti a aktivity zaměřené 

na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný 

rozvoj, hodnocení činností, návrhy dětí na další den  

10:00 - 11:40  

osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku, pobyt venku, při kterém 

probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání 

dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle 

školního rámcového programu a s důrazem na pohybové aktivity, 

seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě 

nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na 

výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)  

11:40 - 14:30  
oběd a osobní hygiena dětí, odpočinek dětí – respektujeme rozdílné 

potřeby dětí (individuální činnost s předškoláky, logopedická prevence), 

14:45 – 16:30 

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky 

zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v 

případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy, 

doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci  

 

Činnosti jsou zajištěny se souběžným působením dvou učitelů na třídě č.j. MSMT-

34790/2017-1. 

U zrakově postižených dětí zařazených k léčbě na speciální oční třídy jsou každodenně 

prováděná ortoptická cvičení v pracovnách ortoptických sester a následně pleoptická cvičení 

ve třídě pod vedením speciálních pedagogů.  

REŽIM DNE MŠ DVORNÍ 763, O. -PORUBĚ  

6:00 - 8:45  

tvořivé činnosti a hry dětí, tělovýchovné chvilky a různé pohybové 

aktivity, esteticko-výchovné činnosti, komunikace s dětmi i učitelkou, 

realizace plánovaných činností, tvůrčí realizace nápadů dětí, každodenní 

rituály, ranní kruh, individuálně plánované činnosti zaměřené na 

psychomotorický, kognitivní, osobnostní, sociální a morální rozvoj, na 

rozvoj řeči a upevňování správné výslovnosti, celodenní logopedická 

intervence a edukace a reedukace logopedických vad  

8:45 - 9:15  
svačina – samoobslužným způsobem u dětí starších, mladším dětem 

pomáhají učitelky  

9:15 - 10:00  

pokračování či dokončení činností, řízené činnosti a aktivity zaměřené na 

výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, 

hodnocení činností, návrhy dětí na další den  

10:00 - 11:40  

osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku, pobyt venku, při kterém 

probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, 

na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního 

rámcového programu a s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s 

přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého 

počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a 

vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)  

11:45 - 14:30  oběd a osobní hygiena dětí, odpočinek dětí – respektujeme rozdílné potřeby 
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dětí (individuální činnost s předškoláky) 

14:30 - 16:30  

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené 

především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě 

pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy, doba určená 

pro přebírání dětí zákonnými zástupci  

 

Činnosti jsou zajištěny se souběžným působením dvou učitelů na třídě č.j. MSMT-

34790/2017-1. 

Stanovený základní denní režim je flexibilní a reaguje plně na potřeby dané skupiny dětí, 

přičemž je nutné jen dodržet 3 hodinové intervaly mezi jídly.  Zároveň je plně otevřený v 

případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a 

podobných akcí.  

 

Prezentace příspěvkové organizace:  

Prezentaci školy vidíme v současné době jako velmi potřebnou až nezbytnou součást 

managementu školy.  

Uskutečňujeme jí těmito metodami:  

 informační nástěnky v šatnách dětí, které jsou aktuálně obměňovány 

 den otevřených dveří při příležitosti Zápisu dětí do MŠ 

 webové stránky MŠ  

 setkání s nově přijatými dětmi – kluby, spolky, kroužky 

 krátké informační články do časopisu „PRIO“ 

 „Informatorium“ články pro časopis 

 centrální informační nástěnky – hlavní vstupy do mateřské školy 

 úřední deska 

 reprezentace školy vystoupením, soutěžemi aj.   

 projekty, granty, dotace, a to velkého i malého rozsahu 

ADAPTAČNÍ PROGRAM  

 Rodiče mohou využít pozvání dítěte k návštěvě v MŠ, nebo si mohou přijít 

v odpoledních hodinách na chvíli pohrát.  Je to příležitost zvláště nezkušených, 

mladých rodičů, něco získat, poradit se s učitelkami.  

 Rodiče mohou využívat společného pobytu dětí na zahradě MŠ.   

 1. setkání s nově přijatými dětmi a jejich rodiči – INFORMATIVNÍ SCHŮZKA všech 

rodičů nově přijatých dětí, kde jsou seznámeni s provozem školy Školním řádem, 

organizací tříd, uspořádáním životosprávy dítěte, pedagogickými a provozními 

zaměstnanci školy a Školním vzdělávacím programem, provozem aj.  

 Zpětná vazba – konzultace s rodiči, weby, atd. – zjišťujeme požadavky rodičů směrem 

k MŠ.  

 Výstupem, výsledkem vzájemného seznámení je skloubení domácích zvyklostí, 

s nimiž dítě přichází do MŠ s denním uspořádáním pobytu v MŠ.  

 

SPOLUPRÁCE S RODIČI 

„Spolupráce jako partnerství“ 

 Mateřská škola je plně otevřena rodičovské veřejnosti,  

 je si vědoma, že rodina je základem, na které navazuje práce školy,  
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 využíváme všech příležitosti k navazování partnerského vztahu na základě 

vzájemného respektu, důvěry a pocitu sounáležitosti,  

 na škole pracují  také aktivní registrované občanské spolky rodičů „Školka plná 

radosti“ při MŠ Dvorní a „Porubáček“při MŠ V Zahradách s jehož spolupráci 

připravujeme pro děti a rodiče v  MŠ a na školní zahradě řadu neformálních 

společensko–kulturních a sportovních akcí, 

 rodiče se aktivně zapojují do akcí, spolupartnerství spolku rodičů 

Naší snahou je, aby mateřská škola byla pro rodiče přátelskou institucí, aby mohli ve stejném 

duchu působit na své děti.  

Při spolupráci se osvědčily tradice škol, které jsou různě obměňovány doplňovány (viz 

webové stránky MŠ), které mají novou podobu a zároveň splňují zákon 99/2019 o 

přístupnosti webových stránek. 

Příspěvková organizace  je celoročně zapojena: 

 do výukových programů ekologické výchovy Stanice přírodovědců 

 do integračního a vzdělávacího projektu „Medvídek NIVEA pomáhá dětem v přípravě 

na školu“ – MŠ Dvorní 

 Divadelní představení 

 Hledání skřítka Podzimníčka 

 Podzimní tvoření v jednotlivých třídách 

 Život myslivce 

 Návštěva zahradnictví 

 Bruslení Sareza Poruba 

 Uspávání broučků 

 Plavecký kurz ve Wellness areálu CRAB 

 Návštěvy stanice přírodovědců – tématické programy 

 Klub předškoláků – beseda s psychologem PPP- „Školní zralost“ 

 Klub předškoláků – setkání s logopedem SPC – „ Řeč v předškolním věku“ 

 Klub předškoláků – beseda s učitelkou ZŠ –„ Co má umět a znát budoucí školák“ 

 Drakiáda 

 Veselá dýně 

 Vánoční fotografování dětí 

 Předmikulášská tvořivá dílna - pečení perníkových čertů 

 Čertoviny 

 Posezení u vánočního stromečku + tvořivá dílna 

 Zimníček 

 Maškarní karneval 

 Kurzy pro děti Skalka,z.ú.,- Skalka, family park Ostrava 

 Puzzliáda – školní kolo, soutěž družstev porubských MŠ 

 Celoroční saunování dětí 

 Divadelní představení 

 Hledání vajíčka u velikonočního zajíčka 

 Tvořivá jarní dílna 

 Velikonoční jarmark – prodejní výstavky 

 Oslavy dne Země 

 Odpoledne s tatínkem 

 Maminka má svátek 



Školní vzdělávací program „Školka plná radosti“ MŠ Ostrava-Poruba, Dvorní 763, příspěvková organizace 

  15/42 

 Den čarodějnic 

 Veselý barevný týden – týden akcí dětem k MDD 

 Rozloučení se školáky a zahradní slavnost 

 Exkurze, výlety 

 Malí zahradníčci aj. 

TECHNICKÉ OPATŘENÍ 

 Příspěvková organizace se zaměřuje na zlepšování pracovního prostředí zaměstnanců i 

dětí, postupně zlepšuje vybavení školní jídelny, zahrady, a to dle financí získaných 

z obce, KÚ a projektů OP VVV, MŠMT, EU a grantů aj.  

 

ODDÍL D - ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 
  

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola 

postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst.  1 Školského zákona v platném znění 

a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak 

ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky  č. 214/2017 Sb., která mění V č.  

14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“), ve znění č. 43/ 2006 Sb., 

a dále novelou vyhlášky  č.  27 /2016 Sb., 270/2017 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění., platnou od 1.9.2017 v platném znění.  

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 2-3 do 6-7 let.  Příspěvková 

organizace má 9 heterogenních tříd z toho 2 logopedické třídy a 2 třídy pro zrakově postižené 

děti – poruchami binokulárního vidění.  

Naplňuje se do počtu 24 dětí (vyhláška č. 214/2012 Sb., která mění  V č.14/2005 §2 odst. 2, 

ve znění vyhlášky č.43/2006 Sb.,) v platném znění.  

Speciální třídy naplňujeme do počtu nejméně 6 a nejvíce 14 dětí (novela vyhlášky č. 27/2016 

Sb., 270/2017Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

v platném znění.) .   

Naše mateřská škola má povolenou výjimku do 4 dětí ze stanoveného počtu ve třídách dle § 

23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, v plném znění.  

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 termín přijímacího řízení stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem 

v době od2. – 16. května. 

 o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů a webových 

stránkách 

 o přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě stanovených kritérií pro 

přijímání dětí do mateřské školy (pokud počet přihlášených dětí nepřesáhne kapacitu 

školy).  Zákonné zástupce informuje zasláním (předáním oproti podpisu) „Rozhodnutí 

o přijetí dítěte do MŠ.  

 o přijetí dětí v případě, že počet přihlášených dětí přesahuje kapacitu školy, rozhoduje 

oddělení školství SMO - MMOb obvodu Poruba.  
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 o zařazení zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy 

na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra a PPP či speciálně 

pedagogického centra příslušného zaměření 

 do třídy mateřské školy se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, 

starší tří let 

 do třídy mateřské školy se mohou zařazovat také děti od dvou let věku, kdy se 

následně snižuje počet dětí ve třídě a to o 2 děti nejvýše však o 6 dětí z celkového 

počtu dětí. 

 rozhodnout o přijetí může ředitelka školy výjimečně i na dobu určitou – zkušební dobu 

tří měsíců, a to v případě, není-li při zápisu zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě 

schopno přizpůsobit se podmínkám mateřské školy 

 

ODDÍL E - CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO 
PROGRAMU 

MOTTO ŠKOLKY      “Ží t  a  h rát  s i  jeden  pro  druhého  

Vzdělávací program vychází z filozofie „Zdravé mateřské školy“ a „ Začít spolu“ 

Hlavním cílem ŠVP „ Školky plné radosti“  v obou zařízeních je rozvíjet dítě po stránce 

fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo 

jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou ( kompetentní, způsobilou) 

zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které 

jsou na ně běžně kladeny ( zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny a 

školy), a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají. 

HLAVNÍ  CÍLE 

 Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 

 Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

 Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí  

 Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 

 Příprava dítěte na roli „školáka“ 

 Úspěšně integrovat handicapované dětí do hlavního vzdělávacího proudu 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „ŠKOLKY PLNÉ RADOSTI“: 

Při tvorbě ŠVP využíváme různých programových zdrojů (alternativních pedagogik, různých 

metodických materiálů s uplatněním vlastních priorit školy). Vycházíme z analýzy 

konkrétních podmínek a situace, která má mateřská škola k dispozici a reflektujeme potřeby a 

možnosti dětí, jak zdravých, tak i handicapovaných, včetně smysluplných požadavků rodičů, 

kteří jsou hlavními partnery při výchově a vzdělávání. 

Činnosti a konkrétní kroky, které vedou k naplnění výše popsaných rámcových cílů a 

přibližují děti ke zmiňovaným kompetencím předškolního vzdělávání, jsou rozpracovány 

v měsíčních a řídních  plánech. 

Průběžné cíle jsou plněny po celý školní rok, nemají časové omezení, jsou součástí 

každodenního života dítěte v mateřské škole. Prolínají se navzájem, nejsou činností 
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chvilkovou, neplní se jednorázově, jsou průběžné, krátkodobé, dlouhodobé, navazují na sebe 

a procházejí veškerými činnostmi dětí v mateřské škole a to z důvodů, že naše škola pro 

všechny tzn. zdravé i handicapované děti jsou uzpůsobeny jejich biorytmu a individuálním 

potřebám každého z nich. Jsou obsaženy ve všech oblastech předškolního vzdělávání, 

vzájemně se prolínají, děti se s nimi seznamují v průběhu celého dne a celého roku. 

 

CHARAKTERISTIKA A OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

Vytváříme dětem příjemné, vstřícné prostředí, snažíme se jim  být  partnery v jejich světě a 

životě. Pedagogické i provozní pracovnice vědí, že dětská dušička potřebuje citlivý a jemný 

přístup, protože v opačném případě bychom ji mohli nezvratně poškodit. Snažíme se vycházet 

z potřeb dětí, upřednostňujeme jejich osobnostní vývoj, avšak nedáváme dětem bezbřehou 

volnost, snažíme se jim nenásilně, postupně, ale důsledně vštěpovat pravidla chování ve 

skupině dětí a dospělých, hygienické návyky, sebeobsluhu, odpovědnosti za vlastní jednání, 

sebekontrolu, vcítění do pocitu druhých, uvědomování si vlastního „ega“ ve společenství lidí. 

Rozvíjíme jazykovou stránku, jemnou a hrubou motoriku, slovní zásobu, schopnost 

porozumět a pochopit zadaný úkol, vědět si rady v nenadálých situacích, poznat nebezpečí, 

vyvarovat se ho. Snažíme se, aby dítě při odchodu z mateřské školy mělo v sobě daný základ 

pro vlastní uplatnění, aby bylo kompetentní v nejrozličnějších situacích a jednáních. Zkrátka a 

dobře se snažíme o to, aby byli připraveni na roli „školáka“, které je povede k celoživotnímu 

vzdělávání. 

Tuto hlavní myšlenku uplatňujeme již několik let. V prvé řadě s ní seznamujeme rodiče, které 

pravidelně informujeme o naší práci, cílech, plánech a činnostech, které s jejich dětmi 

provádíme. Osvědčilo se nám zpravovat rodiče nejen o výsledcích naší práce, ale i o 

prvopočátečních záměrech, cílech, které jsme si vytyčili a s očekávanými výstupy, ke kterým 

chceme dospět. Naznačíme rodičům cesty, kterými se při vzdělávání jejich dětí vydáváme. 

Roční plán souvisí s ročním obdobím  JARO-LÉTO-PODZIM-ZIMA. Měsíc má 

vždy jedno téma, které vychází z  jednotlivého   ročního  období, váže se 

k tradicím, životu ve městě a jeho okolí, kulturnímu a společenskému  dění. 

V měsíčním plánu jsou rozpracovány vedlejší týdenní témata a vzdělávací nabídka. 

Samozřejmě se tam objevují i rámcové vzdělávací cíle a dílčí cíle. Jejich postupným plněním 

by děti měly na konci předškolního vzdělávání dojít k očekávaným výstupům (kompetencím). 

Hlavní téma rozvíjejí dílčí témata a vzdělávací nabídka, kterou učitelka dítěti nabízí. To vše 

v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání a filosofií mateřské školy. 

Nejvíce uplatňovanou metodou předškolního vzdělávání je prožitkové učení, další formy a 

metody vycházejí z individuálních potřeb zdravých i postižených dětí. 

 

Každý měsíc se děti seznamují pomocí her a jiných činností s každodenním životem, věcmi 

kolem sebe, získávají vědomosti, dovednosti, návyky a pravidla nezbytné v každodenním 

životě.. 

Měsíční tematické plány jsou otevřené a prostupné, jejich realizace, formy a metody naplnění 

jsou otázkou individuality každé učitelky a její zúčastněné dětské skupiny. Společné 

vymezení a jednotná realizace zpracování by postrádala smysl. 

V měsíčních blocích je napsaná doporučená forma realizace, kterou učitelka může využít 

plně, nebo částečně, s uplatněním vlastních prvků, s přihlédnutím k individuálním a věkovým 

zvláštnostem dětské skupiny v její třídě. Týdenní třídní plány zpracovávají v souladu obě 
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učitelky, které spolupracují na jedné třídě. Vycházíme z dlouhodobých i dílčích cílů, 

navazujeme na pozorování a analýzu dětských projevů, na jejich požadavky, potřeby a 

momentální situaci v dětském kolektivu. 

Metody, formy a způsob práce každá učitelka používá podle vlastního uvážení a osobních 

pocitů, uplatňuje zde vlastní charakterové a profesní vlastnosti a zaměření. 

Různou nabídku činností pro jednotlivé věkové skupiny zpracováváme v týdenních plánech a 

denních přípravách, zrovna tak individuální činnosti s předškoláky, děti s odkladem školní 

docházky, či děti se specifickými vzdělávacími  potřebami. 

Všechny děti se specifickými potřebami a odročenou školní docházkou mají individuální 

plán. Klíčovým úkolem je úspěšná integrace děti do hlavního vzdělávacího proudu. 

Individuální přístup 

 

Pro předškolní období je nutné, abychom vzdělávání vždy vázaly jak obecným potřebám 

daným věkem, tak k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí a aby 

pedagogické aktivity přihlížely k potřebám každého z nich. 

Zároveň je nutné předškolní vzdělávání maximálně přizpůsobit vývojovým fyziologickým, 

kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám, jak zdravým tak postiženým dětem a 

důsledně dbát, aby vývojová specifika této věkové skupiny byla pně respektována. 

Integrace 

 

Pro předškolní období je nutné, abychom vzdělávání vždy vázaly jak obecným potřebám 

daným věkem, tak k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí a aby 

pedagogické aktivity přihlížely k potřebám každého z nich.  

Zároveň je nutná snaha nás všech, kteří provádíme edukaci zdravotně postižených, integrovat 

co nejvíce těchto dětí do prostředí běžných tříd, ne však za každou cenu. 

Interakce a prožitek 

 

Předškolní dítě se především učí na základě interakce s okolím a svou vlastní prožitou 

zkušeností. Vzdělávací činnost v mateřské škole bude založena na přímých zážitcích dítěte 

vycházejících z jeho samostatné činnosti a individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby 

objevovat. 

Prostředí 

 

Dětem vytváříme prostředí podnětné, zajímavé a obsahově bohaté.  Umožníme dětem 

zapojení zvídavosti do vytváření tohoto prostředí.  

 

Vyváženost a motivace 

Vzdělávání dětí v mateřské škole plánujeme jako cílevědomý proces, v němž jsou spontánní a 

řízené aktivity vyvážené. Neopomínáme plánovat specifickou formu předškolního vzdělávání 

a tou je didakticky zacílená činnost, která je pedagogem přímo nebo nepřímo motivovaná a 

v níž je zapojeno spontánní a záměrné učení. 

Improvizace 
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Nezbytnou součástí práce pedagoga je tvořivá improvizace = citlivé reagování na okamžitou 

situaci. 

 

 

 

Aktivita a zájem 

V mateřské škole se v první řadě snažíme probouzet v dítěti zájem a chuť dívat se kolem sebe, 

naslouchat a objevovat, ukázat odvahu co všechno už umím a zvládnu. 

Diagnostické působení 

Diagnostické působení je založeno na výsledcích průběžného a každodenního pozorování 

dítěte. Prostředí pobytu dítěte v mateřské škole je dostatečně dlouhé na to, abychom v tomto 

sociálním prostředí svých vrstevníků se připravilo po stránce fyzické, psychické a sociální na 

roli „školáka“ a  pedagogické šetření vývoje jedince lze velmi intenzivně pozorovat hrou, 

které je přirozeným projevem dítěte tohoto období.  

Důležitá je spolupráce s rodinou, psychologem, logopedem, očním lékařem a dalšími 

odborníky, kteří vytváří multidisciplinární tým odborníků podílejících se na výchově a 

vzdělávání těchto dětí. 

Každé dítě má své „PORTFOLIO“, vstupní kresbou postavy a výstupní kresbou postavy. U 

dětí s OŠD jsou vedeny o jejich edukaci záznamy – IVP, které se zaměřují na rozvoj oblasti 

doporučené z PPP, SPC. U dětí se SVP je veden podrobný záznam rozvoje o reedukaci vad, 

portfolio  a  u dětí běžných tříd záznam „Rozvoje osobnosti dítěte“. S každým poznatkem, 

návrhem či rozhodnutím o postupu výchovného působení školy jsou rodiče seznámeni. 

Portfolio je během roku doplňováno jejich úspěchy i neúspěchy, u SVP bude průběžně 

doplňován sledovanými oblastmi – rozvojem smyslů. 

Hra  

Je hlavní a základní aktivitou dítěte. 

Plní řádu důležitých funkcí : 

 rozvoj poznání dětí 

 seznámení s obklopující skutečností 

 volné začlenění do větší skupiny vrstevníků 

 uspokojení, které dává pocit seberealizace 

 radost ze hry 

Naopak nám učitelkám slouží hry dětí k získání mnohých informací.  Při hodnocení hry si je 

dává do souvislosti s údaji anamnézy, rozhovoru s rodiči, s daty získanými vlastním 

pozorováním a s výsledky testových metod. Právě hrou lze získat objektivní a adekvátní 

poznatky o dítěti, které využíváme v rámci speciálně pedagogické činnosti ve prospěch dítěte  

a k doplnění individuálních vzdělávacích plánů zrakově postižených dětí.  Děti rády využívají 

celou škálu her. 
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Manipulační hry 

u kterých zjišťujeme přiměřenost manipulace s hračkami, zda dítě 

správně odhaduje společenský význam předmětů, které slouží 

k uspokojování lidských potřeb, např. Na obchod, rodinu, 

opraváře…  

Tematické hry 

zajímá nás, zda si dítě umí hrát na „něco“ nebo „někoho“ podle 

určitého tématu, zda a jak se vžívá do různých rolí, jak dovede 

napodobovat, jaká je jeho slovní zásoba, tvořivost, např. Na lékaře, 

Na rodinu, Na zahradníka…  

Konstantní hry 

sledujeme celkovou schopnost manipulace s materiálem, zda dítě 

zhotoví výsledný produkt podle popisu, požadovaným postupem 

nebo na základě fantazie např. stavebnice Cheva, Lego, Duplo…  

Kognitivní hry 

zjišťujeme schopnosti dítěte vyhledávat shody a rozdíly podle 

vnějších a vnitřních souvislostí, třídit, klasifikovat, přiřazovat a 

seskupovat podle určitých kritérií, např. Najdi, Co se změnilo… 

Senzorické hry 

zjišťujeme schopnost rozlišování vnější smyslové kvality věcí.  

V těchto hrách je možnost odhalení smyslového postižení, můžeme 

také určovat smyslovou lateralitu (očí, uší).  Tyto hry kladou na dítě 

úkoly jako např.: rozpoznání šeptaných slov s vyloučením možnosti 

odezírat, zrakem rozlišit různé předmět a jejich detaily apod.  

Napodobivé hry 

zjišťují, jak dítě vnímá okolní svět, jak ho zpracovává ve svých 

zážitcích, jak napodobuje na základě vlastního pozorování vzory 

dospělých.  Zde se můžeme dovědět poměrně hodně o rodině dítěte 

Slovní hry 

slouží k diagnostice hovorové řeči.  Pomáhají zjišťovat formální a 

obsahové nedostatky.  Určujícím je ze záměr, tedy, co chceme 

sledovat.  V tomto typu her mohou děti tvořit pohádky nebo krátký 

děj na dané téma nebo na zadaná slova.  Dá se použít dokončování 

vět, záměny písmen ve slovech nebo slov ve větách.  

Rytmicko-hudební 

hry 

jsou zaměřeny na zjišťování rytmicko-muzikálního vybavení dítěte.  

Zajímá nás schopnost reprodukce, zapamatování rytmicko- 

hudebních celků 

Dramatické hry 

získáváme z nich informace o vnitřním světě dítěte.  Jedná se o 

sociální vztahy dítěte a okolí, vlastní sociabilitu, zájmy, přání.  Tyto 

údaje nejsou zpravidla dostupné běžným způsobem, mohou se však 

také projevit v situaci výtvarného projevu, hlavně v kresbě.  

V dramatických hrách hrají děti divadlo podle svých představ i podle 

určeného námětu, aj. 

Kooperativní hry 

označuje hru, ve které děti mohou vzájemně spolupracovat 

(kooperovat). V kooperativní hře mají děti možnost před volbou 

strategií vyjednávat a uzavírat závazné dohody, názory o tom, jaký 

postup  naplánují, aby došly, a to  i  samostatně k realizovanému  

cíli, výrobku nebo  vlastnímu poznání. 
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Hra bude sloužit jako jeden z výchovných diagnostických prostředků.  Při výchovně 

vzdělávacím procesu budou pedagogové na běžných i speciálních třídách podporovat 

smysluplné učení a užívat takové výukové metody pracovní pomůcky, které stimulují 

individuální růst a podporují sociální kooperaci.  

Bude se využívat učení spontánní, řízené, individuální i skupinové.  Pedagogové poskytují 

dostatek prostoru pro výběr činností a tvorbu vlastních cílů, přenechají dětem zodpovědnost 

za společnou práci a řešení problémů.  Pedagogové vypracují třídní a týdenní vzdělávací plán, 

který vychází z ŠVP a zahrnuje tematické okruhy – (příloha na každé třídě jsou klíčové 

kompetence a Kurikulum „Školka plná radosti).  

Výukové prostředí 

Pedagogové vytvářejí podnětné prostředí.  Takové prostředí obsahuje materiály a pomůcky, 

které motivují a podněcují děti k učení, zkoumání a experimentování.  

Třída je uspořádána tak, aby děti mohly pracovat jednotlivě či ve skupinkách.  Materiál, 

pomůcky, hračky jsou dětem dostupné.  Každá třída si tvoří svá pravidla v TVP.  

Komplexní péče 

Multidisciplinární tým vyžaduje plnou účast všech zúčastněných.  Všichni zaměstnanci jsou 

seznámeni a plně respektují „Úmluvu o právech dítěte“.  

Integrované bloky 

Podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání jsme si stanovili 

tematické celky – integrované bloky, které dále rozpracováváme do podtémat.  

Při sestavování integrovaných bloků jsme se snažili sestavit témata tak, abychom dětem 

nabídli dostatek příležitostí k učení a k poznávání.  Předáváme dětem určité hodnoty a 

současně jim dáváme prostor pro jejich vlastní vyjádření, pozorování, zkoumání… 

Evaluace 

Po zpracování integrovaného bloku a jeho realizace je nutné se zamyslet nad dosaženými 

výsledky, bude provedena určitá analýza – porovnat vlastní záměr s efektivností vzdělávacího 

procesu.  

Stanovili jsme si určitá kritéria, podle kterých budeme hodnotit náš způsob zpracování 

integrovaného bloku a jeho realizaci.  

 

 má téma které jsme si zvolili určitý vzdělávací obsah 

 přispěl tematický celek k rozvoji hodnot a postojů dítěte 

 téma respektovalo zájem dětí 

 téma je srozumitelné dětem 

 byl tematický celek úspěšný 

 přineslo téma vnitřní motivaci dětí k poznání 

 umožnilo téma dítěti se samostatně vyjadřovat, posilovat jeho sebevědomí 

 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH 

 

Školní výchovný program „Školka plná radosti“ je uspořádán do INTEGROVANÝCH 

BLOKŮ / JARO – LÉTO – PODZIM – ZIMA /, které umožňují přirozeně sladit základní 

požadavky na vzdělávání dětí předškolního věku.  
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Umožňují: nabízet dětem různorodé činnosti a příležitosti, které spojuje společné dítěti 

blízké a srozumitelné téma.  Umožňuje modifikaci pro děti zdravé i zdravotně postižené – děti 

s vadami řeči.  

 

Vychází: z přirozených vzdělávacích potřeb dětí 

 

Respektuje: individuální potřeby a schopnosti dětí 

 

Učíme se to, co si mohou vyzkoušet a následně pak použít a uplatnit v životní praxi a 

v dalším učení.  

 

Obsah naši vzdělávací nabídky souvisí bezprostředně s přirozeným životem a prostředím 

dětí, je součástí reálného světa, který děti obklopuje.  

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE  

Směřujeme děti ve vzdělávání k dosahování klíčových kompetencí na úrovni, která je 

dosažitelná pro každého jedince v jiné míře – soubor dovedností, vědomostí, postojů a hodnot 

pro osobní rozvoj.  

 

Klíčové kompetence: 

* kompetence k učení – objevuje a všímá si souvislostí, experimentuje, zkušenosti umí 

uplatnit, má poznatky o lidech, kultuře, přírodě… 

* kompetence k řešení problémů – řeší problémy, malé problémy řeší bez dospělého, 

používá pokus x omyl, umí využít matematických a logických představ… 

* komunikativní kompetence – ovládá řeč, vyjadřuje své myšlenky, reaguje na slovo, vede 

dialog, komunikuje verbálně i neverbálně, pracuje s knihami… 

* sociální a personální kompetence – umí vyjádřit svůj názor, chápe odpovědnost za své 

jednání, rozpozná nevhodné jednání, umí být tolerantní k odlišnostem jiných lidí, umí řešit 

konflikt v klidu, neubližuje jiným dětem… 

* činností a občanské kompetence – dítě se učí plánovat a organizovat hru, respektuje 

společná pravidla ve třídě i společnosti, odhaduje riziko svých nápadů, zajímá se o druhé, 

chrání přírodu… (příloha 

 

DÍLČÍ CÍLE A VÝSTUPY V OBLASTECH  

1. Dítě a jeho tělo 

 Rozumí holistickému pojetí zdraví, pojmům podpory zdraví a prevence nemoci 

 Uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou 

 

 

Dílčí výstupy: 

1. Má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích 

2. Rozumí tomu, že způsob, jakým se člověk chová a žije, má vliv, špatný nebo 

dobrý na jeho zdraví 

3. Rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka, přírody 

podporovat, a ty, které mohou poškozovat 

4. Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát 
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5. Uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků (pohlaví, věku, 

jazyka, kultury, rasy…) 

6. Rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví 

7. Chápe, že zdraví není samozřejmostí a musí se chránit 

8. Má vytvořenou představu o zdravé výživě 

 

Ze vzdělávací oblasti Dítě a jeho tělo je možno vyvodit např. tyto okruhy poznatků:  

 lidské tělo a jeho části (hlavní smyslové a tělesné orgány a jejich funkce, včetně 

pohlavních), jeho vývoj a změny (narození, růst těla a jeho proměny);  

 zdravé životní návyky (pohybové činnosti a sport, zdravá výživa, příprava pokrmů, 

potraviny);  

 ochrana osobního zdraví (péče o čistotu a zdraví, ochrana před škodlivými látkami a 

vlivy, návykovými látkami a závislostmi, prevence onemocnění), ochrana bezpečí 

(varování před úrazy, nebezpečím hrozícím při hrách, v dopravních situacích, při 

setkávání s cizími lidmi, věcmi a jevy);  

 sebeobsluha (hygiena, stolování, oblékání, úklid);  

 věci kolem nás (předměty denní potřeby, hračky, pomůcky, sportovní náčiní a nářadí, 

výtvarné pomůcky, hudební nástroje, pracovní pomůcky, jejich užívání).  

2. Dítě a jeho psychika 

 Dovede řešit problémy a řeší je 

 Posiluje duševní odolnost 

 

Dílčí výstupy: 

1. Je zvídavé, má touhu poznávat 

2. Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti 

3. Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte 

svého věku 

4. Řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu problémů může 

řešit více způsoby 

5. Má zvnitřněnou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel. Přijatá 

pravidla se snaží plnit 

6. Dovede požádat o pomoc, když je v nouzi 

7. Dovede sdělovat události a zážitky, které se mu staly 

8. Dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky 

 

Ze vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika je možno vyvodit např. tyto okruhy poznatků:  

 dorozumívání mezi lidmi (zvuky, gesta, řeč, slova, věty, písmena, čísla, symboly), 

sdělování (knížky, film, divadlo);  

 předměty a jejich vlastnosti (velikost, barva, tvar, materiály, chutě, vůně, zvuky, 

funkce předmětů);  

 číselné a matematické pojmy (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, 

množství);  

 prostorové pojmy a souvislosti (v prostoru i v rovině, uspořádání předmětů), 

elementární časové pojmy a souvislosti (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, 

léto, podzim, zima, rok);  

 lidé a jejich vlastnosti (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, 

dané pohlavní rozdíly);  
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 každý je jiný (přirozená různost lidí);  

 já (individuální charakteristiky, osobnost, právo být sám sebou).  

  

3. Dítě a ten druhý 

 Ovládá dovednosti komunikace a spolupráce 

 

Dílčí výstupy: 

1. Má vytvořené základní návyky společenského chování 

2. Je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině 

3. Je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým 

4. Dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a s dospělými 

5. Uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody 

 

Ze vzdělávací oblasti Dítě a ten druhý je možno vyvodit např. tyto okruhy poznatků:  

 vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, cizí lidé, 

ochrana osobního bezpečí);  

 rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve 

světě zvířat);  

 mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi);  

 pravidla vzájemného chování (doma, v mateřské škole, na veřejnosti, herní 

pravidla).  

4. Dítě a společnost 

 Má vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a způsob života 

 

Dílčí výstupy: 

1. Má vytvořeny základní návyky sebe-obsluhy a osobní hygieny 

2. Dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje 

ji 

3. V běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky 

svých činů, svého chování 

4. Odhaluje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost 

 

Ze vzdělávací oblasti Dítě a společnost (svět lidí, kultury, umění, práce) je možno vyvodit 

např. tyto okruhy poznatků:  

 společenské role (dítě, dospělý, rodič, učitelka, role dané pohlavím či zaměstnáním);  

 pravidla vzájemného styku (ohleduplnost, tolerance, spolupráce), mravní zásady;  

 práce, pracovní činnosti a role (pracovní předměty, pomůcky, nástroje, jednoduché 

pracovní úkony a činnosti, řemesla, povolání, zaměstnání);  

 kultura a umění (kultura prostředí, ve kterém dítě žije, lidové zvyky, tradice, svět 

výtvarného a dramatického umění, svět hudby, svět sportu, jak se lidé baví);  

 rozmanitost lidského světa (naše vlast, jiné země, národy a kultury, multikultura).  

5. Dítě a svět 

 Aktivně se spolupodílí na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech 

 

Dílčí výstupy: 
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1. Chce poznávat okolí, svět 

2. Prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou neživou i živou, ochraňuje ji, 

cítí k ní odpovědnost 

3. Má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se 

4. Chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché 

činnosti v péči o nejbližší prostředí 

Do všech výstupů jsme zařadily i polytechnické vzděláván, tzn. seznamování s netradičními 

materiály, konstrukčními, technickými a jinými materiály a hrami, přístroji, vedoucím 

k základům přípravy na práci.  

 
Ze vzdělávací oblasti Dítě a svět (životní prostředí, svět přírody, vědy, techniky) je možno 

vyvodit např. tyto okruhy poznatků:  

 prostředí, v němž dítě žije (domov, škola, obec, okolí domova, okolí školy, život a 

dění v obci - doprava, ulice, obchody, lékař, důležité instituce, nákupy);  

 příroda živá i neživá (rostliny, živočichové), přírodní jevy a děje (podnebí, počasí, 

roční období, změny v přírodě);  

 látky a jejich vlastnosti (voda a vzduch, nerosty, kovy, suroviny, přírodní materiály a 

jejich vlastnosti, umělé materiály);  

 životní prostředí a jeho ochrana (vliv člověka na životní prostřední, na okolní 

krajinu, péče o okolí a životní prostředí, ochrana přírody);  

 věda a technika (technické přístroje, se kterými se dítě setkává);  

 co je nebezpečné (nebezpečné předměty, přístroje, kontakt se zvířaty, se zdraví 

ohrožujícími látkami, běžné přírodní a povětrnostní jevy, situace hromadně 

ohrožující);  

 rozmanitost přírody i světa a jeho řád (země, hory, řeky, pohoří, světadíly, planeta 

Země, vesmír).  

ZÁKLADNÍ FORMÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA ŠKOLY A 

JEDNOTLIVÝCH TŘÍD 

Časové členění třídních podtémat integrovaných do bloků vzdělávacího programu 

jednotlivých tříd je plně v kompetenci přenechána jednotlivým učitelkám na třídě.   

Nabízené integrované bloky: 

 

PODZIM – ZIMA – JARO – LÉTO 
Očekávané výstupy: 

 „Co všechno se chci naučit“ - rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení 

 „Chci znát všechno, co vědí dospělí“ - osvojení si základů hodnot, na nichž je 

založena naše společnost 

 „Dokážu být samostatný“ získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat 

se jako samostatná osobnost působící na své okolí 
 

Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 

Předpokladem očekávaného výstupu je: 

☺ podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu 

☺ systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují 

proces jeho dalšího rozvoje a učení 

☺ podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z rozšiřujících se možností 
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zasahovat do jeho dění, motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení, 

zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe  

☺ rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a kreativní (tvůrčí) 

schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání  

☺ přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn, rozvíjet schopnost dítěte 

přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi.  

 

Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

Předpokladem očekávaného výstupu je: 

☺ poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, 

individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a 

ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravím, životem a životním 

prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi 

☺ v rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka 

a poznání  

☺ rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích  

☺ vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multikulturní společnosti, k tomu, aby 

vnímaly různost kulturních komunit jako samozřejmost a měly porozumění pro jejich rozdílné 

hodnoty i pro vzájemné sbližování.  

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

okolí 

Předpokladem očekávaného výstupu je: 

☺ rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb 

☺ vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry 

☺ vést dítě k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině (učit je 

spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé)  

☺ vést dítě k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně, že však za to, 

jak se rozhodne a co udělá, odpovídá.  

 

 

Přílohou č. 1 jsou rozpracované klíčové kompetence 

                       

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA 

Polytechnická výchova nebo nebo-li technické vzdělávání rozvoji celé řady dalších 

schopností a dovedností dětí, které na první pohled s technikou vůbec nesouvisejí.  

Hlavním záměrem je vytváření materiálně technického zázemí pro vzdělávání a realizaci 

pracovních činností v mateřské škole a vytvoření podmínek pro tvořivou práci učitelek.  

Z materiálního zázemí školy musí pedagog vycházet ze schopností vlastních: 

 teoretických informací 

 praktických činností s ohledem na věk dítěte 

 volby vhodné pedagogické metody – interaktivní, prožitkové 

Učitelka při své práci může využít cesty problémového vyučování, soustavným a 

plánovitým hledáním, tvořivou duševní a fyzickou prací a samostatným a cílevědomým 

překonáváním překážek úměrných věku a schopnostem dětí, podpoří jejich všestranný 

rozvoj.  Z počátku dětem zadává jasné, jednoduché úkoly, až se postupně s nimi propracuje 

k základnímu vymezení daného tématu, v detailech nechává dětem prostor pro uplatnění 

jejich tvořivosti a vlastního názoru.  Přitom nebude hledat složité postupy, v případě 
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malých dětí stačí drobné maličkosti.  Tvůrčí problém můžete vytvořit již jenom změnou 

používaného materiálu od méně drobného k drobnějšímu, kombinováním nejrůznějších 

materiálů apod.  Tvůrčí potenciál je proto očekáván nejenom od dětí, ale od pedagoga 

samotného.  

Hlavními cíli technického vzdělávání dětí v mateřské škole jsou: 

 Rozvoj myšlenkového potenciálu dětí (myšlenkové aktivity, komunikativních 

dovedností, týmové spolupráce a také formování osobnosti dítěte).  

 Objasnění postavení techniky v životě lidstva (vysvětlení vztahu mezi technikou a 

společností).  

 Studování vlivu techniky na společnost a přírodu (pochopení vlivu techniky na životní 

prostředí a vliv techniky na člověka).  

 Rozvíjení poznatků o technice (osvojení používání základních nástrojů, nářadí a 

pomůcek a poznávání různých druhů materiálů).  

 Rozvíjení dovednosti řešení problémů (rozvíjení tvořivého myšlení a kooperativní 

učení).  

 Rozvíjení schopnosti hodnocení a sebehodnocení (vytváření kladného vztahu k 

technice a k práci a rozvíjení technických zájmů dětí).  

 Podporování integrace s dalšími předměty.  (HONZÍKOVÁ, J., MACH, P., 

NOVOTNÝ, J.  a kol.  Alternativní přístupy k technické výchově.  Plzeň: ZČU, 2007.  

ISBN 978-80-7043-626-4., s.  6, 7) 

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 

POTŘEBAMI  

 

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ 

V období od 1. 9. 2016, kdy vstupuje v platnost nová legislativa vyplývající z §16 školského 

zákona, která mění podmínky pro vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami, budou po dobu dalších maximálně dvou let platit původní podpůrná 

opatření z doporučení školského poradenského zařízení, která vycházela zejména z vyhlášky 

č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a 

dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. MŠ tak bude souběžně vykazovat podpůrná 

opatření, která vycházela z původní legislativy a nová podpůrná opatření, která budou 

vytvářena od 1. 9. 2016. 

Ředitelka zodpovídá za realizaci podpůrných opatření I. stupně, využití plánu pedagogické 

podpory, vyhodnocení účinnost podpory, případné doporučení služby školských 

poradenských zařízení. 

I. Stupeň podpůrných opatření 

Opatření MŠ, která mají podpořit dítě, pokud z pozorování dítěte při práci a při hře vyplývá, 

že má drobné problémy např. s motorickou obratností, špatnou koncentrací pozornosti, s 

úchopem pomůcek, s rozvojem vnímání, řeči, s verbální obratností, s dovedností reprodukovat 

a pamatovat si instrukce i zadání práce, střídat činnosti a respektovat tempo dítěte. 

Škola vypracuje velmi jednoduchý a strukturovaný plán pedagogické podpory, který nastaví 

pro tyto děti pravidla vyhodnocování pokroku po 3 měsících, poskytování motivující zpětné 

vazby, vždy s přihlédnutím k věku dítěte a k možným omezením, která obvykle vyplývají z 

tempa vývoje dítěte. Následně při přetrvávání problému učitelka doporučí zákonnému 

zástupci návštěvu odborného zařízení. 
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Organizace výuky pak zohlední postavení dítěte ve skupině, ve vztahu k jeho specifickým 

potřebám se střídají činnosti (formy i druhy) nebo se naopak postupy fixují a vytváří se pevné 

struktury potřebné k vytváření vědomostí a dovedností. 

Při zajišťování podpůrných opatření II. - V. stupně postupuje v souladu s § 16 vyhlášky č. 

27/2016, Sb.,  novelizovaná  vyhláškou č.270/2017 Sb.,.: 

pokud se ukáže, že podpora dítěte prostřednictvím plánu pedagogické podpory není 

dostačující, požádáme zákonného zástupce, aby navštívil ŠPZ (PPP nebo SPC), které může 

následně doporučit podpůrná opatření vyšších stupňů. 

Škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení ŠPZ (udělení písemného 

informovaného souhlasu zákonného zástupce) doporučená podpůrná opatření; nejzazší doba 

pro zahájení poskytování PO  je  4 měsíce; 

  není-li možné ze závažných důvodů zabezpečit bezodkladné poskytování 

doporučeného podpůrného opatření, poskytuje škola po projednání se ŠPZ a na 

základě informovaného souhlasu zákonného zástupce dítěte, po dobu nezbytně 

nutnou, jiné obdobné podpůrné opatření stejného stupně. 

 není-li doporučené podpůrné opatření poskytnuto do 4 měsíců ode dne vydání 

doporučení, škola projedná tuto skutečnost se ŠPZ; 

Škola ve spolupráci se ŠPZ, dítětem a zákonným zástupcem dítěte průběžně vyhodnocuje 

poskytování podpůrného opatření; 

  v doporučení ke vzdělávání dítěte je uvedena délka jeho platnosti, včetně 

předpokládané kontroly; 

 shledá-li škola, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování 

vzdělávacích možností a potřeb dítěte, doporučí zákonnému zástupci dítěte využití 

poradenské pomoci ŠPZ, tedy PPP nebo SPC.  

 obdobně škola postupuje i v případě, shledá-li, že poskytovaná podpůrná opatření již 

nejsou potřebná. 

 ve třídě mohou vykonávat pedagogickou činnost souběžně nejvýše 4 pedagogičtí 

pracovníci. 

Pokud zákonní zástupci dítěte neposkytují součinnost směřující k přiznání podpůrných 

opatření nebo se škola domnívá, že postupují v rozporu s nejlepším zájmem dítěte, usiluje 

škola o zajištění nápravy.  

V případě, kdy tyto kroky nestačí, zváží komunikaci a případnou spolupráci s orgánem 

sociálně-právní ochrany dětí – viz RAJONIZACE OSPOD Poruba. 

Komentář k přehledu podpůrných opatření a další dokumenty týkající se společného 

vzdělávání viz na internetové stránce MŠMT 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/klicove-dokumenty-ke-sp 

    Plán pedagogické podpory (PLPP) zpracovává škola pro dítě od prvního stupně 

podpůrných opatření a to na základě potřeb úprav ve vzdělávání nebo zapojení do kolektivu.  

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

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

žádosti zákonného zástupce. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP).  

 

 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/klicove-dokumenty-ke-sp
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POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S PŘIZNANÝMI PODPŮRNÝMI 

OPATŘENÍMI  

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Při 

vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba jejich naplňování 

přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem. Snahou 

pedagogů je – stejně  jako  ve vzdělávání dětí, které speciální vzdělávací potřeby nemají – 

vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s 

ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.  

Účelem podpory vzdělávání těchto dětí je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího 

potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Při 

vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami učitel zahrnuje do svých 

vzdělávacích strategií podpůrná opatření. Podpůrná opatření prvního stupně stanovuje 

mateřská škola. Od druhého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována ŠPZ po 

projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte (novela vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

V č.270/2017 Sb.)  

 

ŠVP plně respektuje biorytmus každého dítěte individuálně. 

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje učitel s dalšími 

odborníky, využívá služby školských poradenských zařízení.  

 

Škola má stanovena 

 pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP, a IVP to ve spolupráci se 

SPC, PPP, FN – (prognózy x stagnace) 

 pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP a to ve spolupráci se SPC, 

PPP, FN – (prognózy x stagnace) 

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S PŘIZNANÝMI PODPŮRNÝMI 

OPATŘENÍMI  

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

pro vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními stanovuje školský zákon a novela 

vyhlášky č. 27/2016 Sb., vyhláška č. 270/2017 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.  

 

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

by být vzdělán v oblasti speciální pedagogiky.   

 

Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je potřebné zabezpečit 

(případně umožnit):  

 uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a 

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

 realizaci všech stanovených podpůrných opatření při vzdělávání dětí;  

 osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a 

možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické 

návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení;  
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 spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v případě 

potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství;  

 snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy; přítomnost asistenta pedagoga 

podle stupně přiznaného podpůrného opatření 

 

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ NADANÝCH 

 

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky 

k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti.  

V předškolním věku dítě prochází obdobím nerovnoměrného a skokového vývoje. Dítě, které 

vykazuje známky nadání, musí být dále podporováno.  

Vzdělávání dětí probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu 

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

uplatnit a dále rozvíjet.  

Mateřská škola zajišťuje realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu 

nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně 

podpory. 

Mateřská škola zařazuje do vzdělávání hry pro nadané děti, hlavolamy a učitelky seznamují 

dětí s prvky Hejného metody. 

  

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 

Novela školského zákona č. 349/2020 Sb. stanovuje v § 184a zvláštní pravidla při omezení 

osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách.  

 Pokud jsou naplněny důvody uvedené v odst. 1 § 184a školského zákona, je mateřská 

škola povinna zajistit dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, vzdělávání 

distančním způsobem.  
 Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, má povinnost se vzdělávání 

distanční formou účastnit. 

 Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním 

způsobem přizpůsobí mateřská škola podmínkám dítěte pro toto vzdělávání. 

 Vzdělávání distančním způsobem mateřská škola uskutečňuje podle RVP PV a ŠVP 

v míře odpovídající okolnostem. 

 Pedagogičtí pracovníci předávají zákonným zástupcům a rodině prostřednictvím webových 

stránek, emailem, telefonicky. Rodině učitelky předávají obecná doporučení a tipy k vhodné 

činnosti. 

Nabídku jednoduchých činností „na míru“ uplatňuje učitelka pouze tehdy, pokud dítě, pro 

které jsou činnosti určené, již dobře známe z předchozího období, tedy můžeme nabídku 

činností do velké míry individualizovat, přizpůsobovat aktuálním potřebám a možnostem 



Školní vzdělávací program „Školka plná radosti“ MŠ Ostrava-Poruba, Dvorní 763, příspěvková organizace 

  31/42 

konkrétního dítěte a zároveň ví, že rodina dítěte je schopna poskytnout dítěti podporu a 

podmínky pro úspěšné zvládnutí doporučených činností. 

Při využití jakéhokoliv způsobu distančního vzdělávání musíme mít stále na paměti 

principy předškolního vzdělávání. To znamená dítě nepřetěžovat ani nepodceňovat, zabývat 

se jeho celkovým rozvojem – posilovat a udržovat rozvoj dítěte v oblastech, ve kterých 

dosahuje úspěchu, a využívat ho pro motivaci k činnostem, které jsou pro ně obtížnější. 

Nabízet dítěti činnosti z běžného života, z jeho okolí. 

Umožníme rodině, aby podporovala rozvoj svého dítěte přirozenými prostředky, 

činnostmi, které jsou běžné, srozumitelné a realizovatelné v podmínkách domova dětí. 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je uspořádán do pěti vzdělávacích 

oblastí, které pokrývají celé široké spektrum vývoje dítěte. Pro každou z nich najdeme 

činnosti z běžného života, které rodina určitě může zvládnout, pro které má doma podmínky, 

pomůcky. Předkládáme inspiraci pro přípravu nabídky. 

Dítě a jeho tělo 

 dostatek volného pohybu; 

 praktické činnosti podporující hrubou i jemnou motoriku (utírání nádobí, zalévání 

květin, věšení a skládání prádla, prostírání stolu…); 

 hry se stavebnicemi, s míčem, navlékání korálů; 

 sebeobslužné činnosti (oblékání, hygiena, stolování); 

 hry s pískem apod. 

Dítě a jeho psychika 

 čtení, vyprávění, naslouchání – vzájemně (dítě i v roli vypravěče, rodič i v roli 

naslouchajícího); 

 zkoumání a pozorování v přírodě, sledování jevů (klíčení rostlin, sledování počasí…); 

 hry podporující paměť (pexeso, Kimova hra, hry se slovy…); 

 hry podporující představivost (stavebnice, skládačky, kreslení, malování…); 

 manipulace s předměty, zkoumání a pojmenování jejich vlastností (velikost, barva, 

vůně, tvar…); 

 třídění, přiřazování podle určených vlastností (třídění příborů, párování ponožek…); 

 hry pro orientaci v prostoru a rovině (hra na schovávanou, vyhledávání detailů 

v obrázku…) apod. 

Dítě a ten druhý 

 společenské hry; 

 hry s pravidly; 

 komunikace s druhými, vzájemná interakce apod. 

Dítě a společnost 

 zvyky a tradice ve svém okolí; 

 pravidla soužití (jak se chovám doma, v obchodě, v kině…); 

 námětové hry (hraní rolí – na povolání, na rodinu…); 
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 poslech hudby, seznamování s uměním apod. 

Dítě a svět 

 poznávání okolí; 

 pracovní činnosti (péče o rostliny, péče o zvířata…); 

 seznamování s ekologií (třídění odpadu, šetření vodou a energiemi…) apod. 

 Co by mělo být nejdůležitější? Co můžeme nabídnout rodičům? 

 Věnujme dítěti soustředěnou pozornost. To znamená vyhradit si na dítě čas, kdy se 

nebudeme věnovat jiným činnostem, kdy budeme plně zaměřeni na dítě a na to, co 

dělá, co děláme. 

 Povídejme si s dítětem, vyprávějme si. 

 Každý den si najděme chvíli na čtení. Nikdy není brzy na to začít dětem číst, nikdy 

není pozdě začít dětem číst. Můžeme si z toho vytvořit krásný večerní rituál před 

spaním. 

 Důvěřujme svému dítěti. Zvládne toho hodně, pokud k tomu dostane příležitost. 

Nebojme se, že rozbije talíř, vyleje vodu, rozsype mouku… to se přece stane i nám. 

Využijme takové situace k tomu, že není problém chybovat, ale učme ho po sobě 

uklidit (i když to nebude dokonalé). 

 Zapojujme dítě do běžných činností doma, v zahradě i v dílně. 

 Hrajme s dítětem běžně dostupné hry (pexeso, Černý Petr, kvarteto…). 

 Dopřejme dítěti dostatek různorodého pohybu. 

 Učme dítě dodržovat pravidla (chování, stolování…).(Splavcová H. NPI ČR, 2020) 

 Zajímavé odkazy doporučené rodičům: 

https://edu.ceskatelevize.cz/kabinet/dil/220553115500001 

https://edu.ceskatelevize.cz/kabinet/dil/220553115500002 

https://www.youtube.com/watch?v=N9Lp4glcbTA 

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=66968&view=9641 

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=66967&view=9641 

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=66966&view=9641 

 

 

PRAVIDLA SPOLUPRÁCE PRO RODIČE 

 

☺ Nerozmazlujte mě.  Vím, dobře, že bych neměl (a) dostat vše, oč si řeknu – já vás jen 

zkouším.  

☺ Nebojte se být přísní a pevní.  Mám to raději, cítím se bezpečněji.  

☺ Nedovolujte, abych si vytvořil (a) špatné návyky.  Musím spoléhat na vás, že je včas 

odhalíte.  

https://edu.ceskatelevize.cz/kabinet/dil/220553115500001
https://edu.ceskatelevize.cz/kabinet/dil/220553115500002
https://www.youtube.com/watch?v=N9Lp4glcbTA
https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=66968&view=9641
https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=66967&view=9641
https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=66966&view=9641
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☺ Nedělejte ze mě menšího (menší), než jsem.  Nutí mě to, abych se choval (a) nesmyslně 

jako „velký („velká“).  

☺ Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti. Daleko víc na mě zapůsobí, 

když se mnou promluvíte v klidu a soukromí.  

☺ Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy.  Nabourává to můj smysl jistoty.  

☺ Nenechte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že vás nemám rád(a).  Nejste to vy, koho 

nenávidím, ale vaše moc, která mě ohrožuje.  

☺ Nechraňte mě před všemi následky mého jednání.  Potřebuji se někde naučit snášet 

obtíže a bolest.  

☺ Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám.  Dokážu se 

s nimi vyrovnat.  

☺ Nesekýrujte mě.  Musel(a) bych se bránit tím, že budu „hluchý“ (hluchá) a budu dělat 

mrtvého brouka.  

☺ Nedávejte ukvapené sliby.  Pamatujte si, že se cítím mizerně, když sliby nedodržíte.  

☺ Nezapomínejte, že se nedokážu vždycky vyjádřit tak, jak bych chtěl(a).  Nejsem proto 

někdy přesný (přesná) a nebývá mi rozumět.  

☺ Nepokoušejte nadměrně mou poctivost.  Dostanu strach a pak lžu.  

☺ Nebuďte nedůslední.  To mě úplně mate.  

☺ Neříkejte, že mě nemáte rádi, i když někdy dělám příšerné věci.  

☺ Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hlouposti.  Pro mě jsou hrozivě skutečné a hodně 

pro mě znamená, že se mi snažíte porozumět.  

☺ Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní.  Hrozně mě šokuje, když zjistím, 

že to tak není.  

☺ Nikdy si nemyslete, že je pod vaši důstojnost se omluvit.  Po upřímné omluvě se můj vztah 

k vám stává ještě vřelejší.  

☺ Nezapomínejte na to, jak rychle dospívám.  Je to určitě těžké, držet se mnou krok, ale 

snažte se prosím.  

☺ Nezapomeňte, že nemůžu dobře vyrůst bez spousty lásky a laskavého porozumění, ale to 

vám nemusím říkat, že ne? 

                     

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO 

PROGRAMU 

Pedagog na třídě: 

 stanoví a připraví témata k danému integrovaného bloku, který vychází z RVP PV a 

ŠVP. 

 každé téma zpracuje do týdenního plánu  

 přepracuje do elektronické podoby 

 vypracuje plán úkolů pro mravní výchovu, hygienické návyky a pobyt venku 

 provede evaluaci po ukončení tématu a evaluaci vlastního vzdělávacího procesu celé 

třídy / 1x za půl roku/ 

 zpracuje si funkční plán aktivit s rodiči na jednotlivých třídách  

 

PROGRAM EKOLOGICKÉ - ENVIROMENRÁLNÍ VÝCHOVY 

V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

Cílem školy je, aby ekologická výchova prolínala celým výchovně vzdělávacím působením, 

protože rozvíjí: 
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 vyjadřovací dovednosti a schopnosti ve vztahu k přírodě 

 seznamování s přírodou 

 schopnosti rozlišovat co přírodě škodí a co nikoliv 

 ekologické podvědomí a cítění dětí i rodičů 

 vztah člověka k přírodě a životnímu prostředí 

 utváří hygienické návyky 

 rozvíjí se citové vztahy k přírodě 

 rozvíjí se estetické vnímaní 

 

Tyto cíle budou uplatňovány ve výchovně vzdělávací prací s dětmi, především: 

 

 rozvíjení poznání při pobytu venku 

 práce na školních záhonech 

 pozorování hmyzího hotelu 

 přikrmování zvěře v zimních měsících 

 při spolupráci s rodiči 

 organizace sběru papíru, přírodnin 

 využívání nabídek ekologické výchovy – VITA, MRKVIČKA 

 třídění odpadu – program „Kostkáček“ 

 vycházky do přírody 

 

PROGRAM SEXUÁLNÍ VÝCHOVY V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

 sexuální výchova je součástí citové výchovy 

 základním předpokladem je úzká spolupráce s rodiči 

 cílem je postupné vybudování zdravé a odpovědné vztahy a postoje k sexualitě 

 vztah dítěte je ovlivňován láskou, s jakou je dítě přijímáno, pečováno o něj 

 

Dítě si vytváří svůj vlastní vztah k sexualitě na těchto základech: 

 

 podle vlastních citových zážitků 

 poznávání vlastního těla 

 poznávání těla opačného pohlaví 

 sledování vztahů v rodině matka x otec 

 podle získaných zkušeností ze svého okolí 

 

Spolupráce s rodiči: 

 setkání s rodiči, pohovor v rámci tříd o metodách a prostředcích sexuální výchovy – 

velký podíl prostředí, ve kterém dítě žije 

 seznámit rodiče s tím, co chceme dětem předat v této oblasti – vznik života, pohlavní 

rozdíly, nebezpečí pohlavního zneužívání 

 společně zjistit konkrétní znalosti sexuálního poučení, co dětí vědí, jaké mají 

představy s možností návaznosti na toto téma 

 

Prostředky a metody realizace: 

 Hra 

 Pohádky, příběhy 
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 Práce s obrázkem 

 Dialog 

 Výtvarné činnosti 

 Film, video 

 

PRIMÁRNÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ – PATOLOGICKÝCH JEVŮ  

Klasifikace závislostí: 

 alkohol 

 nikotin 

 drogy 

 hrací automaty 

 počítače 

 šikana a zneužívání dětí 

 

 

Prevence: 

 aktivní sociální učení 

 budování postojů ke zdravému životnímu stylu 

 včasná informace o negativních jevech a jejich důsledcích 

 vzor osob, kterých dítě důvěřuje 

 

Témata, která pro práci v této oblasti v mateřské škole využíváme: 

 seznamování, poznávání sebe a ostatních 

 vztahy, kamarádství 

 přátelský kolektiv 

 zdraví, hygiena, výživa, pohyb 

 alkohol, kouření, drogy 

 spolupráce s rodinou 

 

Formy a metody práce: 

 Ranní kruh 

 Didaktické a společenské hry 

 Hry a pohádky 

 Námětové hry 

 Pohybové hry 

 

IT A PRÁCE S TABLETY– ZÁKLADY PRÁCE S POČITAČEM 

Ke zpestření vzdělávání těchto dětí, nejen předškoláků, využíváme i jednu z nových 

doplňkových prohlubujících metod vzdělávání - TABLETY.   

Využití počítače v předškolním vzdělávání 

Nestandardní metody využívání IT ve vzdělávání předškolního dítěte, bude v souladu 

s potřebou poskytovat dítěti elementární základy pro život v informační společnosti.  

V souvislosti s velkým nárůstem informací a změn a s nutností rozvíjet schopnost dítěte 

přizpůsobovat se, efektivně komunikovat, učit se spolupracovat a podílet se na společenských 

činnostech a rozhodnutích.  



Školní vzdělávací program „Školka plná radosti“ MŠ Ostrava-Poruba, Dvorní 763, příspěvková organizace 

  36/42 

Pravidla při práci s  IT: 
Využívány jsou především vzdělávací programy a hry určené předškolním dětem.  

Děti budou vedeny k dodržování základních psychohygienických podmínek, a to zejména 

v oblasti časové přiměřenosti. 

Programy budou využívány tak, aby korespondovaly s potřebou podpořit v dětech vznik 

základních životních kompetencí, při řízeném, ale i spontánním učení.  

Cílem využití IT není jen seznamovat děti s jejich obsluhou nebo obsluhou programu, ale 

podstatné je obsahová nabídka. 

 

EDUKACE A REEDUKACE DĚTÍ S VADAMI ŘEČI  

Charakteristika a cíle programu 

Nejčastější diagnóza OVŘ = opožděný vývoj řeči, DYSLALIA = porucha výslovnosti 

CHEILOGNATHOPALATOSCHISIS = rozštěp patra, rtů, VÝVOJOVÁ DYSFÁZIE 

BALBUTIES = koktavost 

Poruchy řeči se kombinují u některých dětí s poruchami chování (ADHD, LMR, 

hyperkinetický syndrom, …), popř. s poruchami smyslovými   nebo pohybovými (DMO). 

 

Tato postižení jednoznačně vyžadují dlouhodobou a systematickou logopedickou péči.  

Vhodný postup a termín je nutné stanovit na základě individuálního odborného doporučení 

pediatra, vyšetření logopeda spolu 

foniatrem, psychologem, psychiatrem, neurologem, popř. s dalšími odborníky.  Čím dříve se 

začne s dítětem pracovat, tím rychleji a úspěšněji se dostavují výsledky.  

Podmínky pro vzdělávání dětí s logopedickými vadami  

 třída se sníženým počtem dětí 

 zajištění odborníků pro práci s těmito dětmi (logopedický asistent, speciální pedagog, 

logoped) 

 prostředí evokující ke spontánnímu mluvení a chuti k mluvení, atmosféra bezpečí a 

radosti 

 individuální výchovný plán 

 každodenní kolektivní, nebo individuální logopedická reedukace + péče klinického 

logopeda v intervalu 1x měsíčně (dle potřeby kdykoliv v ambulanci klinického 

logopeda) formou práce před zrcadlem, s logopedickým sešitem (důležitá motivační 

pomůcka) i v průběhu celého dne integrací do výchovně vzdělávacího procesu 

 zdokonalování mluvní pohotovosti 

 rozvíjení smyslového vnímání 

 rozvoj slovní zásoby 

 tvořivé myšlení, představivost, fantazie 

 rytmické cítění a pohybová obratnost 

 rozvoj fonematického sluchu 

 využívání vhodných kompenzačních pomůcek a didaktických hraček, pomůcek a 

materiálů 

 dle potřeby zajištění přítomnosti asistenta 

 denní komunikace s rodiči a jejich spolupráce při zajišťování specifických potřeb dětí 

Specifikace činnosti v logopedické třídě  
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 dechová cvičení = foukání do peříčka, míčku, papíru, slámkou do vody, mýdlové 

bubliny, pofoukáme si ruce, nádech nosem-výdech ústy, … 

 vokalizace = á-ó-ú-é-í 

 sluchová cvičení = sluchová paměť, pozornost, fonematický sluch/rozlišování zvuků 

z přírody, hledáme schovaný budík, vytleskávání slov, … 

 průpravná cvičení = gymnastika mluvidel - oromotorika + orofaciální motorika 

(polykání na sucho, pití brčkem, kloktání, nafukování tváří, cvičení s jazykem-

„koník“, “ještěrka“…), artikulační cvičení 

 rozvoj verbální paměti = zapamatování si několika slov, věty, říkadla, básně, 

pohádky, …DH Šla babička do městečka, koupila tam… 

 rozvoj pozornosti a myšlení = DH Je to pravda, že…?, Kdo ke komu patří?…  

 rozvoj zrakového vnímání = „vyhledej dvě stejné věci … „ 

 rozvoj souvislého vyjadřování a popis obrázku   

 rozvoj slovní zásoby = hra se slovy (zdrobněliny, antonyma, homonyma, synonyma, 

slova opačná slova rýmová, …) 

 rozvoj motoriky ruky = tzv. haptická cvičení-říkadla spojená s pohyby ruky,  

Denní grafomotorická cvičení, denní vybarvování obrázků (kladení důrazu na 

vybarvování bez přetahování podporování rozvoje mozkových center řeči a motoriky, 

které se takto vzájemně kladně ovlivňují).       

 

EDUKACE A REEDUKACE DĚTÍ S VADAMI ZRAKU   

Charakteristika a cíle programu:  

 Naše 2 speciální oční třídy navštěvují děti s poruchami binokulární rovnováhy 

převážně zraková postižení amblyopie / tupozrakost / a strabismus / šilhavost /.  

Právě předškolním a v raném školním věku lze normalizovat a napravit 

v pozdějším věku reedukace nemusí být tak úspěšná.  

 Počet dětí se řídí dle platné legislativy sníženým počtem dětí, a to vyhláškou č.  

73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků a studentů mimořádně nadaných.  

 Multifunkční tým zpracovává IVP.  

 Prognóza léčby je tedy příznivá, pokud s ní začneme včas a je prováděná 

důsledně.  

Nezbytným předpokladem úspěchu je spolupráce speciálního pedagoga, ortoptické sestry a 

ošetřujícího lékaře.  

Časový rozsah:  

 Individuálně každé dítě – dle potřeby 

Věková skupina:  

 2 – 6 / 7 let 

   Podmínky pro vzdělávání dětí se zrakovým postižením:  

 zajištění osvojení specifických dítětem zvládnutelných dovedností zaměřených na    

o samostatnost a sebeobsluhu,  

 bezbariérové prostředí - maximálně bezpečné,  

 dodržování předepsané zrakové hygieny,  

 vytváření nabídky a herních aktivit,  
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 využívání vhodných kompenzačních pomůcek a hraček (technických, didaktických 

a optických ),  

 snížený počet dětí ve třídě,  

 dle potřeby / míry a stupně postižení / zajištění přítomnosti asistenta.  

 

Činnosti a naplňování cíle projektu:  

 Hlavním prostředkem léčby poruch binokulárního vidění jsou pleoptická cvičeni.  Jsou  

Zaměřena na aktivní cvičení tupozrakého oka (za úplného zakrytí oka zdravého  

okluzi).  Pleoptická cvičení zařazujeme denně, vždy vycházejí z diagnózy dítěte.  

Je zajištěna každodenní spolupráce a konzultace s ortoptickou sestrou.  

 

Příklady jednotlivých pleoptických cvičení – učitelky volí náměty a motivují děti při 

činnostech dle probíhajících tematických částí výchovných plánů třídy.  

 

1.  Vnímání světelných podnětů 
 nácvik reakce na světelný podnět (baterka ),  

 nácvik reakce na světelnou signalizaci ( vycházky ).  

2.  Zjemnění barvocitu 

 poznávání jedné barvy, spojování zrakového vjemu s pojmenováním objektu,  

 pro kterého je tato barva charakteristická (zelená – tráva),  

 vnímání červených a zelených světelných terčů (dopravní výchova),  

 vnímání základních sytých barev,  

 rozlišování barvy oranžové, fialové, hnědé,  

 poznávání sytosti barvy (růžová – červená atd.),  

 odlišování barvy podle jasu (světle, tmavě zelená atd.),  

 poznávání odstínů různých barev,  

 řazení odstínů od nejtmavší k nejsvětlejší,  

 vybírání barvy podle vzoru,  

 vkládání barevných předmětů do otvorů,  

 vkládání barevných součástí podle barevné předlohy (rozstřižený obrázek, atd.) 

 střídání barev podle pokynů,  

 vybarvování omalovánek,  

 přiřazování stejných barev systémem vzor – obraz.  

3.  Třídění předmětů podle velikosti 
 rozlišování drobných předmětů: malý – velký,  

 rozlišování: malý – větší, velký – menší,  

 třídění více předmětů, např. vzestupně.  

4.  Poznávání předmětů podle obrysů 
 vkládáním,   

 přikládáním,  

 poznávání předmětů podle tvarů.  

5.  Třídění předmětů podle různých kritérií 

 rozlišování 2 předmětů podle tvaru,  

 rozlišování předmětů podle tvaru a velikosti 

 rozlišování předmětů podle tvaru a barvy,  

 rozlišování 2 – 5 předmětů podle barvy a velikosti,  

 třídění předmětů podle barvy, tvaru, velikosti.  

6.  Překreslování obrázků a obtahování tvarů 
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 překreslování tvarů fixem nebo měkkou tužkou podle předlohy (od větších 

k menším),  

 překreslování tvarů s jednoduchou vnitřní členitostí (okénko, vlajka, obálka),  

 překreslování obličeje,  

 obtahování nakreslené čáry barevnou pastelkou,  

 obtahování, vybarvování štětcem (nepřetahovat ) hustší plakátovou barvou 

 vodovými barvami – podle vyspělosti dítěte,  

 bodové obtahování, překreslování souvislé čáry silným fixem, později tužkou 

 dítě kreslí na čáru vedle sebe tečky odlišnou barvou, vzdálenosti mezi tečkami 

 se postupně zhušťují,  

 bodové obtahování kontur obrázků silným fixem (tužkou).   

7.  Práce na lince 

 vnímání čáry hmatem,  

 kreslení linky,  

 dokreslování obrysu podle vzoru,  

 kreslení jednoduchých obrazců na předkreslenou linku různými barvami,  

 řazení koleček stejné barvy do řady od nejsytějšího k méně sytému,  

 řazení tvarů do řádky podle velikosti,  

 nalepování vystřižených tvarů,  

 sledování dané trasy (např.  auto po dráze),  

 vyhledávání krátké a dlouhé cesty,  

 řešení labyrintu,  

 vnímání rovnoběžek hmatem a současně zrakem,  

 kreslení rovnoběžek,  

 vyhledávání 2 shodných předmětů,  

 určování změn podle barevných šipek na magnetické tabuli,  

 umísťování barevných obrázků do řádku na podložku, tabuli.  

8.  Práce mezi linkami 
 vyplňování prostoru mezi linkami,  

 kreslení (umísťování) předmětů do ohraničeného prostoru (geom. tvary), vejce 

apod.,  

 nalepování různých tvarů předem vystřižených z barev.  papíru na lince,  

 kreslení rovné linky a vlnovky mezi dvěma rovnoběžnými linkami nebo mezi 

vlnovkami bez doteku krajních linek,  

 sestavování různých obrazců a ornamentů (hvězdičky, lístky apod.),  

 vybarvování čtverců, obdélníků nakreslených na linkovaném listu papíru 

 obrazců vodorovně, svisle, oběma směry.  

9.  Fixace na body 
 překreslování různých obrazců k izolovaným bodům  ( květy na louce apod.),  

 spojování bodů v obraze (šátek, domeček, psaní aj.),  

 spojování stejných obrázků,  

 umísťování dílků (korálků) do určitého místa mozaiky.  

10.  Orientace na ploše, v prostoru 

a/ napodobování různých tvarů v pořadí: čáry, kruhy, křížky, čtverce 

 spojování 2 bodů,  

 obtahování předkreslené linky zleva doprava,  

 obtahování linek a obrazců různými barvami,  

 napodobování kruhu,  

 nácvik kreslení kruhu, linek apod. v písku nebo ve vzduchu,  

 nacvičování křížků a čtyřúhelníků,  
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b/ kreslení a manipulace s různými tvary 

 kreslení řady již známých obrazců,  

 vyhledávání předmětů stejného nebo podobného tvaru (např.  

kulaté),  

 nalepování tvaru do sešitu, tvary si dítě předem nakreslí a 

vystřihne.  

 

PRAVIDLA PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ DĚTÍ A EVALUACI 

MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Smyslem evaluace je posunout naši práci směrem ke zvýšené kvalitě, odstraňovat nežádoucí 

návyky a neefektivní způsoby práce.  

Nástrojem k získání informací jsou rozhovory, diskuse, pozorování, dotazníky, porady, 

hospitace … 

Přehled evaluačních činností školy je přehledem o tom, jak naše škola a její pedagogové 

pracují se zpětnou vazbou a je zaměřena na: 

 

 přehled činností, které probíhají na úrovni školy 

 přehled činností, které probíhají na úrovni tříd 

 přehled o sledování a hodnocení výsledků vzdělávání u dětí 

 

ÚROVEŇ TŘÍD 

Provádí společně celý kolektiv školy. Sledujeme a vyhodnocujeme průběžně a opakovaně 

podmínky a to jednak materiální, bezpečnostní, organizační, ale především pedagogické, 

psychosociální, hygienické podmínky, týkající se pedagogického stylu, forem, metod práce, 

dodržování stanovených zásad.  

 na pedagogických radách  

 2x ročně pololetí a závěr roku 

 

HLAVNÍ OBLASTI AUTOEVALUACE  ŠKOLY 

Ředitelka provádí, sledujeme a vyhodnocujeme průběžně a opakovaně podmínky a to jednak 

materiální, bezpečnostní, organizační, ale především pedagogické, psychosociální, hygienické 

podmínky, týkající se pedagogického stylu, forem, metod práce, dodržování stanovených 

zásad.  

Práce druhých vyhodnotí dle potřeby a aktuálnosti: 

 hospitace  

 hodnocení práce školy 2 x ročně na pedagogických radách a provozních poradách 

 na konci školního roku – závěrečná autoevaluace  školy (vychází z analýzy tříd) a 

koncepce školy 

 vlastní hodnocení školy zpracovává škola za období jednoho školního roku dle 

struktury vlastního hodnocení, která je projednána na ped.  radě nejpozději do konce 

září školního roku, v němž se uskuteční vlastní hodnocení školy 
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ODPOVĚDNOST TŘÍDY  

Každý pedagog si v rámci tvorby vlastního Třídního vzdělávacího programu může vytvořit 

svůj systém evaluace (co se chce dozvědět, proč?, jaký přínos očekává) podle těchto 

stanovených pravidel:  

EVALUACE PŘEDCHOZÍHO TÉMATU  

(průběh, dosažené výsledky, neúspěchy – proč ?  – vždy po ukončení.  

K evaluaci předchozího tématu pomohou dílčí (specifické) cíle.  S největší pravděpodobností 

dojdeme při kontrole k závěru, že v celku byly dotčeny všechny, nebo téměř všechny tyto 

cíle.  

Cíle, které byly dotčeny minimálně si poznamenáme a budeme s nimi pracovat dále, v dalším 

tématu.  

a) Zápis (evaluace) spolu s dětmi  
(děti vzpomínají co prožily, co se naučily v průběhu plnění projektu) 

= evaluace pomocí obecných – rámcových cílů (co se učím, s jakou hodnotou se dítě setkává, 

zda má prostor pro samostatnost).  Kdykoliv v průběhu dne si můžeme položit výše uvedené 

otázky a operativně korigovat své působení směrem k požadované kvalitě.  

b) Zpětná vazby – rozhovory s dětmi i rodiči (velmi cenná je zpětná vazba od kolegyně – 

jednotnost působení) 

 

SEBEREFLEXE: hodnocení sebe sama 

Pedagog se ohlíží za sebe, rozmýšlí své kroky, sleduje výsledky a samostatně je hodnotí a 

porovnává s obecnými požadavky 

Tento postup evaluace je logický a zdánlivě jednoduchý.  Klade ale vysoké nároky na 

pravdivost a upřímnost učitelky vůči sobě samé při práci s obecnými rámcovými cíli a taky na 

vlastní vzdělávání a sebevzdělávání učitelek.  

HODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍCH VÝSLEDKŮ DĚTÍ  

Pedagog sleduje rozvoj a osobní vzdělávací pokroky u každého dítěte zvlášť a důležité 

informace dokumentuje, vyhodnocuje a tím mu zajistí odpovídající podporu v rozvoji a učení.  

Tyto záznamy jsou zcela důvěrné a přístupné pouze pedagogům v MŠ a rodičům.   

 „Plán pedagogické podpory „(diagnostické listy – kde lze zaznamenat prognózy 

další reedukace především u zrakově postižených dětí a dětí s logopedickými 

vadami).   

 List rozvoje dítěte  

 Portfolio dítě (výkresy, grafické a pracovní listy …),  

 PPP pro děti s odkladem povinné školní docházky“ a pro děti s výchovnými a 

vzdělávacími problémy.  Každý pedagog si může zvolit svůj systém, formu, rozsah 

a způsob záznamů.  

 

Na konci školního roku vypracují pedagogové komplexní „ Závěrečné hodnocení 

vzdělávacích celků“, doplňujících programů za daný školní rok s tímto zaměřením:  

 Uplatňování evaluačních postupů, využívání jejich výsledků ve své práci 

 Naplňování cílů programu 

 Hodnocení vzdělávací nabídky - Třídní vzdělávací program 

 Hodnocení integrovaných bloků (zda je jejich zaměření dostatečně široké, její věcný 

obsah je dítěti srozumitelný, užitečný a praktický využitelný, zachovává principy 

činnostního učení).  
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Zdroje: 

SPLAVCOVÁ H., 2020 https://www.npicr.cz/aktuality/distancni-vzdelavani-v-materske-

skole 


