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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
 

Název školy: Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí 

Adresa 
Základní škola Luková  
Luková 6, 561 23 Luková  

IČO 70983020 

IZO 102642206 

Ředitel Mgr. Eva Šaršonová 

Telefon 465 394 291  

E-mail zs.lukova@seznam.cz  

www stránky   www.zslukova.estranky.cz  

Zřizovatel Obec Luková 

Zřizovací listina Aktuální Zřizovací listina ze dne 2.5.2012 

Adresa 
Obecní úřad Luková 
Luková 102, 561 23 Luková  

Starostka Miroslava Fojtů  

Telefon 465 394 141  
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 
Naše mateřská škola je jednotřídní venkovská škola, jejíž kapacita je 38 dětí. Tuto školu 
navštěvují převážně děti z Lukové a Květné, ale i z okolních obcí. 
     Škola se nachází na okraji obce směrem k Lanškrounu. Dopravní dostupnost je velmi 
dobrá. V blízkosti školy je autobusová a vlaková zastávka. 
     Sídlíme v přízemní budově Základní školy a mateřské školy. Součástí školy je vlastní školní 
kuchyň a velká prostorná zahrada vybavena novými dřevěnými herními prvky a pískovištěm. 
Pro ukládání venkovních hraček slouží zahradní domek. Zahrada je využívána společně 
s dětmi ZŠ. 
     V blízkosti školy se nachází také kostel sv. Markéty a zemědělské družstvo. Obec poskytuje 
mnoho příležitostí k naučným vycházkám. 
 
 

3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Materiální podmínky 
 
Prostory MŠ jsou nové, po rekonstrukci z roku 2012-2013. Mají dvě učebny, které jsou 
využívány jako herna, pracovna, jídelna a po rozložení lehátek i jako ložnice. Další možností 
je využívat jednu jako hernu, jídelnu a pracovnu a druhou pouze jako ložnici s trvale 
rozloženými lehátky. Obě třídy jsou vybaveny vhodným nábytkem, stolečky a židličky jsou 
s různou výškou pro mladší i starší děti. Hračky jsou umístěny do výšky dětem přístupné, část 
hraček je v otevřených policích. Ve třídách jsou i hrací koutky. Mezi třídami je umývárna a 
WC, sprchový kout a WC pro učitelky. Hygienické zařízení odpovídá potřebám a počtu dětí, je 
zdravotně nezávadné, bezpečné. Z umývárny jsou dvě okna do obou tříd (ložnice a herny). 

 
 
Životospráva 
      
 Děti dostávají plnohodnotnou stravu. Jídelníček je sestavován na týden tak, aby byl pestrý a 
splňoval požadavky spotřebního koše. Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány tříhodinové 
intervaly. Děti k jídlu nenutíme, ale snažíme se, aby ochutnaly a naučily se jíst i to, co ještě 
neznají. Samozřejmostí je pitný režim v průběhu celého dne. 
 
Pobyt venku je dostatečně dlouhý, vždy s ohledem na aktuální počasí. Děti mají pohyb nejen 
na zahradě, ale v rámci možností i v MŠ a v tělocvičně ZŠ. 
 
Při odpoledním klidu děti nenutíme spát. Po přečtení pohádky a krátkém odpočinku mají děti 
možnost zabývat se klidnou činností, nebo s nimi učitelky individuálně pracují. Denní režim 
umožňuje činnost podle potřeby měnit. 
 
Řízení školy 
 
Ředitelka vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními členy 
pedagogického týmu. Snažíme se pracovat jako tým, ke spolupráci vyzýváme rodiče našich 
dětí. Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční, opírá se o předchozí 



analýzu a využívá zpětné vazby. Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř 
mateřské školy, tak navenek. Vytváříme ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, respektujeme 
názor ostatních členů týmu.  
Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny. Jsou vypracovány 
strukturované plány (porad, hospitací, kontrol, sebevzdělání atd).  
Ředitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně motivuje a podporuje jejich 
vzájemnou spolupráci. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu, jsou 
smysluplné a užitečné. Výsledky jsou zpracovány a závěry slouží pro další práci.  
Spolupracujeme se zřizovatelem a s dalšími orgány státní správy a samosprávy, se ZŠ. 
 

 
 
 
 
Personální a pedagogické zajištění 
      
O děti pečují dvě kvalifikované učitelky. O čistotu a pořádek se stará paní uklízečka a o stravu 
paní vedoucí stravování a paní kuchařka. 
     Paní učitelky se sebevzdělávají, využívají nabídek vzdělávacích programů pro pedagogy. 
Každá iniciativa učitelek, která souvisí se zkvalitněním jejich pedagogické práce, je vítána a 
podpořena. 
     Rozvrh přímé pedagogické práce učitelek je rovnoměrně rozvržen v rámci pracovního 
týdne tak, aby byla zajištěna optimální pedagogická péče při práci s dětmi. 
 
Spoluúčast rodičů 
 
Na schůzkách školy rodiče podávají návrhy, náměty, případně připomínky. Na konci roku 
vyplňují dotazník, který je zcela anonymní. 
 
Rodičům jsou umožněny vstupy do tříd -  nejen při adaptaci nových dětí. Jsou informováni 
prostřednictvím nástěnek a webových stránek školy o činnosti školy, při předávání dětí 
seznamujeme s dosaženými úspěchy, ale i nezdary (porada o nápravě). Při jakékoli 
komunikaci s rodiči se snažíme o vstřícné a taktní jednání, snažíme se porozumět rodinné 
situaci a tím sledovat konkrétní potřeby jednotlivých dětí.  

 

ŘEDITEL 

 
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

 
NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

UČITELKA ZŠ  

VYCHOVATELKA ŠD 

UČITELKA MŠ, UČITELKA MŠ 

 

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY 

KUCHAŘKA 

UKLIZEČKA 



 
Zapojujeme rodiče do různých činností v průběhu roku. Pořádáme každoročně se opakující 
akce s rodiči: Drakiáda, předvánoční posezení s programem, velikonoční dílny, besídka pro 
maminky ke dni Svátek matek, rozloučení s předškoláky.  
 
Spolupráce s veřejností 
 
Účast na vystoupení:  Beseda s důchodci 
                                   Vítání nových občánků 
                                   Mikulášská besídka 
Výstava dětských prací na sále kulturního domu v době konání dětského karnevalu. 
Výstava dětských prací a informace (text, fotografie) k proběhnutým akcím ve vývěsní tabuli 
obecního úřadu. Tablo školáků. 
 
Spolupráce s rodinou: 

- vzájemná komunikace a informovanost 
- rodičovské schůzky 
- informovanost pomocí nástěnek a webových stránek školy 
- spoluvytváření akcí 

 
Spolupráce se ZŠ: 

- společné projekty v průběhu školního roku 
 
Spolupráce s obecní knihovnou: 

- návštěva knihovny a zapůjčení knížek 
 
Spolupráce s PPP :  

- vypracování návrhů na vyšetření školní zralosti 
- konzultace s paní doktorkou o dětech navštěvujících PPP 
- testy školní zralosti 

 
 
Psychosociální podmínky 
 

 Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně 
a bezpečně. Respektují individuální potřeby dětí, nezatěžují děti nepřiměřeně. 

 Všechny děti v naší škole mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo 
není zvýhodňován či znevýhodňován.  

 V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, 
vzájemnou pomoc a podporu. Jsou seznamovány s pravidly chování ve skupině tak, 
aby se ve třídě vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni respektováni.  

 Učitelky se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná.  

 Upřednostňujeme vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Dostatečně se věnujeme 
vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňujeme prosociálním směrem (prevence 
šikany).  

 Nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na nové prostředí. 
 



4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Naše mateřská škola je jednotřídní se smíšeným oddělením mladších a starších dětí. Kapacita 
byla stanovena na 38 dětí. Zpravidla není využita. V případě potřeby lze otevřít dvě oddělení 
po 19 dětech pro starší a mladší děti. 
 
Přijímání dětí do MŠ 
 
Přijímány jsou děti zpravidla od 3 do 6 let. Pro děti s odloženou školní docházkou, 
vypracováváme, po poradě s PPP, individuální vzdělávací plán. S nejstaršími dětmi 
provádíme během dne skupinové či individuální činnosti směřující k přípravě dětí na vstup 
do ZŠ. 
 
Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v průběhu dubna 
daného roku a je oznámeno vyhláškou zřizovatele a na nástěnce pro veřejnost. Děti mohou 
být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.  
 
Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka ZŠ a MŠ Luková. Žádost o 
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží rodiče u zápisu. Rozhodnutí o přijetí či 
nepřijetí dítěte do MŠ se vydává do 30 dnů po obdržení žádosti. Rodiče předávají ředitelce 
vyplněnou dokumentaci o dítěti ve stanoveném termínu. 
 
Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 
očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro 
trvalou kontraindikaci. 
 
Kritéria pro přijetí dítěte v případě, že počet přihlášených dětí do MŠ převyšuje počet  
volných míst: 
 
 Trvalé bydliště v obci – Luková, Luková – Květná, Trpík 
 Věk dítěte – přednost mají děti 1 rok před zahájením povinné školní docházky, další 

děti sestupně od nejstaršího po nejmladší. 
 Děti zaměstnaných rodičů, samoživitelů 
 Děti na doporučení lékaře či odborného pracoviště (zdravotní, sociální, …) 
 Děti, jejichž starší sourozenci navštěvují ZŠ a MŠ Luková 
 Děti zaměstnanců ZŠ a MŠ Luková 

 
 
Režim dne v mateřské škole  
 
Denní režim je dostatečně pružný, poměr spontánních a řízených činností je vyvážený, a to i s 
aktivitami mimo běžný rámec programu. V rámci ranního cvičení jsou zařazeny řízené 
zdravotně preventivní pohybové aktivity. Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě, 
experimentování, pracovat mohou svým tempem. Mají možnost účastnit se činností v 
malých, středních i velkých skupinách. Snažíme se o dodržování osobního soukromí dětí, a to 
nejen při hygieně. Veškeré plánování vychází z potřeb a zájmů dětí předškolního věku. 
V ranních a pozdějších odpoledních hodinách jsou ve třídě MŠ i mladší školní děti třídy z 



důvodu malého počtu žáků pro provoz školní družiny. Všichni zaměstnanci vedou děti k 
samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka.  
 
 Ranní program:  

 individuální péče o děti  

 příležitost k uplatnění spontánního pohybu  

 hry ve skupinkách, spolupráce starších a mladších dětí  

 hry v koutcích  

 podněcování dětí k vlastní aktivitě  

 ranní cvičení  
 
Dopolední program:  

 hygiena  

 svačina  

 ranní kruh (společné přivítání dne, kamarádů)  

 didakticky zacílené činnosti (dle tématu v Třídním vzdělávacím programu)  

 individuální péče o děti  
 
Pobyt venku:  

 vedení dětí k samostatnosti a sebeobsluze při oblékání  

 herní činnosti na zahradě mateřské školy (herní sestavy, pískoviště, odrážedla, apod.)  

 vycházky do okolí  

 seznamování s přírodou  

 při nepříznivém počasí je zajištěn náhradní program v MŠ  
 
Klidová část dne:  

 převlékání dětí  

 čtení pohádek, relaxace, odpočinek, klidné činnosti  

 vstávání, úklid lůžkovin  
 
Odpolední program:  

 svačina  

 odpolední zájmové činnosti  

 spontánní hry  

 individuální práce s dětmi  

 v období příznivého počasí jsou děti na zahradě MŠ  
 
Časové rozvržení dne 
 
 

 6.30 - 9.00 - ranní scházení, ranní hry dle volby a přání dětí, ranní cvičení, volné 
spontánní hry, svačina, hygiena  

 9.00 - 9.45 - didakticky zacílené činnosti ve skupinách i individuálně, individuální péče 
o děti se specifickými vzdělávacími potřebami a děti s odloženou školní docházkou, 
jazykové chvilky, smyslové hry  



 9.45 - 11.30 - příprava na pobyt venku, pobyt venku, v letním období je tato doba 
prodlužována přenesením společné výchovně vzdělávací činnosti do venkovních 
prostor  

 11.30 - 12.15 - hygiena, oběd, hygiena  

 12.15 – 14.00 - odpočinek po dobu poslechu pohádky, spontánní nebo řízená činnost 
pro děti s menší potřebou spánku  

 14.00 – 16.00 - svačina, hygiena, volné spontánní hry – v případě příznivého počasí 
pobyt na školní zahradě  

 
Časové limity jsou pouze orientační, umožňují pružné rozhodování, podporují využití 
momentálního naladění dětí, hravosti a tvořivosti. 
 
Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami  
 
RVP PV respektuje individuální potřeby a možnosti dětí. Rámcové cíle a záměry předškolního 
vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Snahou učitelek je vytvoření optimálních 
podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci 
mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.  
Do vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zahrnuta podpůrná opatření 
(Podpůrná opatření prvního stupně stanovuje MŠ, druhý  stupeň stanovuje ŠPZ). 
Učitelky spolupracují s dalšími odborníky a využívají služeb školských poradenských zařízení. 
 
Naše škola stanovuje: 
 pravidla a průběh tvorby, realizaci a vyhodnocování PLPP a IVP 
 náplň předmětů speciálně pedagogické péče 
 zodpovědné osoby při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami 
 pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému systému vzdělávání dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami (sponzoři, zájmové organizace,..) 
 
Učitelky jsou vzdělávány v oblasti speciální pedagogiky a dětem s přiznanými podpůrnými 
opatřeními zabezpečují či umožňují: 
 uplatňují princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a 

organizací činností 
 při vzdělávání dětí využívají stanovených podpůrných opatření 
 osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a 

možnostem dítěte (samostatnost, sebeobsluha, základní hygienické návyky) 
 spolupráci s rodiči 
 snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy 
 přítomnost asistenta pedagoga 

 
 
Vzdělávání dětí nadaných 
 
Mateřská škola umožňuje vytvářet 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 
vykazující známky nadání je těžké odlišit od zrychleného vývoje v určité oblasti. 



Při vzdělávání dětí je podporován rozvoj různých druhů nadání, tak aby se mohla projevit, 
pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet. 
 

 

Vzdělávání dětí od 2 do 3 let 
 

Mateřská škola vytváří podmínky pro dětí mladší 3 let. Snaží se plnit rámcové cíle a záměry 

vzdělávání obsažené v RVP PV, uvědomovat si specifika související s dosahovanou úrovní 

ve všech oblastech vývoje dítěte. 

 

Učitelky citlivě přizpůsobují organizaci se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a 

praktických dovedností, ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové 

aktivity. 

Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a 

pomůcek vhodných pro dvouleté děti a jsou jim znepřístupněny bezpečnost ohrožující 

předměty. Dále je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte. 

Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí. 

Jsou vytvořeny podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami. 

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

volby dětí. 

Učitelky uplatňují k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímá, ve škole jsou 

aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a spolupráci s 

rodinou. 

 

  
 

 

LOGOPEDICKÁ PREVENCE 

 

Cílem preventivní logopedické péče v naší Mateřské škole je: 
 
 preventivně pracovat na kvalitě řeči a její výslovnosti 
 celkový rozvoj komunikativních schopností  
 podchytit logopedické  vady a při zjištění logopedické vady doporučení ke klinickému 

logopedovi 
 nabídnutí pomoci rodičům zprostředkovat kontakt na klinického logopeda 
 zajistit vybavení vhodnými logopedickými  materiály a pomůckami 
 spolupráce s klinickým logopedem 

 
Logopedická prevence v naší škole probíhá formou jazykových chvilek, které jsou tématicky 
zaměřené, ale i při individuální práci s dětmi. 
Zařazujeme gymnastiku mluvidel, artikulační a dechové cvičení. 
 
 

 

 

5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

   
   



   Motto: „Nezáleží s čím jsi přišel, ale s čím odejdeš“ předurčuje náš program k tomu, aby 
každé dítě  opouštělo mateřskou školu „bohatší “  a bylo tak schopno zvládnout nároky 
života, které jsou na něj běžně kladeny, ale i ty, které ho v budoucnu čekají. 
     
 Náš školní vzdělávací program svým obsahem naplňuje cíle předškolního vzdělávání, jeho 
úkolem je rozvíjet osobnost dítěte, jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a 
pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa, motivovat je k dalšímu poznání a učení, 
stejně tak i učit dítě žít ve společnosti ostatních. 
 
Jedná se o tyto rámcové cíle a kompetence: 

 rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání 
 osvojení základních hodnot, na nichž je založena naše společnost 
 získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí 
 kompetence k učení (pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí apod.) 
 kompetence k řešení problémů (řeší problémy na které stačí, na základě 

bezprostřední zkušenosti, apod.) 
 kompetence komunikativní (ovládá řeč, dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky) 
 kompetence sociální a personální (samostatně rozhoduje o svých činnostech, 

rozpozná nevhodné chování, dodržuje dohodnutá pravidla, spolupracuje apod.) 
 kompetence činnostní a občanské (uvědomuje si svá práva a práva druhých, má smysl 

pro povinnost, dbá na osobní zdraví svoje i druhých apod.) 
 
     Výše citované cíle a kompetence, jsou rozpracované do dílčích cílů a očekávaných výstupů 
v jednotlivých integrovaných blocích, pokrývajících jednotlivé oblasti vzdělávání (Dítě a jeho 
tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět). 
 
     Metody práce: 
 
 kooperativní učení 
 situační a prožitkové učení 
 učení hrou  
 aktivity spontánní i řízené – vzájemně provázané a vyvážené 
 spontánní sociální učení 
 dramatizace 
 vyprávění, beseda 
 komunitní kruh 
 experimenty a objevování 
 výlety, návštěvy divadel 
 zpracování přírodních materiálů 

 
Nabízíme také dětem knihy a předčítání. Umožňujeme vyprávění přečteného, podněcujeme 
děti k nošení vlastních knih. Poznáváme ilustrátory a autory dětské literatury. S knihou vždy 
zacházíme šetrně. Přibližujeme dětem staré české tradice. 
     V přírodě pozoruje živočichy, rostliny i výsledky lidské práce. Třídíme odpad, udržujeme 
pořádek ve škole i v nejbližším okolí. 
 
      



6. EVALUAČNÍ SYSTÉM 

 
AUTOEVALUACE  
 
Autoevaluace – vlastní hodnocení školy je významným nástrojem, který pomáhá ke 
zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání a výchovy ve škole. Jedná se o zjišťování, porovnávání a 
vysvětlování dat charakterizujících stav, kvalitu a efektivnost vzdělávací soustavy. Součástí 
vlastního hodnocení školy jsou zejména cíle, které si škola stanovila v koncepčním záměru 
rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu, jejich reálnost a důležitost. Dále pak 
posouzení, jakým způsobem tyto cíle škola plní s přihlédnutím k dalším cílům, uvedeným 
zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech. Vlastní 
hodnocení školy také obsahuje vymezení oblastí, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků 
a oblastí, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření. 
Cílem autoevaluace školy je zjistit aktuální informace o stavu školy a tím získat podklady pro 
plánování a realizaci dalšího rozvoje školy.  
 
Sledujeme :  

 naplňování cílů školního programu  

 způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání  

 průběh vzdělávání  

 kvalitu podmínek vzdělávání  

 kvalitu práce pedagogů  

 výsledky vzdělávání  
 
Evaluační proces probíhá ve třech liniích:  
 

 evaluace na úrovni školy  

 evaluace na úrovni třídy  

 evaluace výsledků vzdělávání dětí 
 
 

oblast hodnocení postupy, prostředky, 
metody 

termíny, časový plán odpovědní pracovníci 

ŠVP – soulad s RVP, 
naplňování cílů, 
realizace obsahu 

pedagogické a 
provozní porady 

na konci škol. roku ředitelka s učitelkami 

Podmínky vzdělávání rozhovory, záznamy, 
 pracovní porady,  
anketa rodičům 

denně, příležitostně 
 
podle plánu 
1x za rok 

všichni zaměstnanci 
 
ředitelka, učitelky 
rodiče  

Spolupráce s rodiči, 
vliv vzájemných 
vztahů školy, rodičů 
a dalších osob na 

rozhovory dotazník, 
anketa, rodičovské 
schůzky, individuální 
rozhovory 

rodičovské schůzky 
2x za rok, popřípadě 
dle potřeby dle 
zájmu rodičů a 

učitelky, rodiče, 
celkové vyhodnocení 
ředitelka 



vzdělávání potřeby pedagogů 

Řízení školy sebehodnocení, 
pedagogické a 
provozní porady 

na konci škol. roku všichni zaměstnanci 

Individuální rozvoj a 
pokroky každého 
dítěte 

analýza výtvarných 
prací, záznamy do 
archů dítěte, 
konzultace 
s psychologem, 
pozorování, 
sebehodnocení dětí, 
hodnocení učitelky 

průběžně 
 
 
 
 
 
každý den 

učitelky 
 
 
 
 
 
děti, učitelky, rodiče 

TVP - realizace vzájemné rozhovory, 
naslouchání, 
hospitace 

průběžně učitelky 

Průběh a výsledky 
vzdělávání 

rodičovská schůzka,  
 
pedagogická porada 

v pololetí a na konci 
školního roku 
podle plánu 

rodiče, učitelky, 
ředitelka 
ředitelka, učitelky 
 
 

Práce učitelek, DVPP Sebereflexe, diskuze 
hospitace 

průběžně  
na konci školního 
roku 

učitelky 
ředitelka 

7. VZDĚLÁVACÍ OBSAH 
 
Vzdělávací obsah je zpracován v integrovaných blocích, které jsou rámcové, obsahující 
stručnou charakteristiku, cíle, očekávané a konkretizované výstupy, které vedou 
k naplňování klíčových kompetencí (kompetence k učení, řešení problémů, komunikační, 
sociální a personální, činnostní a občanské) a jejich rozpracování bude předmětem třídního 
vzdělávacího programu. 
 
Školní vzdělávací program MŠ Luková je sestaven z šesti integrovaných bloků pro kolektiv 
dětí ve věku 3-6 let: 
 

1) Vím, kdo jsem a kam patřím 
2) Slavím a oslavuji 
3) Objevuji svět 
4) Vážím si svého zdraví 
5) Poznávám přírodu 
6) Můj dětský svět 

 
Integrované bloky se mohou během školního roku prolínat (jsou rozpracovány tak, aby 
umožňovaly tvůrčí rozpracování témat samotnými pedagogy v třídním vzdělávacím 
programu).   
Věková diferenciace probíhá na úrovni třídní, kdy učitelka nabízí činnosti dle individuálních 
potřeb a možností dítěte. 
 



 

1) Vím, kdo jsem a kam patřím 

 
Charakteristika: 
 
Smyslem bloku je usnadnit dítěti adaptaci na nové prostředí mateřské školy, na nové sociální 
a vzdělávací situace. Získávání poznatků o místě, kde žije. Upevnění citových vztahů k rodině 
a domovu. Uvědomit si a prožít svoji identitu a osobní role, s nimiž se setkává. 
Smyslem bloku je usnadnit dítěti adaptaci na nové prostředí mateřské školy, nové sociální a 
vzdělávací situace, navázat nová přátelství, spoluvytvářet a dodržovat dohodnutá pravidla 
společného soužití, upevňovat vztahy mezi vrstevníky, uvědomit si svoji identitu a osobní 
role, s nimiž se setkává. Získávat také poznatky o místě kde žije, upevnit citové vztahy 
k rodině a domovu.  
V rámci tohoto bloku jsou činnosti ze všech vzdělávacích oblastí. 
 
Dílčí vzdělávací cíle: 
 
 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 
 získávání poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o 

psanou podobu jazyka 
 osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, 

čísla) 
 rozvoj vnímání, naslouchání a porozumění 
 rozvoj smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k pojmovému 
 poznávání sebe sama 
 získávání sebevědomí a sebedůvěry 
 získávání citové samostatnosti 
 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 
 posilování prosociálního chování k ostatním lidem 
 poznávání pravidel společenského soužití  
 spoluvytváření pravidel společenského soužití 
 porozumění základním projevům neverbální komunikace 
 seznámení s místem a prostředím ve kterém žije a vytváření pozitivního vztahu 

k němu 
 
 
Očekávané výstupy: 
 
 zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat hygienické a preventivní návyky, týkající se zdraví 
 zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 
 porozumět slyšenému 
 chápat základní číselné a matematické pojmy, základní matematické souvislosti a 

podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory 
předmětů dle určitého pravidla) 

 sledovat a vyprávět příběh 
 sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 
 zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 
 poznat některá písmena a číslice 



 poznat napsané své jméno  
 řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady 
 odloučit se po určitou dobu od rodiny 
 uvědomit si svou samostatnost  
 mít vlastní názor a prezentovat ho 
 rozhodovat o svých činnostech 
 umět ovládat své city 
 umět říci „ne“ v situacích, které to vyžadují 
 komunikovat s dospělým i vrstevníky vhodným způsobem a respektovat je 
 navazovat a udržovat dětská přátelství 
 odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 
 dodržovat dohodnutá pravidla v mateřské škole 
 respektovat potřeby jiného dítěte 
 uplatňovat návyky společenského chování 
 pochopit, že každý má v rodině, ve třídě i v herní skupině svoji roli, podle které je 

třeba se chovat 
 adaptovat se na život ve škole a aktivně zvládat požadavky plynoucí z tohoto 

prostředí 
 vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení 
 orientovat se bezpečně ve známém prostředí 

 
Konkretizované výstupy: 
 
 
 
 
 
 pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony (např. 

používat toaletní papír a splachovací zařízení, mýt si a utírat ruce, používat kapesník) 
 samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, zavázat tkaničky 
 samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj 
 sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převyprávět  
 rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, umět je používat 

(např. číst piktogramy, pochopit obrázkové čtení) 
 rozpoznat některé grafické znaky s abstraktní podobou (např. zná některé číslice, 

písmena, dopravní značky)  
 poznat napsané své jméno, podepsat se tiskacím písmem svým jménem, popř. 

graficky označit své výtvory (např. použít nějaký symbol)  
 napodobit základní geometrické znaky a tvary (čára svislá, čára vodorovná, křížek, 

vlnovka, kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník atd.) 
 napodobit některá písmena, číslice 
 samostatně, věcně správně, popř. dokázat odhadnout, jak by mohl příběh pokračovat 
 předat vzkaz 
 chápat jednoduché hádanky a vtipy 
 poznat a najít k sobě slova, která se rýmují, doplnit chybějící slovo rýmu 
 poznat a vyhledat slova protikladného, podobného významu, slova stejně znějící a 

slova různého významu 
 rozkládat slova na slabiky 

co dítě  zpravidla dokáže 

ve 4 letech 

 

co dítě na konci předškolního 

období zpravidla dokáže 



 vyčlenit hlásku na začátku a na konci slova 
 rozlišit krátké a dlouhé samohlásky 
 slovně, výtvarně, technicky vyjádřit svoje jednoduché „nápady“, experimentovat, 

některé problémy řešit cestou pokus – omyl 
 samostatně se rozhodnout v některých činnostech 
 jednoduchý problém vyřešit samostatně i ve spolupráci s kamarády, při složitějších se 

poradit, postupovat podle pokynů a instrukcí  
 vymýšlet nová řešení nebo alternativní k běžným (např. jak by to šlo jinak, co by se 

stalo, kdyby) a verbalizovat je  
 projevovat zájem o poznávání písmen a číslic, prohlížet si knihy (atlasy, encyklopedie, 

obrázkové knihy, leporela), znát některé dětské knihy a vyprávět o nich, informace 
vyhledat v encyklopediích  

 řešit (např verbalizovat myšlenkové pochody, přemýšlet nahlas, popsat, jak problém 
či situaci. jak staví stavbu, skládá puzzle) 

 přijímat pobyt v mateřské škole jako běžnou součást života (vědět, že rodiče chodí do 
zaměstnání a dítě do MŠ) 

 zapojovat se do činností, komunikovat a spolupracovat s dětmi i se známými 
dospělými, odmítnout neznámé dospělé 

 samostatně splnit jednoduchý úkol, poradit si v běžné a opakující se situaci a být na 
to hrdý 

 respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých 
 uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití, podílet se na 

a respektovat je 
 umět se rozhodovat o svých činnostech 
 snažit se uplatnit svá přání a obhájit svůj názor 
 umět spolupracovat a dohodnout se s ostatními (vrstevníky i dospělými) 
 přijmout roli ve hře (organizátor, pozorovatel, spoluhráč) 
 nebát se požádat o pomoc a radu (vrstevníky i dospělého) 
 rozlišovat vhodnost oslovování i tykání a vykání 
 chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se a vyjednávat 
 všímat si, co si druhý přeje či potřebuje (např. dělit se s druhým dítětem o hračky, 

pomůcky, pamlsky, podělit se s jiným dítětem o činnost, počkat a vystřídat se) 
 nepříjemný kontakt a komunikaci dokázat odmítnout 
 bránit se projevům násilí jiného dítěte 
 uvědomit si vztahy mezi lidmi (kamarádství, vztahy mezi pohlavími, úcta ke stáří) 
 spoluvytvářet prostředí pohody 
 respektovat rozdílné schopnosti 
 cítit sounáležitost s ostatními 
 nabídnout pomoc 
 umět ve styku s dospělými a dětmi pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit 

se, vyslechnout sdělení a střídat se v komunikaci 
 pochopit funkci rodiny a jejich členů 
 orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, 

mateřská škola a herní skupina) a umět přizpůsobit své chování 
 být schopné přistoupit na jiný názor, porozumět potřebám druhých, přijmout 

společné návrhy, podřídit se rozhodnutí skupiny a přizpůsobit se společnému 
programu 



 orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí – vědět co se v blízkosti 
mateřské školy nachází, např. obchody, zastávka, hřiště, knihovna, hasiči, atd. 

 
 
Nabídka činností: 
 
 hry zaměřené na seznámení se s prostředím MŠ, se zaměstnanci, novými kamarády 
 aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ 
 činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije 
 aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci 
 pozorování blízkého prostředí a života v něm 
 různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry) 
 sociální a interaktivní hry 
 pozorování předmětů, určování a pojmenování jejich vlastností, jejich 

charakteristických 
 znaků a funkcí 
 činnosti vyžadující samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, 

rozhodování a sebehodnocení 
 grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen 

 
Možná nabídka tematických částí: 
 
Vítáme tě ve školce 
Moje rodina 
Jak jsem přišel na svět 
Jdeme k zápisu 
Ahoj školko 
 
Tradice MŠ: 
 
Loučení s předškoláky 
2) Slavím a oslavuji 
 
Charakteristika: 
  
Smyslem bloku je seznámit děti s různými svátky, tradicemi a zvyky, poznáním různých 
národů a kultur, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože jsou jiní, upevňování 
vztahů mezi lidmi. 
 
Smyslem bloku je seznámit děti s různými svátky, tradicemi a zvyky, prožít jejich kouzlo, 
uvědomit si jejich výjimečnost a důležitost. Prožívat radost nejen při tom, když jsem 
obdarován, ale i když mohu někoho obdarovat sám. Podílet se na jejich organizaci. 
Poznávat různé národy a kultury, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože jsou jiní. 
Upevňovat vztahy mezi lidmi a respektovat společenská pravidla chování. V rámci tohoto 
bloku jsou činnosti ze všech vzdělávacích oblastí. 
 
 
 



Dílčí vzdělávací cíle: 
 
 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné 

motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka) 
 rozvoj smyslového vnímání 
 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) 
 rozvoj kultivovaného projevu 
 rozvoj smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k pojmovému 
 umět získané dojmy a prožitky vyjádřit 
 umět záměrně řídit své chování a ovlivňovat vlastní situaci 
 osvojení si základních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro rozvíjení 

vztahů dítěte k druhým lidem 
 osvojování prosociálního chování k druhým lidem 
 rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti 
 rozvoj kulturně společenských postojů a návyků 
 aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny 
 seznamování se světem lidí, kultury a umění 
 poznávání jiných kultur 

 
Očekávané výstupy: 
 
 zvládnout základní pohybové dovednosti  
 orientovat se v prostoru 
 koordinovat pohyb 
 sladit pohyb s rytmem a hudbou 
 vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru 
 ovládat dechové svalstvo 
 koordinace ruky a oka 
 zvládání jemné motoriky 
 vnímat a rozlišovat pomocí smyslů ( vůně, chutě) 
 formulovat otázky, odpovídat a slovně reagovat 
 učit se nová slova a aktivně je používat 
 naučit se zpaměti krátké texty a reprodukovat je 
 prožívat radost z poznaného a zvládnutého 
 uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky 
 rozlišovat citové projevy ve známém a cizím prostředí 
 snažit se ovládat své afektivní chování 
 přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem 
 uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a 

respektovat je 
 chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, i když je každý jiný ( jinak vypadá, jinak 

se chová, něco jiného umí či neumí apod.) 
 utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, 

co je v souladu s nimi a co proti nim 
 vnímat umělecké a kulturní podněty 
 vyjadřovat se prostřednictvím hudebně pohybových činností, zvládat základní 

hudební dovednosti vokální i instrumentální 



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

 mít základní povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemí 
 
Konkretizované výstupy: 
 
 zvládat nižší překážky, různé druhy lezení 
 házet a chytat míč, užívat různé náčiní nářadí 
 užívat různé pomůcky k pohybu (tříkolky, koloběžky) 
 pohybovat se koordinovaně a jistě v různém přírodním terénu (v lese, na sněhu, 

v písku, na ledě) 
 běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze 
 být pohybově aktivní po delší dobu (10 min. a více) v řízené i spontánní činnosti 
 pohybovat se dynamicky po delší dobu 
 pohybovat se bezpečně ve skupině dětí 
 otočit se čelem vzad bez ztráty rovnováhy a orientace 
 pohybovat se rytmicky a dodržovat rytmus 
 doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi a rytmických 

činnostech) 
 dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu- řečovou kázeň (např. umět 

naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, 
dokázat zformulovat otázku, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku, umět 
komentovat zážitky a posuzovat slyšené 

 dorozumět se verbálně i nonverbálně) používat gesta, udržet oční kontakt, reagovat 
správně na neverbální podněty 

 přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého (radovat se, že umí píseň, 
básničku, ukazuje obrázek, předvádí taneček, výrobek) 

 přirozeně a v míře projevovat pozitivní i negativní emoce (soucit, radost, náklonnost, 
spokojenost, ale také strach, smutek) 

 přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se zklidnit, ovládnout se, potlačit 
projev agrese 

 aktivně komunikovat s druhým dítětem bez vážnějších problémů (vyprávět, povídat, 
poslouchat a naslouchat druhému 

 chápat respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se a vyjednávat a domluvit se na 
společném řešení 

 využívat neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla) 
 obhajovat svoje potřeby, svoje postoje a přání, přijímat názory druhých a dohodnout 

se na kompromisním řešení 
 všímat si co si druhý přeje či potřebuje (např. dělit se s druhým dítětem o hračky, 

pomůcky, pamlsky, podělit se o činnost, počkat a vystřídat se) 
 respektovat rozdílné schopnosti 
 důvěřovat vlastním schopnostem 
 cítit sounáležitost s ostatními 
 nabídnout pomoc 
 dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití  
 pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci ( např. literární, 

filmovou, výtvarnou, dramatickou, hudební) 



 vyjádřit a zhodnotit prožitky ( co se líbilo a co ne, co a proč zaujalo, co bylo zajímavé, 
překvapivé, podnětné apod.) 

 vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje, hudebně 
pohybovou činností 

 mít poznatky o své zemi (znát název státu, státní vlajku, hymnu, prezidenta, hlavní 
město, významné svátky a události 

 mít poznatky o existenci jiných zemí, národů a kultur ( znát typické znaky některých 
významných národů – přírodní podmínky, oblečení, zvyky, strava, stavby, kde co 
roste, žijí zvířata apod.) 

 mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradici oslav 
 
Nabídka činností: 
 
 smyslové a psychomotorické hry 
 manipulační činnosti s předměty, pomůckami, materiálem,… 
 přednes, recitace, dramatizace, zpěv 
 činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte, v nichž může být úspěšné 
 estetické a tvůrčí aktivity 
 cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a sebeovládání 
 společenské hry společné aktivity 

 hudební a dramatické činnosti 
 přípravy a realizace slavností 
 aktivity přibližující různé tradice a zvyky 

 
Možná nabídka tematických částí: 
 
Mikuláš ztratil plášť 
Veselé Vánoce 
My tři králové 
Karneval – Masopust 
Hody, hody doprovody 
Letí, letí ježibaba na koštěti 
Svátek dětí 
Maminka má svátek 
 
Tradice MŠ :  
 
Mikuláš 
Vánoční besídka 
Dětský karneval 
Čarodějnice 
Besídka pro maminky 
3) Objevuji svět 

 
Charakteristika: 
 
Smyslem bloku je seznámit děti s děním kolem nás a s materiály, které nás obklopují, 
přiblížením časových pojmů, získávání poznatků o planetě Zemi, vesmíru, o planetách, 



pochopení významu lidské práce, seznamování se s různými druhy povolání, s pravidly 
silničního provozu, bezpečného chování. 
 
Smyslem bloku je zkoumat, pozorovat a objevovat, seznámit děti s děním kolem nás, 
s materiály, které nás obklopují, porozumět tomu, jak některé věci fungují, k čemu nám 
slouží. Umět si potřebné informace vyhledat v encyklopediích, na internetu apod. Přiblížit 
časové pojmy v rámci dne, ale i plynutí v čase. Získávat základní poznatky o planetě Zemi, 
vesmíru, o planetách činnostmi, které jsou pro děti lehce pochopitelné. Seznamovat se 
s různými druhy povolání a řemesel, pochopit význam lidské práce. Poznávat pravidla 
silničního provozu, bezpečného chování a v případě nebezpečí vědět, kam se obrátit o 
pomoc. V rámci bloku jsou činnosti ze všech vzdělávacích oblastí. 
Dílčí vzdělávací cíle: 
 
 získávání poznatků, které jsou důležité k podpoře osobního zdraví a bezpečí 
 uvědomění si vlastního těla 
 rozvoj produktivních řečových schopností (výslovnost, vytváření pojmů, mluvnický 

projev a vyjadřování) 
 rozvoj a zpřesňování smyslového vnímání 
 učit se pracovat se získanými informacemi 
 rozvoj kladného vztahu k učení 
 učit se vytvářet citové vztahy, rozvíjet je a prožívat 
 vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, 

přizpůsobivost) 
 rozvoj dovednosti spolupracovat 
 získávání aktivního postoje ke světu a k životu 
 vytváření si základního povědomí o přírodním, kulturním i technickém prostředí, o 

jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 
 získávání povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, 

lidmi, společností, planetou Zemí 
 
 
Očekávané výstupy: 
 
 mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde 

v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem atd.) 
 zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci 
 zvládnout běžné způsoby pohybu v různém prostředí 
 zrakově rozlišovat tvary a barvy předmětů a jejich další specifické znaky, vnímat 

hmatem 
 pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 
 rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu 
 sledovat očima zleva doprava 
 vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve 

správné větné formulaci 
 orientovat se v prostoru a rovině, částečně se orientovat v čase 
 chápat základní číselné a matematické pojmy, souvislosti, podle potřeby je prakticky 

užívat 
 nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 



 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 
výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) 

 vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 
 respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a 

zdůvodněné povinnosti 
 zorganizovat hru 
 uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, přijímat a 

uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou 
 spolupracovat s ostatními 
 zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých 

výtvarných technik a dovedností 
 osvojit si základní poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké a přínosné, 

zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a život 
 mít základní povědomí o planetě Zemi vesmíru apod. 

 
Konkretizované výstupy: 
 
 chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. ve školním prostředí, na 

hřišti, na veřejnosti, v přírodě)  
 znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na ulici (dávat pozor při 

přecházení, rozumět světelné signalizaci) 
 vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrné, obezřetné, kam se v případě potřeby 

obrátit o pomoc, koho přivolat) bránit se projevům násilí 

 běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze 
 vyrovnávat svalové dysbalance v běžném pohybu 
 otočit se čelem vzad bez ztráty rovnováhy a orientace  
 zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení 
 házet a chytat míč, užívat různé náčiní, nářadí 
 užívat různé pomůcky k pohybu (tříkolky, koloběžky, odrážedla) 
 pohybovat se bezpečně ve skupině dětí 
 znát většinu slov a výrazů běžně používaných v   prostředí dítěte (např. sdělit svoje 

jméno a příjmení, adresu, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek, rozumět 
většině pojmenování, které se týkají dítěti známých předmětů, popř. znát i některé, 
které se týkají vzdálenějšího světa) 

 mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči, 
používat větší množství slovních obratů, správně určovat a pojmenovávat věci a jevy 
ve svém okolí   

 používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, popsat situaci, 
událost, vyjádřit svoje pocity, prožitky  

 pochopit význam piktogramu (např. pravidla chování ve skupině, v hromadném 
dopravním prostředku, znát význam elementárních dopravních značek a označení 
nebezpečí (elektřina, zákaz rozdělávání ohně, koupání, skákání do vody atd.) 

 rozpoznat některé grafické znaky s abstraktní podobou (např. zná některé číslice, 
písmena, dopravní značky)  

 sledovat očima zleva doprava a dle potřeby i zprava doleva, případně v dalších 
směrech, jmenovat objekty zleva doprava, vyhledat první a poslední objekt 
ve skupině, vést čáru zleva doprava, shora dolů 

 orientovat se v řadě (např. první, poslední, uprostřed 



 orientovat se v prostoru podle slovních pokynů 
 orientovat se v časových údajích v rámci dne (např. dopoledne, poledne, odpoledne) 
 rozlišovat základní časové údaje, uvědomit si plynutí v čase (např. noc, den, ráno, 

večer, dnes, zítra, včera, dny v týdnu) 
 rozpoznat geometrické tvary - čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník  
 rozumět a používat základní pojmy označující velikost (malý - velký, větší – menší, 

nejmenší – největší, dlouhý- krátký, vysoký - nízký, stejný)  
 rozumět a používat základní pojmy označující hmotnost (lehký – těžký, lehčí – těžší, 

nejlehčí – nejtěžší, stejně těžký)  
 porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (např. od nejmenšího 

k největšímu; poznat, co do skupiny nepatří), třídit předměty minimálně dle jednoho 
kritéria (např. roztřídit knoflíky na hromádky dle barvy, tvaru, velikosti) 

 orientovat se v číselné řadě 1 – 10, vyjmenovat ji, porovnat, že 5 je více než 4, chápat 
číslo jako počet prvků 

 posoudit početnost dvou souborů a určit počet do 6 (např. o kolik je více a o kolik je 
méně, kde je stejně) 

 chápat, že číslovka označuje počet (např. 5 je prstů na ruce, 5 je kuliček)  
 chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné a rozdílné, porovnat, dle 

společných či rozdílných znaků (např. vybrat všechny předměty vyrobené ze dřeva), 
zobecňovat vybrat ovoce, zeleninu, hračky, nábytek, dopravní prostředky atd.), řešit 
jednoduché labyrinty, rébusy a hádanky 

 řešit labyrinty (sledovat cestu) 
 vymýšlet nová řešení nebo alternativní k běžným (např. jak by to šlo jinak, co by se 

stalo, kdyby) a verbalizovat je  
 rozvíjet a obohacovat hru podle své představivosti a fantazie  

 spontánně vyprávět zážitky ze svého okolí, z různých vyprávění, či co dítě prožilo 
příjemného i nepříjemného 

 vyjadřovat fantazijní představy   
 dokončit příběh, pohádku (např. vymyslet konec, jinou variantu) 

 vyprávět příběh s vizuální či akustickou oporou (podle obrázků, s dopomocí otázek 
atd.) 

 vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy, rytmický doprovod nebo melodii 
(např. vymýšlet krátké dramatické scénky, naznačit, vyjádřit pomocí pantomimy 
konkrétní činnost, pohybem ztvárnit slyšenou melodii) 

 tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech, 
experimentovat s materiály, poznávat a využívat výrazové možnosti (vytvářet různé 
plošné a prostorové útvary, mísit barvy, zkoumat odlišné účinky suchých a vlhkých 
podkladů, aj.)  

 s materiály, barvami (např. vytvořit koláž, smíchat barvy, zapouštět barvy do 
klovatiny)   

 dokreslit chybějící části na obrázku, sestavit části v celek, vytvořit jednoduchý model, 
stavbu, provést obměnu, tvořit dle vlastní představy, např. stavby z kostek 

 navrhnout další varianty řešení (co by se stalo, kdyby …) 

 experimentovat s výtvarně netradičními materiály 
 využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí 
 improvizovat a hledat náhradní řešení 
 odložit splnění osobních přání na pozdější dobu 



 odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co neumí a co se chce naučit (vyhledávat 
příležitosti, umět požádat o pomoc)  

 přijmout povinnost, soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit 
 přijímat pokyny  
 plnit činnosti podle instrukcí 
 přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se zklidnit, ovládnout se, potlačit 

projev agrese  
 projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat druhým (např. 

kamarádům, mladším, slabším, aj.) 
 chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat 

 vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role, hru 
rozvíjet a obohacovat 

 spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem  
 vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení  
 využívat neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla, apod.) 
 všímat si, co si druhý přeje či potřebuje (např. dělit se s druhým dítětem o hračky, 

pomůcky, pamlsky, podělit se s jiným dítětem o činnost, počkat, vystřídat se) 
 obhajovat svoje potřeby, svůj postoj či přání, přijímat také názor druhého, dohodnout 

se na kompromisním řešení 
 spoluvytvářet prostředí pohody 
 všímat si kulturních památek kolem sebe (pomník, hrad, zámek, zajímavá stavba atd.)  
 zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky 

(např. kresbou, malbou, plošným a prostorovým vytvářením s využíváním různých 
materiálů – viz výše)  

 mít poznatky o planetě Zemi, vesmíru apod. (např. o koloběhu vody, střídání denních 
i ročních období a jejich příčinách, některých planetách) 

 chápat základní pravidla chování pro chodce 
 rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, s nimiž se běžně setkává 

(rozumět tomu, co se ve známém prostředí děje)  
 mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se 

v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či 
vysvětleno (např. poznatky o přírodě živé i neživé, o přírodních jevech a dějích, 
o lidech a jejich životě, o kultuře či technice)  

 
Nabídka činností: 
 

 hry procvičující orientaci v prostoru i v rovině 

 činnosti zaměřené k seznamování s elementárními a 
matematickými pojmy 

 činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů 
souvisejících s denním řádem, běžnými proměnami a 
vývojem 

 hry, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat 
druhého 

 tématické hry seznamující s různými druhy 
zaměstnání, řemesel a povolání, s různými 
pracovními činnostmi a pracovními prostředky 

 hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného 



chování v dopravních situacích 
 činnosti zaměřující na seznamování se s elementárními dítěti srozumitelnými 

reáliemi o naši republice, planetě Zemi, vesmíru 
 
Možná nabídka tematických celků: 
 
Řemesla 
Cestujeme 
Já jsem muzikant 
Jak běží čas 
Z čeho jsou věci kolem nás 

 
 
 
 
 
 

4)Vážím si svého zdraví 
 
Charakteristika:  
 
Smyslem bloku je poznávat své tělo a jeho části, znát jejich názvy. Seznámit se s péčí o své 
tělo, co mu prospívá a co škodí. Získávání zdravých životních návyků. 
 
Dílčí vzdělávací cíle: 
 
 získávání poznatků o těle a péči o zdraví, o kvalitě pohybových činností 
 získávání poznatků a dovedností, které jsou důležité k podpoře zdraví, bezpečí a 

osobní pohody 
 rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 
 rozvoj smyslového vnímání 
 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování 

apod.) 
 získávání povědomí o ochraně osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými 

dětmi i dospělými 
 získat povědomí o mezilidských morálních hodnotách 
 osvojení si jednoduchých činností důležitých k péči o okolí, spoluvytváření zdravého a 

bezpečného prostředí a ochrana dítěte před jeho nebezpečnými vlivy 
 
Očekávané výstupy 
 
 pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít 

povědomí o těle a jeho vývoji (o narození, růstu těla a jeho proměnách) 
 znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem 
 rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby v situacích pro dítě 

běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 
 mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a 

zdravé výživy 
 popsat situaci (skutečnou) podle obrázku 



 sluchově rozlišovat počáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 
 poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma 
 vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat a všímat si (nového, 

změněného, chybějícího) 
 vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení 
 vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a 

ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, 
nabídnout mu pomoc apod.) 

 bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod. 
 chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, 

v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i jiné děti) 
 uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat 

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

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

 
Konkretizované výstupy: 
 

 pojmenovat viditelné části těla včetně některých dílčích částí (např. rameno, 
koleno, loket, zápěstí) a některé vnitřní orgány (např. srdce, plíce, mozek, 
žaludek)  

 mít poznatky o narození, růstu těla a jeho základních proměnách 
 znát základní zásady zdravého životního stylu (např. o pozitivních účincích pohybu 

a sportu, hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, pobytu v přírodě, 
otužování) a o faktorech poškozujících zdraví včetně návykových látek 

 uvědomovat si, co je nebezpečné 
 projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám 
 chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. ve školním 

prostředí, na hřišti, na veřejnosti, v přírodě)  
 znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na ulici (dávat pozor při 

přecházení, rozumět světelné signalizaci) 
 vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrné, obezřetné, kam se v případě 

potřeby obrátit o pomoc, koho přivolat)  
 bránit se projevům násilí 
 zaregistrovat změny ve svém okolí (všimnout si a rozpoznat, co se změnilo např. 

ve třídě, na kamarádovi, na obrázku)  
 rozlišit zvuky a známé melodie, rozlišit a napodobit rytmus  
 sluchem rozlišit slova, slabiky, počáteční slabiky a hlásky ve slovech  
 rozlišit tvary předmětů, základní geometrické tvary, základní barvy (červená, 

modrá, žlutá), barvy složené (oranžová, zelená, fialová), další barevné kvality 
(odstíny aj.)   

 správně reagovat na světelné a akustické signály  
 odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky předmětů, osob, 

zvířat  



 rozlišit známé chutě a vůně i zápachy (např. slané, sladké, kyselé, hořké, vůni 
koření, různých pochutin) 

 vymýšlet nová řešení nebo alternativní k běžným (např. jak by to šlo jinak, co by 
se stalo, kdyby) a verbalizovat je  

 projevovat zájem o poznávání písmen a číslic, prohlížet si knihy (atlasy, 
encyklopedie, obrázkové knihy, leporela), znát některé dětské knihy a vyprávět 
o nich, informace vyhledat v encyklopediích  

 umět nabídnout pomoc  
 nepříjemný kontakt a komunikaci dokázat odmítnout 
 bránit se projevům násilí jiného dítěte ( nenechat si ubližovat, nenechat se šidit, 

bránit se posmívání, ohradit se proti tomu) 
 respektovat rozdílné schopnosti 
 rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat co je lež, nespravedlivost, 

ubližování, lhostejnost, agresivita, vulgarismy  
 pojmenovat povahové vlastnosti 

 
Nabídka činností: 
 
 činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí, činnosti směřující k ochraně 
 zdravý a vytváření zdravých životních návyků 
 činnosti směřující k prevenci nemocí, nezdravých návyků a závislostí 
 smyslové hry, činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání zrakové a 

sluchové paměti, koncentrace pozornosti aj.  
 hry a situace, kdy se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých 
 aktivity přibližující pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance) 
 činnosti přispívající k péči o životní prostředí 
 

 
Možná nabídka tematických částí: 
 
Moje tělo 

Ovoce a zelenina 
Kopu, kopu brambory 
Vím, co mi škodí 
Šikulka chce být zdravý 
 
Tradice MŠ: 
 
Bramborový den 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5) Poznávám přírodu 
 
Charakteristika: 
 
Smyslem tohoto bloku je pozorování změn v přírodě, stavu životního prostředí, poznávání 
ekosystému a seznamování se světem zvířat. 
 
Dílčí vzdělávací cíle: 
 
 rozvoj pohybových schopností, zdokonalování hrubé motoriky a ovládání pohybu 
 rozvoj a užívání všech smyslů 
 seznamování se zdravým životním stylem (vytváření zdravých životních návyků a 

postojů) 
 rozvoj produktivních řečových schopností a jazykových dovedností 
 rozvoj verbálních i neverbálních dovedností 
 rozvoj tvořivosti 
 vytváření pozitivního vztahu k učení a rozvoj zájmu o učení 
 pěstování a rozvoj mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 
 rozvoj kooperativních dovedností 
 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí a patřit k tomuto společenství 
 vnímat a přijímat základní hodnoty vzájemného soužití 
 učit se přizpůsobit změnám vnějšího prostředí 
 pochopit, že změny způsobené lidmi mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také 

poškozovat a ničit 
 rozvoj úcty k živé i neživé přírodě 

 
Očekávané výstupy: 
 
 zvládnout běžné způsoby pohybu v různém prostředí  
 sluchově rozlišovat zvuky a tóny 
 zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými 

nástroji, sportovním náčiním, výtvarnými pomůckami a materiály, s hudebními 
nástroji a běžnými pracovními pomůckami 

 pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 
 vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky a úsudky ve vhodně zformulovaných 

větách 
 domluvit se slovy i gesty, umět improvizovat  
 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 

výtvarných, hudebních, pohybových i dramatických) 
 chápat prostorové pojmy, elementární pojmy 
 být citlivé ve vztahu k živým bytostem a k věcem 
 těšit se z hezkých a příjemných zážitků a z přírodních krás 
 spolupracovat s ostatními 
 respektovat potřeby jiného dítěte, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod. 
 začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné 

vlastnosti, schopnosti a dovednosti 
 porozumět běžným neverbálním projevům, citovým prožitkům a nálad druhých 
 všímat si změn a dění v nejbližším okolí 



 porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé 
  přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole 
 mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si, že 

způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňuje vlastní zdraví i životní 
prostředí 

 rozlišovat aktivity, které mohou okolní prostředí podporovat a které je mohou 
poškozovat, všímat si nepořádku a škod a upozornit na ně 

 pomáhat pečovat o životní prostředí 
 

Konkretizované výstupy: 
 pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu (např. v lese, 

na sněhu, v písku) 
 pracovat se stavebnicemi, skládankami (stavět z kostek, navlékat korálky, skládat 

mozaiky, zavázat kličku)  
 zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami 

(např. tužkou, pastelem, štětcem, nůžkami) a materiály (např. papírem-
překládání, textilem, modelovací hmotou) 

 kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních 
i umělých materiálů  

 zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji (např. 
trianglem, bubínkem, chřestidly) 

 mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit 
v řeči, používat větší množství slovních obratů, správně určovat a pojmenovávat 
věci a jevy ve svém okolí   

 používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, popsat situaci, 
událost, vyjádřit svoje pocity, prožitky  

 dorozumět se verbálně i nonverbálně (např. používat gesta, udržet oční kontakt, 
reagovat správně na neverbální podněty) 

 rozvíjet a obohacovat hru podle své představivosti a fantazie  
 spontánně vyprávět zážitky ze svého okolí, z různých vyprávění, či co dítě prožilo 

příjemného i nepříjemného 
 vyjadřovat fantazijní představy   
 dokončit příběh, pohádku (např. vymyslet konec, jinou variantu) 
 vyprávět příběh s vizuální či akustickou oporou (podle obrázků, s dopomocí 

otázek atd.) 
 vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy, rytmický doprovod nebo melodii 

(např. vymýšlet krátké dramatické scénky, naznačit, vyjádřit pomocí pantomimy 
konkrétní činnost, pohybem ztvárnit slyšenou melodii) 

 tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných 
činnostech, experimentovat s materiály, poznávat a využívat výrazové možnosti 
(vytvářet různé plošné a prostorové útvary, mísit barvy, zkoumat odlišné účinky 
suchých a vlhkých podkladů, aj.)  

 s materiály, barvami (např. vytvořit koláž, smíchat barvy, zapouštět barvy do 
klovatiny)   

 dokreslit chybějící části na obrázku, sestavit části v celek, vytvořit jednoduchý 
model, stavbu, provést obměnu, tvořit dle vlastní představy, např. stavby z kostek 

 navrhnout další varianty řešení (co by se stalo, kdyby …) 
 experimentovat s výtvarně netradičními materiály 



 využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí 
 improvizovat a hledat náhradní řešení 
 rozlišovat vpravo – vlevo na vlastním těle, v prostoru s oporou o nějaký předmět  
 rozlišovat a používat základní prostorové pojmy (např. dole, nahoře, uprostřed, 

před, za, pod, nad, uvnitř, vně, u, vedle, mezi, nízko, vysoko, na konci, na kraji, 
vpředu, vzadu, blízko, daleko, dopředu, dozadu, nahoru, dolů) a těchto pojmů 
běžně užívat  

 rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů  
 rozlišovat roční období (jaro, léto, podzim, zima) i jejich typické znaky 
 projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat druhým (např. 

kamarádům, mladším, slabším, aj.) 
 přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady projevovat pozitivní i 

negativní emoce (soucit, radost, náklonnost, spokojenost, ale také strach, 
smutek) 

 přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého (radovat se, že umí píseň, 
básničku, ukazuje obrázek, předvádí taneček, výrobek)  

 spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním 
partnerem  

 vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení  
 využívat neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla, apod.) 
 k mladšímu, slabšímu či postiženému dítěti se chovat citlivě a ohleduplně 

(neposmívat se mu, pomáhat mu, chránit ho)  
 porozumět běžným projevům emocí a nálad (např. vnímat, že je jiné dítě smutné, 

zklamané nebo naopak něčím nadšené, že má radost)  
 reagovat na sociální kontakty druhých dětí otevřeně a zařazovat se mezi ně 

pomocí sociálně úspěšných strategií (vlídné přijetí, humor, projevení zájmu, 
akceptování či podání návrhů, nabídnutí spolupráce, pomoci, fair play)  

 vnímat odlišnosti mezi dětmi a podle toho přizpůsobovat i své přístupy  
 navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své kamarády, udržovat a rozvíjet s nimi 

přátelství 
 cítit se plnohodnotným členem skupiny 
 projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým, vážit si 

jejich práce i úsilí  
 zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí (např. v přírodě), 

proměny komentovat, přizpůsobit oblečení – rozlišení pocitu chladu a tepla, 
chování 

 vědět, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne, vyvíjí se a proměňuje běžně 
proměnlivé okolnosti v mateřské škole vnímat jako samozřejmé a přirozeně se 
tomuto dění přizpůsobovat 

 ctít oslavy narozenin, svátků, slavností 
 znát, co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou) i 

neovlivnitelné – vítr, déšť záplavy, teplo, sucho, mrazy), co může ohrožovat 
zdravé životní prostředí  

 uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým 
chováním působit na životní prostředí (podporovat či narušovat zdraví, přírodní 
prostředí i společenskou pohodu) 



 všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, zvládat 
drobné úklidové práce, nakládat vhodným způsobem s odpady, chápat význam 
třídění odpadu chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.  

 spoluvytvářet pohodu prostředí (cítit se spokojeně a bezpečně) 
 být citlivý k přírodě 

 
Nabídka činností: 
 
 lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti 
 relaxační a odpočinkové činnosti 
 rozlišování zvuků přírody 
 hry a experimenty s materiálem, předměty 
 hry podporující tvořivost, představivost, fantazii 
 sběr plodin daného období 
 estetické a tvůrčí aktivity 
 výlety do přírody 
 pozorování přírody a jejich změn 
 využívání encyklopedií a obrázkových materiálů 
 ekologicky motivované hry 
 činnosti přispívající k péči o životní prostředí 

 
 
Možná nabídka tematických částí: 
 
Malíř podzim 
Vyletěl si pyšný drak 
Lesní království 
Rozmary počasí 
Bude zima, bude mráz 
Sníh a led 
Přichází jaro 
Zvířata a jejich mláďata 
Na louce, aneb co se děje v trávě 
 
Tradice MŠ: 
 
Drakiáda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6)Můj dětský svět 
 
Charakteristika: 
 
Motivací tohoto bloku je svět dětských pohádek a pohádkových knížek, seznámení dětí 
s různými ilustracemi a dětskými autory. Pochopení dobra a zla, zkoumání charakterových 
vlastností lidí a důsledky jejich chování. 
 
Dílčí vzdělávací cíle: 
 
 rozvoj psychické a fyzické zdatnosti 
 rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu 
 osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj 

zájmu o psanou podobu jazyka 
 vytváření kladného vztahu k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení 
 vyváření základů pro práci s informacemi 
 rozvoj schopnosti sebeovládání 
 rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu a přizpůsobivosti 
 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností 
 učit se projevovat autenticky, chovat se autonomně a prosociálně 
 seznamování s mezilidskými morálními hodnotami 
 učit se přizpůsobit změnám vnějšího prostředí 

 
 
Očekávané výstupy: 
 
 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku 
 vést rozhovor 
 sledovat a vyprávět příběh, pohádku 
 chápat slovní vtip a humor 
 utvořit jednoduchý rým 
 sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 
 chápat základní číselné a matematické pojmy, základní matematické souvislosti a 

naučit se prakticky je využívat 
 naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit 
 řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady 
 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo 
 uvědomovat si své možné limity 
 přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním 
 přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou 
 chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé 
 chovat se zdvořile, přistupovat k ostatním lidem bez předsudků, z úcty k jejich osobě 

a vážit si jich 
 uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat 

neočekávaně, proti pravidlům a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých 
 porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé 

 
 



Konkretizované výstupy: 
 
 upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde 

se preference ruky uplatňuje 
 tužku držet správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím 
 vést stopu tužky při kresbě, apod. 
 napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, popř. písmena  
 mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči, 

používat větší množství slovních obratů, správně určovat a pojmenovávat věci a jevy 
ve svém okolí   

 používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, popsat situaci, 
událost, vyjádřit svoje pocity, prožitky  

 dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň (např. 
dokázat naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i 
obsah, dokázat zformulovat otázku, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku, 
umět komentovat zážitky a aktivity, posuzovat slyšené) 

 sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převyprávět 
samostatně, věcně správně, popř. dokázat odhadnout, jak by mohl příběh pokračovat 

 chápat jednoduché hádanky a vtipy  
 poznat a najít k sobě slova, která se rýmují, doplnit chybějící slovo rýmu 
 rozkládat slova na slabiky 
 vyčlenit hlásku na počátku a na konci slova 
 rozlišit krátké a dlouhé samohlásky 
 orientovat se v číselné řadě 1 – 10, vyjmenovat ji, porovnat, že 5 je více než 4, chápat 

číslo jako počet prvků 
 posoudit početnost dvou souborů a určit počet do 6 (např. o kolik je více a o kolik je 

méně, kde je stejně) 
 chápat, že číslovka označuje počet (např. 5 je prstů na ruce, 5 je kuliček)  
 zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky a 

reprodukovat je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu  
 zapamatovat si pohádku, děj, příběh a převyprávět ho 
 slovně, výtvarně, technicky vyjádřit svoje jednoduché „nápady“, experimentovat, 

některé problémy řešit cestou pokus – omyl 
 samostatně se rozhodnout v některých činnostech 
 jednoduchý problém vyřešit samostatně i ve spolupráci s kamarády, při složitějších se 

poradit, postupovat podle pokynů a instrukcí  
 vymýšlet nová řešení nebo alternativní k běžným (např. jak by to šlo jinak, co by se 

stalo, kdyby) a verbalizovat je  
 projevovat zájem o poznávání písmen a číslic, prohlížet si knihy (atlasy, encyklopedie, 

obrázkové knihy, leporela), znát některé dětské knihy a vyprávět o nich, informace 
vyhledat v encyklopediích  

 odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co mu nejde, co je pro ně obtížné 
 plánovat přiměřeně věku (ví, čeho chce dosáhnout a proč) 
 hodnotit druhé, sebe hodnotit vzhledem k aktuální situaci a možnostem 
 přijímat drobný neúspěch (vnímat ho jako přirozenou skutečnost, že se mu někdy 

něco nedaří), umět přijmout sdělení o případných dílčích nedostatcích, být schopné 
se z něho poučit  

 přizpůsobit se společenství, projevovat zájem o spolupráci 



 umět se přizpůsobit změnám 
 chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla her a jiných činností, hrát 

spravedlivě, nepodvádět, umět i prohrávat 
  zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, s knížkami, věcmi denní 

potřeby, rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat co je lež, nespravedlivost, 
ubližování, lhostejnost, agresivita, vulgarismy 

  pojmenovat povahové vlastnosti 
 vědět, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne, vyvíjí se a proměňuje běžně 

proměnlivé 
 okolnosti v mateřské škole vnímat jako samozřejmé a přirozeně se tomuto dění 

přizpůsobovat 
 
Nabídka činností: 
 

 prohlížení a čtení knížek 
 artikulační a řečové hry, hry se slovy a slovní hádanky 
 poslech vyprávěných pohádek a jejich převyprávění 
 dramatické a literární činnosti 
 mimické vyjadřování nálad 
 osvojování si rolí 

 
Možná nabídka tematických částí: 
 
Moje knížka 
Z pohádky do pohádky 
Království pohádek 
 
Tradice MŠ:  
 
Návštěva knihovny 


