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1. PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY          

 

1.1   ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE - identifikační údaje o mateřské škole 

 

Název dokumentu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Číslo jednací tohoto dokumentu: Č.j. ŘMŠ/28/2020 

 

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2020 

 

Název školy: Základní škola a mateřská škola Uhřice, okres Hodonín, 

příspěvková organizace 

Adresa školy:  

   

 Počet tříd: 

Uhřice 90, 696 34 Žarošice 

2 třídy 

Zřizovatel: Obecní úřad Uhřice 

IZO: 107 607 425 

IČO: 710 08 942 

Právní subjektivita od: 1.1.2003 

Ředitel školy: PhDr. Kamil Ježík, MBA 

telefon: 773 631 574 

e-mail: zs.uhrice@ seznam.cz 

Učitelky MŠ: 

 

 

 

   

 Petra Bajerová Dis.  

 Bc. Klára Skrbková 

 Anna Kellnerová 

 Bc. Alena Plačková 

Školnice:  Dagmar Krmíčková 
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1. 2.  CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

Jsme dvoutřídní mateřská škola při Základní škole v Uhřicích s maximální kapacitou 43 dětí. 

Věkové složení dětí je od 2 do 6-7 let. V současné době s dětmi pracují 4 kvalifikované 

učitelky. 

 

Budova naší mateřské školy je zcela nová, byla slavnostně otevřena 1. 9. 2016. Skládá se ze 

dvou tříd. Jedna třída má kapacitu 15 dětí a druhou třídu je možné naplnit do počtu 28 dětí. 

Děti jsou do tříd umístěny podle věku a to tak, že předškoláci a část starších dětí jsou v jedné 

třídě. Mladší děti jsou ve druhé třídě. U každé třídy je přilehlá šatna pro děti. U třídy s větší 

kapacitou dětí je ložnice na spaní a odpočinek. V budově se dále nachází školní kuchyně a 

jídelna pro děti navštěvující základní školu. V těsné blízkosti budovy je oplocená školní 

zahrada pro všechny děti ze školy i školky. 

 

Historie Základní školy a mateřské školy v Uhřicích byla taková: 

  

Původní budova byla postavena v roce 1886 jako místní škola. Vyučovalo se zde od roku 

1887. V průběhu času byla základní škola přestěhována do nedalekých Žarošic a zde zůstala 

jen mateřská škola. Ta byla v Uhřicích zřízena 8. 12. 1946. Písemné záznamy o mateřské 

škole jsou však dochovány až z roku 1959. K 1. 9. 1994 se základní škola opět vrátila jako 

detašované pracovitě Základní školy Žarošice. Od 1. 9. 1995 dochází k integraci mateřské a 

základní školy. Tento stav stále trvá. 

V červenci 2009 prošla mateřská škola z nařízení Krajské hygienické správy stavební úpravou 

tak, aby i nadále byla zachována její kapacita 25 míst. Třída byla propojena se šatnou, ze které 

vznikla herna a ložnice.  Prostory stávající šatny, která byla v 1. patře, tak začaly využívat 

všechny děti ze zařízení.  

V roce 2015 se k zápisu pro školní rok 2015-2016 do mateřské školy přihlásilo o mnoho dětí 

více, než byla kapacita -25 dětí. Z těchto důvodů byla vystavěna a v listopadu roku 2016 

otevřena dočasná mateřská škola. Tato dočasná mateřská škola umožnila vyhovět všem 

žádostem o přijetí dětí do mateřské školy pro další školní rok. Jelikož tato mateřská škola bylo 

pouze dočasné řešení situace, začali představitelé obce řešit vážný nedostatek míst pro děti. 

Získali dotaci, z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, k výstavbě nové mateřské 

školy. V této nově vystavěné budově od 1. 9. 2016 působíme a maximální kapacita je 43 dětí. 
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V přízemí základní školy je výtvarná dílna s vypalovací pecí, kterou děti z mateřské školy 

mohou využívat, stejně tak jako místnost pro cvičební účely. 

 

Obec Uhřice leží v malebném údolí pod svahy přírodního parku Ždánický les, po obou 

březích potoka Vápenky. Trvale zde žije kolem 750 občanů. Kdy byla obec založena se nedá 

přesně zjistit, ale bezesporu patří k nejstarším na Moravě.  

V blízkosti mateřské je tedy les, pěkná příroda, a tak venku trávíme s dětmi nezapomenutelné 

chvíle a zážitky. 

 

Naše mateřská škola spolupracuje s Obecním úřadem v Uhřicích, s kulturní komisí při 

Obecním úřadě, a hlavně s rodiči dětí. Ti nám dobrovolně a ochotně pomáhají s organizací a 

materiálním zajištěním některých akcí pro děti. 

Částečně spolupracujeme s Pedagogicko – psychologickou poradnou v Kyjově, kdy u nás 

poradna provádí depistáž. 

Také úzce spolupracujeme s organizací Dům dětí a mládeže Kyjov, kdy nám pomáhají 

naplňovat dopravní výchovu pro děti předškolního věku. 

 

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.30 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2.  PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ         

Věcné (materiální) 

 

 Vybavení hračkami je přiměřené, děti na hračky dobře vidí a jsou průběžně obnovovány. 

 Dětský nábytek odpovídá daným normám. 

 Děti se svými výtvory podílejí na výzdobě a úpravě interiéru budovy. V šatnách jsou 

umístěny nástěnky a dekorační sítě, aby dětské práce mohli shlédnout i jejich rodinní 

příslušníci. Také tím děti vedeme ke spoluzodpovědnosti za hezké a příjemné prostředí 

školy.  

 Ve škole nemáme tělocvičnu, ale v obou třídách jsou instalovány žebřiny a horolezecké 

stěny. 

 Pro dostatek pohybu doplňujeme postupně do tříd dětské cvičební stroje. 

 Obě třídy jsou propojeny s venkovním prostředím velkými francouzskými okny. Děti tak 

mohou sledovat např. aktuální změny počasí, nebo drobná zvířata – ptactvo, hmyz, zajíce 

polní. 

 Na budovu mateřské školy v těsné blízkosti navazuje dostatečně velká zahrada, která je 

vybavena herními prvky tak, aby umožňovala dětem rozmanité pohybové i další aktivity. Je 

zde nový zahradní domek na hračky, kuchyňka, pískoviště s ochrannou sítí kryté 

zastřešenou pergolou, skluzavka, houpačky, několik průlezek a zpevněná betonová plocha 

pro různé činnosti – líný tenis, jízdu na kolech, odrážedlech, koloběžkách apod. 

 Všechny vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy podle daných 

předpisů. 
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Životospráva 

 

 Dětem poskytujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu. Zachováváme vhodnou skladbu 

jídelníčku, o který se stará vedoucí školní jídelny ve spolupráci s kuchařkami. 

 Dodržujeme vhodné technologické postupy přípravy pokrmů. Klademe důraz na pestrost a 

čerstvost ingrediencí. 

 K jídlu jsou děti pouze motivovány učitelkou a lákavým vzhledem stravy, který  nabízí naše 

paní kuchařky. 

 Děti mají ve třídě stále k dispozici dostatek tekutin. Na žádost zákonných zástupců je ve 

třídě k pití také čistá voda. 

 Každý sám si určuje množství jídla, děti si mohou přidat. 

 Mezi jednotlivými podávanými pokrmy dodržujeme vhodné intervaly. 

 Zajišťujeme pro děti pravidelný denní rytmus a řád (organizace dne v příloze). 

 Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, s ohledem na aktuální počasí. 

 Děti mají dostatek volného pohybu především na školní zahradě, obecním hřišti. 

 Respektujeme individuální potřebu spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Všechny děti se 

převlékají do pyžam a uléhají na postýlku. Po přečtení pohádky odpočívají a potom 

postupně, dle individuální potřeby spánku, vstávají a je jim nabízen klidný program v téže 

místnosti.  

 Učitelky se chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený 

vzor. 

 

Psychosociální podmínky 

 Snažíme se, aby se děti i dospělí cítili v mateřské škole dobře, spokojeně a hlavně 

bezpečně. 

 Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci tak, že 

zákonný zástupce dochází do mateřské školy s ním a jeho přítomnost je postupně 

zkracována. Děti před nástupem mohou přicházet za námi např. na školní zahradu. 

 Učitelky jednají s dětmi přirozeně a citlivě, navozují situace klidu a pohody. Nezatěžují děti 

neúměrně chvatem a spěchem. 

 Všechny děti ve třídě mají rovnocenné postavení. 



8 

 

 Volnost dětí je vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat 

životosprávu a učit děti pravidlům soužití, které společně tvoříme. 

 Děti dostávají jasné a srozumitelné pokyny. Třída je pro děti kamarádským společenstvím, 

v němž jsou zpravidla rády. 

 Učitelky předem děti informují o tom, co bude následovat. 

 Komunikace učitelek s dětmi je přímá, empatická, popisná a spíše pozitivní. 

 Učitelky počítají s aktivní spoluúčastí a se samostatným rozhodováním dětí, poskytují 

dětem možnost výběru činností. 

 Učitelky se vyhýbají negativním slovním komentářům, podporují děti v samostatných 

pokusech. Jsou uznalé, dostatečně oceňují a vyhodnocují konkrétní projevy a výkony dětí. 

Přiměřeně na ně reagují pozitivním oceněním a konkrétním popisem. Vyvarují se 

paušálních pochval i odsudků. 

 Ve vztazích mezi dospělými i dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost 

a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. 

 Učitelky se věnují neformálním vztahům dětí a nenásilně je ovlivňují prosociálním směrem 

(prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů). 

Organizace 

 

 Do tříd zařazujeme děti podle věku tak, aby předškoláci měli vhodné podmínky 

 pro předškolní přípravu.  

 Děti ve třídě nacházejí potřebné zázemí, klid a bezpečí. 

  Zapojují se do plánování některých činností. 

 Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich 

potřeby. 

 Učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. 

 Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený.  

 Děti mají dostatek prostoru i času pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo později 

dohrát. 

 Učitelky dbají na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do 

klidného koutku a neúčastnit se společných činností. Stejně tak je to možnost soukromí na 

toaletě (zavřené dveře). 
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 Při plánování činností učitelky vychází ze zájmů a potřeb dětí. Pro realizaci plánovaných 

činností vytváří vhodné materiální podmínky. 

 Nepřekračujeme stanovený počet dětí ve třídě.  

 

Řízení mateřské školy 

 

Mateřskou školu řídí PhDr. Kamil Ježík, MBA – ředitel základní a mateřské školy. 

 Ředitel školy vyhodnocuje práci pedagogů v mateřské škole, a zároveň je motivuje k další 

práci a k dalšímu vzdělávání. 

 Ředitel informuje všechny zaměstnance mateřské školy na pedagogických radách a mimo 

ně. 

 Plánování pedagogické práce vychází z předchozí analýzy. 

 Vedoucí učitelka vypracovává Školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními 

kolegyněmi, či se zřizovatelem a s rodiči. 

 Pedagogický sbor v mateřské škole pracuje jako tým, vzájemně se dokáže zastoupit a zve 

ke spolupráci rodiče. 

 

Personální a pedagogické zajištění 

 

 Všichni pedagogičtí pracovníci splňují odbornou kvalifikaci pro svoji práci. 

 Učitelky – řeší s rodiči situace, které nevyžadují účast ředitele školy, informují zákonné 

         zástupce dětí, 

                  -  spolupracují při tvorbě Školního vzdělávacího programu, 

                  -  vytváří společně Třídní vzdělávací plán, 

                  -  aktivně se vzdělávají, 

                  -  plánují činnosti skupinové i individuální, 

                  -  provádí pedagogickou diagnostiku, 

                  -  spolupracují a zvou ke spolupráci zákonné zástupce dětí, ostatní učitele, 

                  -  provádí poradenskou činnost v mezích pedagogické kompetence, 

                  -  z evaluační činnosti vyvozují závěry pro svou další práci, 
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                  -  zohledňují názory a náměty rodičů, 

                  -  plní ostatní povinnosti vyplývající z pracovních náplní, 

                  - spolupracují s Pedagogicko – psychologickou poradnou v Kyjově a se  

                      zřizovatelem. 

 Ostatní zaměstnanci – při specifických činnostech může určit ředitel školy, k zajištění 

bezpečnosti dětí, dalšího pedagogického pracovníka, nebo jinou zletilou osobu. 

 

Spoluúčast zákonných zástupců 

 

 Učitelky pracují na tom, aby mezi nimi a zákonnými zástupci panovala oboustranná důvěra 

a otevřenost, vstřícnost a porozumění, respekt a ochota spolupracovat, a to na základě 

partnerství. 

 Učitelky sledují konkrétní potřeby rodin a snaží se jim porozumět. 

 Zákonní zástupci se podílí na dění v mateřské škole, účastní se různých akcí. Jsou 

informováni o všem, co se v mateřské škole děje, a to formou, nástěnky, letáků, třídních 

schůzek, webovými stránkami, profilu na sociální síti a individuálně. 

 Učitelky informují zákonné zástupce o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních 

pokrocích.  

 Učitelky chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost s vědomím, že pracují  

s důvěrnými informacemi.  

 Informace předávají zákonným zástupcům, při konzultacích a to denně, po ukončení přímé 

pedagogické práce, po předchozí domluvě, v budově mateřské školy. 

 Rodiče se mohou aktivně zapojit do adaptačního procesu u svého dítěte. 
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2. 1.  PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 

POTŘEBAMI 

 Pro podporu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami využíváme běžně 

dostupné pomůcky a materiály. 

 S těmito dětmi pracujeme převážně individuálně, ale i skupinově. 

 Klademe důraz na individualizaci a vhodné použití výchovných metod, které bývají u dětí   

s přiznanými podpůrnými opatřeními různé. 

 Zaměřujeme se na osvojování dovedností potřebných k samostatnosti, sebeobsluze a ke     

zvládání základních hygienických návyků. 

 V denním programu si vždy najdeme určitý prostor pro práci s těmito dětmi. 

 Chybí nám sice kvalitní odborná literatura, ale při hledání informací využíváme internet, 

nebo se obracíme na školské poradenské zařízení.  

  Možné přístupy k dětem konzultujeme v pracovním pedagogickém kolektivu. 

 V těchto speciálních případech vzdělávání spolupracujeme hodně s rodiči, se kterými 

ohleduplně komunikujeme.  Vzájemně tak působíme na dítě a vhodně doplňujeme rodinnou 

výchovu. 

 V případě přiznání asistenta pedagoga, využíváme jeho přítomnosti a realizujeme všechna 

opatření dle stupně přiznaného podpůrného opatření. 

  Naším společný cílem je dosáhnou u dítěte co největší míru samostatnosti. 

 Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami vypracováváme Individuální vzdělávací 

plán, na základě doporučení školského poradenského zařízení. 

 Dětem, které potřebují větší pedagogickou podporu, vypracováváme Plán pedagogické 

podpory. 

 

2. 2.  PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ NADANÝCH A MIMOŘÁDNĚ    

NADANÝCH 

 

 Každé nadání nebo talent je potřeba v mateřské škole rozvíjet. 

 Pokud dítě vykazuje mimořádné nadání v některé z těchto oblastí – intelektové, sociální, 

pohybové, manuální nebo umělecké, tak je naším cílem, co nejvíce uplatnit jeho nadání 

v běžné praxi mateřské školy. 
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 Je potřeba rozlišit, zda jde o nadání, nebo akceleraci ve vývoji dítěte, k tomu může být 

učitelkám nápomocna některá z dostupných screeningových metod, např. NOMI. 

 Mateřská škola a rodiče mohou využít služby školského poradenského zařízení a dalších 

středisek pro podporu nadání např. Mensa ČR, Nadané děti, Qiido. 

 V případě nedostatečných pomůcek v mateřské škole se obracíme na základní školu. 

 

 

2. 3. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD DVOU DO TŘÍ LET 

 

 Ve třídě Sluníček jsme po zvážení roztřídili hračky na ty, které jsou vhodné pro děti ve 

věku 2-3 roky, ty jsme ponechali ve spodních policích. 

 Drobné hračky a didaktické pomůcky, např. korálky jsme umístili do vyšších polic, aby 

těmto dětem nebyly k dispozici. 

 Pro děti v tomto věku máme poměrně dost hraček, knih a pomůcek. Samozřejmě jsme 

připraveni materiální vybavení s ohledem na počet mladších dětí ve třídě rozšiřovat. 

 Zohledňujeme tělesnou výšku dětí u sedacího nábytku, ten musí být bezpečný a stabilní. 

 Na školní zahradě děti ve věku 2-3 let používají nižší průlezky, odrážela, pískoviště, 

domeček, nízkou houpací síť, kdy děti houpe učitelka. 

 Umyvadla i toalety jsou umístěné do takové výšky, že na ně i dvouleté děti dosáhnou. 

 Mateřská škola je vybavena přebalovacím pultem. 

 Mateřská škola dohodne se zákonnými zástupci dětí 2-3letých, které používají pleny, 

systém přinášení plen, hygienických potřeb a likvidaci odpadů. 

 Rodiče pravidelně kontrolují dostatek náhradního oblečení. 

 Je-li dítě přítomno ve škole v době podávání jídla, vždy se stravuje. 

 Dětem je umožněno přinášet si do třídy osobní pomůcky např. plyšáky, pro pocit jistoty. 

 Pravidelný denní režim s dostatkem času na činnosti je zásadní. 

 Prostor k odpočinku během dne mají děti ve třídě vyhrazený. 

 Vzdělávací činnosti jsou realizovány v malých skupinkách nebo individuálně. 

 Učitelky na třídě působí společně v dostatečném překrývání. 

 Při plánování činností učitelka zohledňuje přítomnost dětí od 2-3 let, nechává si dostatek 

časového prostoru na všechny činnosti. 

 Mimo areál mateřské školy připadne na jednu učitelku maximálně 12 dětí, kdy jsou 

v kolektivu zařazeny děti mladší 3 let. 
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 Se zákonnými zástupci je individuálně domluvený postup adaptace dětí. 

 Podmínky stavební a požární bezpečnosti splňujeme. 

 Bereme ohled na stránku fyzickou i psychickou u těchto dětí – zařazujeme krátkodobé 

činnosti, pravidelné ranní rituály, časté opakování, častější odpočinek. 

 Používáme tyto metody učení – nápodobou a situačním učením. 

 V denním režimu učitelka zohledňuje potřeby dětí a jejich fyzický a psychický stav. 

 Spolupráce s rodiči je základní stavební jednotkou pro důvěryhodný vztah všech. 
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3. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 Třída PASTELKY:                     

 

První třída PASTELKY se skládá z 15 dětí ve věku převážně 5 a 6letých.  Tato věková 

skupina potřebuje dynamičtější pohybové činnosti, více možností k samostatnému 

rozhodování, k zodpovědnosti a k samostatnému řešení problému. Kapacita této třídy je 15 

dětí. 

 

Třída SLUNÍČKA:                       

 

Druhá třída SLUNÍČKA je složená z dětí ve věku převážně 4, 3, a 2letých. Tyto děti potřebují 

na veškeré činnosti více času. V této třídě mají ranní rituály, častěji se střídají metody práce a 

důraz je kladen na situační učení a učení nápodobou. S dětmi pracují dvě učitelky, které se 

ve třídě překrývají minimálně 2,5 hodiny. Společné působení obou učitelek je někdy již při 

dopolední svačině, činnostech po svačině, přípravě na vycházku, po dobu vycházky, při 

hygieně a při přípravě k odpolednímu odpočinku. 
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Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy: 

Ředitel školy, stanoví, a zveřejní, před zápisem do mateřské školy kritéria pro přijetí dětí.  

Podle nich bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte zvláště v případech, kdy počet 

žádostí překročí stanovenou kapacitu mateřské školy, což je v současné době 43 dětí. 

Pokud dojde k situaci, že několik žádostí bude se stejným bodovým ohodnocením, bude 

ředitelka školy postupovat podle data narození (od nejstaršího po nejmladší). 

  

Vnitřní režim mateřské školy 

 

Každodenní režim   

Motivujeme děti ke zdravé výživě a to tím, že společně čteme jídelní lístek, následně potom 

paní kuchařka děti seznamuje s netradičními potravinami a přibližuje dětem jejich význam 

pro zdravý vývoj dětí. 

 

Týdenní režim – pravidelně zařazujeme pohybové aktivity ve třídě s prvky aerobiku, jógy, 

nebo jiné preventivní pohybové aktivity, či relaxační cvičení s míčem. Jedna učitelka prošla 

projektem dotovaným EU Aerobik pro děti předškolního věku a Cvičení na velkých míčích. 

Zařazujeme preventivní logopedická cvičení. 

Jedenkrát ročně absolvujeme s dětmi plavecký kurz a několikrát ročně navštěvujeme loutkové 

divadlo Radost v Brně a jiné kulturní akce. 

Celoročně sbíráme starý papír, sušenou citronovou a pomerančovou kůru, použitý olej. Také 

třídíme s dětmi odpad – papír pro recyklaci ukládáme do zvláštního koše. 
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4.  CHARAKTERISTIKA  PROGRAMU  

 

Na základě evaluace a analýzy jsme Školní vzdělávací program inovovali. Název 

Školního vzdělávacího programu Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky 

prima   je v souladu s koncepcí naší mateřské školy, symbolizuje pohodu v mateřské 

škola a to po celý rok, což pozitivně působí na psychický, fyzický a sociální vývoj 

dětí.   

Je plánován pro období od 1. 9. 2020. 

 

Hlavní tematické celky jsou dostatečně široké, vychází od dítěte a je do nich promítnuto 5 

vzdělávacích oblastí z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.  

Podtémata stanovují učitelky v třídním programu a při tom vychází z platného Školního 

vzdělávacího programu. V jednotlivých podtématech jsou plánovány konkrétní činnosti dětí. 

Akce, které jsou součástí ročního plánu, jsou většinou společné i pro všechny třídy základní 

školy. Tím je zajištěna sounáležitost se všemi, kdo do naší školy patří (děti, zaměstnanci, 

rodiče). Školní program je dokumentem veřejným, otevřeným s dostatečným prostorem pro 

aktuální změnu. 

Děti se učí žít ve skupině, kde je nutné vzájemně se respektovat.  V diskusním kruhu navozují 

a rozehrávají situace a řeší problémy, prožívají pocity radosti, kamarádství, vyjadřují své 

nápady. Vedle toho v komunitním kruhu budujeme vztahy, pocit bezpečí a naslouchání 

druhému. V obou těchto kruzích také rozvíjíme slovní zásobu. 

Děti se aktivně podílí na plánování činností v mateřské škole. Při vzdělávací činnosti je 

upřednostňováno prožitkové učení – zásada "být při tom" - mít možnost slyšet, vidět, dotýkat 

se, prožívat. 

Mateřská škola poskytuje dětem dostatek volnosti při podmínce dodržování pravidel. Pravidla 

společného soužití si děti v obou třídách vyvozují a ztvárňují samy s pomocí paní učitelky a 

jsou vyjádřeny symboly na stěně ve třídě. Pravidla napomáhají k tomu, aby dítě, které končí 
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docházku v mateřské škole bylo zodpovědné za své chování a připravené na bezproblémový 

vstup do základní školy. 

 

4. 1.  KONCEPCE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU A INTEGRUJÍCÍ PRINCIPY 

 

Postavit dítě do dnešní multikulturní společnosti vyžaduje určité dovednosti. Proto je důležité 

vést děti k celoživotnímu učení a vztahu k němu. K tomuto cíli směřují i klíčové kompetence 

(to znamená, aby se dítě jednou v určitých situacích chovalo kompetentně).  I když 

v předškolním vzdělávání jde spíše o základy těchto klíčových kompetencí:  

• kompetence k učení 

• kompetence k řešení problémů 

• kompetence komunikativní 

• kompetence sociální a personální 

• kompetence činnostní a občanské 

 

 

NAŠE VIZE JE:  

Mateřská škola, která je 

pohodová 

radostná 

spolupracující 

tvořivá 

pozitivně motivuje děti k celoživotnímu učení. 

 

➢ Smyslem našeho programu je, aby děti naší mateřské školy se přirozenou a 

tvořivou hrou beze stresů a zbytečného poučování rozvíjely, poznávaly nové věci, 

naučily se samostatnosti a zvládaly požadavky života a společnosti, které na ně 

budou jednou kladeny. 
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INTEGRUJÍCÍ PRINCIPY 

 

   1.   Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa  

         (postoj). 

 

    2.   Rozvíjení komunikace a spolupráce (proces osvojování dovedností). 

 

Oba hlavní principy se vzájemně prolínají a doplňují.  

 

RESPEKT K PŘIROZENÝM LIDSKÝM POTŘEBÁM JEDNOTLIVCE V CELKU 

SPOLEČNOSTI A SVĚTA. 

Mateřská škola se snaží co nejlépe uspokojit všechny přirozené potřeby dětí. Prostředky 

k uspokojování potřeb si volíme na základě svých poznatků o potřebách konkrétních dětí. 

Využíváme přitom obecné modely, které slouží jako vodítko ke kontrole pohody a 

spokojenosti dětí i dospělých (Model přirozených lidských potřeb A. Maslowa): 
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Model přirozených lidských potřeb A. Maslowa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maslowovo třídění je univerzální (stejnými kritérii je možné měřit uspokojování potřeb 

jednotlivců bez ohledu na věk či etnikum). Je hierarchické – uspokojení potřeb ve vyšší 

poloze pyramidy je závislé na uspokojení potřeb uvedených v poloze nižší. 

 

 

 

 

 

 

 

FYZIOLOGICKÉ POTŘEBY: 
potřeba potravin, tekutin, vyměšování, kyslíku, přiměřené teploty,  

pobybu, spánku a odpočinku, sexuálního uspokojení, vyhnutí se bolesti 

POTŘEBY BEZPEČÍ: 
jistoty, stálosti, spolehlivosti, struktury, pořádku,  

pravidel a mezí, osvobození od strachu, úzkosti a chaosu 

POTŘEBY SOUNÁLEŽITOSTI 
lásky, náklonnosti, shody a ztotožnění,  

potřeba někam patřit 

POTŘEBY UZNÁNÍ: 
sebedůvěry, sebeúcty, prestiže 

 

POTŘEBY 
SEBEREALIZACE: 

sebenaplnění, 
potřeba uskutečnit to, čím daná 

osoba potenciálně je 
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      4. 2.   DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY ROZVOJE  

       Chceme, aby dítě, které odchází z naší mateřské školy bylo maximálně rozvinuto na 

základě svých možností a zájmů, a to jak po stránce tělesné, psychické, sociální a 

duchovní, aby mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život ve zdraví na 

demokratických principech. 

 

Dlouhodobé záměry rozvoje vychází z charakteristiky našeho programu, jejich pojetí je 

v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání.  

Z podrobné analýzy činnosti naší mateřské školy nám vyplynuly tyto dlouhodobé záměry: 

Evaluace podmínek pro vzdělávání: 

➢ prodloužit pobyt dětí venku i v chladnějších měsících 

➢ více s rodiči komunikovat o výchově a vzdělávání 

➢ dostat do vědomí rodičů vhodnost konzultačních hodin 

➢ najít vhodný způsob, jak lépe informovat rodiče o zdravém životním stylu – ve 

spolupráci se školní jídelnou  

➢ opatřit více pomůcek pro pohybové činnosti, experimentování 

➢  postupně využít prostor za školkou k environmentální výchově 

➢ pečovat s dětmi o minizahrádku 

 

Evaluace průběhu vzdělávání: 

➢  hodnocení tematických celků po jejich ukončení 

➢  zapojit více děti do plánování činností  

Evaluace výsledků vzdělávání: 

➢ vytvořit   portfolia dětí, tak aby nám více sloužila k pedagogické diagnostice 

➢ zlepšit hodnocení dětí – jejich osobní pokroky 

➢ výsledky hodnocení více využívat k dalšímu plánování 
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4.3. METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ     

 

4.3.1. ROZVÍJENÍ KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE 

 

Chceme-li uskutečnit jakýkoliv projekt, musíme spolupracovat se všemi, kterých se to týká. 

S tím souvisí i kvalitní komunikace, bez níž se spolupráce nemůže dařit. Proto jsme si 

stanovili základní pravidla, jimiž se řídíme: 

Pravidla komunikace: 

 při komunikaci vytvořit pocit bezpečí (nevyvolávat komunikací strach, úzkost) 

 povzbuzovat, motivovat k osobnímu vývoji, vyhýbat se manipulacím 

 projevovat uznání (nezesměšňovat, nesnižovat sebedůvěru), pochvaly, odměny a negativní 

hodnocení nahradit věcnou zpětnou vazbou 

 při vyjadřování pocitů používat JÁ výroky, při komunikaci se dívat vzájemně do očí 

 vracet otázky  

 činnosti a situace nehodnotit obecně, ale jazykem popisným 

 dát dětem prostor k vlastnímu vyjádření (motivujícími otázkami, vhodnou organizací 

činností, umožňovat dětem vzájemnou komunikaci = učitelka nemá být slyšet více než 

děti), přispívat k pocitu sounáležitosti 

 projevovat empatii (dávat dítěti najevo svou účast, opakovat obsah sdělení, abychom dítě 

ubezpečili, že jsme rozuměli) 

 uvědomovat si důležitost tónu hlasu 

 

Pravidla naslouchání: 

 věnovat hovořícímu plnou pozornost 

 to, co slyšíme nehodnotit, neposuzovat, vykládat si pouze popisně 

 ptát se, abychom porozuměli, na otázky si neodpovídáme sami, necháme odpovídat 

hovořícího 

 pravidelně zařazovat komunitní a diskusní kruh 
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Pravidla spolupráce: 

 učit děti spolupracovat (a domlouvat se) ve hrách, obracet se k dospělým o pomoc 

v potřebných situacích 

 rozvíjet kooperativní hry (nejsou totožné se společnou hrou) 

 zařazovat symbolické hry, příběhy aj. 

 respektovat pravidla soužití  

 konflikty řešit konstruktivně, negativní chování řešit mezi čtyřma očima 

 motivovat děti ke spolupráci, která vede ke společnému cíli (nalézání vztahů, prožitků 

sounáležitosti, ale i schopnosti vyrovnat se s neúspěchem) 

 

4.3.2. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 

Při vzdělávání upřednostňujeme: 

 metody: 

 komunitní kruh 

 diskusní kruh 

 prožitkové učení 

 využití přirozených situací – situační učení 

činnosti: 

 spontánní, námětové a kooperativní hry 

 experimentování 

 práce s encyklopediemi 

 práce s přírodním materiálem a s keramickou hlínou 

 při výtvarných i jiných činnostech využíváme odpadový materiál, recyklovaný papír 

 

organizační formy: 

 individuální 

   skupinové 

   hromadné 

Individuální a skupinové formy převládají nad hromadnými. 
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činnosti dětí mají znaky prožitkového učení: 

 spontaneita (dítě chce činnost vykonávat z vlastní vůle) 

 objevnost (pronikání do reality, radost z poznávání) 

 komunikativnost (verbální i neverbální složka) 

 prostor pro aktivitu a tvořivost 

 konkrétní činnosti: manipulace, experimentování a hra 

 celostnost (účast všech smyslů a obou mozkových hemisfér) 

 

Učitelka je v roli facilitátora učení dítěte (nikoliv vyučujícího ve třídě) se záměrem dosažení 

rovnováhy mezi řízením dětských činností, nepřímou účastí na spontánní hře a využíváním 

vznikajících situací.   

 

4. 4. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI 

4. 4. 1. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI 

Dětem, které potřebují k naplnění svých vzdělávacích schopností jistou podporu, 

vypracováváme Plán pedagogické podpory, dále jen PLPP. Ten zpracovává učitel po 

předchozí konzultaci s rodiči dítěte s cílem stanovit formy a metody práce s dítětem. Je 

dohodnut termín vyhotovení PLPP, poté proběhne schválení písemně zpracovaného PLPP 

zákonnými zástupci dítěte. S obsahem PLPP jsou seznámeni všichni učitelé, kteří s dítětem 

pracují. Po dobu práce s dítětem probíhá konzultace mezi učiteli o vhodnosti použitých metod 

a forem práce s dítětem a o optimálních podmínkách vzdělávání. Klademe důraz na 

individualizaci při vzdělávání dítěte. Po třech měsících je PLPP učitelkou za přítomnosti 

rodičů vyhodnocen a zákonným zástupcům je doporučen další vhodný postup – např. 

návštěvu školského poradenského zařízení. 

Pokud školské poradenské zařízení navrhne dítěti Individuálně vzdělávací plán, rodiče podají 

žádost o vytvoření plánu, po té ředitel školy pověří pedagogického pracovníka, který 

Individuálně vzdělávací plán (dále jen IVP) vypracuje. Ten při tom využije součinnosti 

školského poradenského zařízení a rodičů. IVP je vypracován nejpozději do jednoho měsíce. 

Škola seznámí s IVP všechny pedagogické pracovníky, dítě i jeho zákonné zástupce. Ti na 

základě písemného informovaného souhlasu umožní poskytovat svému dítěti vzdělávání 
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podle IVP. Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a vyhodnocuje 

naplnění IVP. 

4. 4. 2. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ NADANÝCH A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 

V naší mateřské škole nabízíme všem dětem při vzdělávání řadu činností zaměřených na 

různé typy inteligence. Pokud se u dítěte projeví nadání v některých dovednostech či 

schopnostech, věnujeme mu zvýšenou pozornost, aby své schopnosti či dovednosti mohlo 

uplatnit, a ještě více rozvíjet. Připravujeme mu individuální činnosti, které podporují nadání 

dítěte.  

V případě, že se učitelka domnívá, že je dítě velmi výrazně nadané v oblasti intelektuální, 

sociální, manuální, pohybové nebo umělecké, provede screening, s využitím dostupných 

screeningových metod např. NOMI. V případě, že výsledky screeningu vykazují nadprůměrné 

výsledky, vypracuje učitelka se souhlasem rodičů dítěti Plán pedagogické podpory. Ten je 

zaměřený na rozvoj nadání a po třech měsících je učitelkou, společně s rodiči, vyhodnocen a 

je doporučen další postup. 

Mimořádné nadání diagnostikuje školské poradenské zařízení. Na základě doporučení 

poradenského zařízení podají rodiče žádost o vytvoření Individuálně vzdělávacího plánu (dále 

jen IVP) řediteli školy, ten zajistí zpracování IVP, ve spolupráci s rodiči a se školským 

poradenským zařízením. Škola seznámí s IVP všechny pedagogické pracovníky, dítě i jeho 

zákonné zástupce. Ti na základě písemného informovaného souhlasu umožní poskytovat 

svému mimořádně nadanému dítěti vzdělávání podle IVP. Při realizaci a vyhodnocování IVP 

je důležitá spolupráce se školským poradenským zařízením a s rodiči dítěte. Mimořádně 

nadané dítě se bude vzdělávat dle IVP i nad rámec stanovený vzdělávacím programem. 

PLPP a IVP pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti nadané vycházejí z 

platného Školního vzdělávacího programu. 

Možnosti vzdělávání mimořádně nadaného dítěte: 

 • Dřívější nástup do školy – na základě školského zákona lze přijmout dítě do 1. ročníku už v 

5 letech, na základě psychologické diagnostiky a po celkovém zvážení rodičů. 
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 • Dítě zůstává nadále mezi svými vrstevníky a učitelka obohacuje vzdělávání dítěte 

náročnějšími úkoly, činnostmi, prohlubují se témata daná školním vzdělávacím programem. 

4. 4. 3. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S NEDOSTATEČNOU ZNALOSTÍ ČESKÉHO JAZYKA 

V případě, že se v mateřské škole budou vzdělávat alespoň 4 cizinci, v povinném předškolním 

vzdělávání, tak ředitel zřídí skupinu pro bezplatnou jazykovou přípravu, která jim umožní 

zapojit se do výuky a dosáhnout tak školních úspěchů. Podpůrným materiálem při vzdělávání 

dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka je Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro 

povinné předškolní vzdělávání. 
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5.  VZDĚLÁVACÍ OBSAH 

Při tvorbě tohoto vzdělávacího obsahu jsme se řídili dokumentem Rámcový vzdělávací 

program pro předškolní vzdělávání a při jeho naplňování budeme respektovat trendy ve 

vzdělávání, a to s ohledem na jednotlivé charakteristiky dětí.  

 

Tematické celky (integrované bloky): 

1. BAREVNÝ PODZIM 

2. ZIMNÍ ČAS 

3. JARO, JARO PŘIŠLO K NÁM 

4. LETNÍ NÁLADA 

 

Předškolní vzdělávání provádíme celostně a pokrývá všechny oblasti rozvoje dětské 

osobnosti, ve kterých si klademe tyto cíle: 

 

 Biologická – dítě zná svoje tělo a využívá je dle svých možností k dalšímu vývoji 

motoriky a samostatně vykonává běžné denní potřeby. 

 Psychická – dítě si uvědomuje svoji identitu, umí vyjádřit své pocity a přání, přiměřeně 

řeší problémy a důvěřuje si. Je schopno se na určitou dobu soustředit. 

 Interpersonální – dítě navazuje kamarádské vztahy, je schopno komunikovat bez zábran, 

srozumitelně, umí naslouchat. Dokáže přijmout autoritu cizí osoby. 

 Socio-kulturní – dítě respektuje pravidla, orientuje se v nejbližším okolí, chápe různé 

sociální role. 

 Enviromentální – dítě vnímá různorodost světa a zaujímá k němu kladný postoj. 
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 5.1. TEMATICKÉ CELKY: 

 jejich charakteristika a přiřazené očekávané výstupy 

 

Vzdělávací obsah je rozdělen do 4 výše uvedených tematických celků. 

Každý tematický celek obsahuje stručnou charakteristiku a má přiřazeny záměry a hlavní 

očekávané výstupy, které mají k tématu největší vazbu. Jsou zde také navrhnuta témata do 

Třídního vzdělávacího programu. Do jaké míry učitelky tento návrh podtémat uplatní a jaké 

časové období jim budou věnovat, záleží na nich samotných a také na zájmu dětí.  Třídní 

vzdělávací program potom konkrétně vymezuje vzdělávací nabídku a výstupy. Učitelky si na 

úrovni třídy určí, jaké činnosti zařadí, aby konkretizované očekávané výstupy u dětí co 

nejvíce naplnily.  K tématům mohou dále přiřadit konkrétní básně a písně, různé akce a 

náměty. 
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1.Tematický celek: BAREVNÝ PODZIM        

 

Charakteristika: 

 

Přicházíme po prázdninách do mateřské školy a užíváme si „babího léta“. Máme kolem sebe 

nové kamarády, je nás tu mnoho, a proto se musíme dohodnout na tom, jak všichni spolu 

budeme vycházet. Dospělí mají např. pravidla silničního provozu a my v mateřské škole 

máme třídní pravidla. Zjišťujeme, co všechno znamenají ta dvě slůvka mateřská škola. 

V přírodě nastává podzim, co všechno se za okny mění?  Sklízíme a uskladňujeme bohatou 

úrodu, a to všemi pěti smysly. Třídní pravidla už známe a dodržujeme je už všichni? Učíme se 

rozhodovat, co bychom chtěli ve školce podnikat, ale umíme najít společnou řeč?  V tomto 

období slavíme v Uhřicích posvícení – Martinské hody. Příroda i lidé se začínají chystat na 

zimu.  

 

Záměry: 

 rozvoj pohybových dovedností 

 učení se základním hygienickým návykům 

 používání a rozvoj všech pěti smyslů 

 rozvoj řečových a poznávacích schopností 

 rozvoj pozornosti a paměti 

 posilování sebeovládání 

 první navazování vztahů, sbližování 

 spoluvytváření pravidel chování v mateřské škole 

 seznamování s prostředím 

 uvedení do kulturního života obce 

 přiblížení dětem kulturního života obce 

 diagnostika dětí 

 chápání podzimní proměny přírody 
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Vzdělávací nabídka: 

 

lokomoční dovednosti, aktivity pro adaptaci, činnosti ke zvládnutí hygieny, rozhovory 

v diskusním kruhu, spolupodílení se na tvorbě pravidel, manipulace s přírodními materiály, 

smyslové hry, dramatické činnosti, pohybové hry, záměrné pozorování a pojmenovávání věcí, 

a také pozorování okolní přírody a hledání jejích proměn, sledování obecní kulturní akce 

s přímou účastí na ní a další. 

 

 

Očekávané výstupy: 

▪ zdokonalit základní pohybové dovednosti 

▪ zvládnout základní hygienické návyky 

▪ práce s netradičním výtvarným materiálem 

▪ pojmenovávat věci kolem 

▪ postupně zlepšovat komunikaci, dodržovat řečovou kázeň 

▪ vnímat a rozlišovat díky všem smyslům – i chutě a vůně 

▪ odloučit se od rodičů 

▪ navazovat kontakty s vrstevníky a dospělými 

▪ pochopit základní třídní pravidla 

▪ sledovat dění v Uhřicích 

▪ vnímat řád ve světě přírody 

▪ všímat si změn v okolí 

▪ orientovat se v budově 

 

 

Témata: Hurá do školky                                      Písně: Pod naším okýnkem 

              Co se děje na podzim                                        Koulelo se koulelo 

              Pod naším okýnkem                                          Měla babka 

              Dešťové kapičky                                               Běží liška k Táboru 

              Padá listí na zahradě                                         Tluču, tluču 

              Veverka čiperka                                                Já do lesa nepojedu 

              Halí, belí zvířátka                                              Halí, belí zvířátka 

              Sv. Martin na bílém koni 

              Tluču, tluču 
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 2. Tematický celek: ZIMNÍ ČAS                

 

Charakteristika: 

 

Již brzy nás navštíví sv. Mikuláš se svým pomocníkem andělem. A od této návštěvy už jenom 

chvíli a budou tu Vánoce s nadílkou. Děti zpravidla dostávají dárky a co dospělí? Potěšíme je 

jistě také nějakým dárečkem, s dětmi aktivně prožijeme advent a vánoční přípravy. Budeme 

doufat, že nám napadne i sníh, vždyť vládne zima. Vhodně se oblečeme, abychom nebyli 

nemocní a chceme věřit tomu, že půjdeme sáňkovat, možná i nakrmit lesní zvěř. Když nám 

zima sníh nenadělí, vypravíme se my za ní, třeba až k “severnímu pólu“. Než začne masopust 

uspořádáme si karneval a trochu se rozveselíme. 

 

Záměry:  

 koordinace ruky a oka 

 zvládnout sebe obsluhu a určité pracovní činnosti – příprava a úklid pomůcek, hraček 

 umět pracovat s určitými pomůckami – ker. hlína, váleče osvojení si poznatků o těle a jeho 

zdraví – důležitost pohybu atd. 

  rozvoj řečových dovedností 

  vytváření vztahu k učení a rozvoj zájmu o učení 

  osvojení si poznatků, které přecházejí čtení a psaní 

 rozvoj řešení problému 

 ovlivňování svého chování – kladným směrem ke svým kamarádům, špatné chování 

odmítat (lež, agresivita) 

 rozvoj prosociálního chování 

 vytvoření si povědomí o mezilidských hodnotách 

  aktivní prožívání adventního období 

 

Vzdělávací nabídka: 

základní pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti úklidu a stolování, manipulační činnosti 

s předměty a pomůckami, recitace, zpěv, poslech příběhů, které ovlivňují citovou stánku 
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dítěte, hry a činnosti zaměřené na ohleduplnost, hry na poznávání symbolů, grafické 

napodobování symbolů, činnosti k poznávání lidského těla, cvičení zrakové a sluchové 

paměti, poznávání některých písmen a číslic, hry pro rozvoj sebeovládání, příprava a realizace 

společné akce, modelové situace a další. 

 

Očekávané výstupy: 

 

▪ správně užívat psací náčiní  

▪ užívat další pomůcky ke tvoření – nůžky, keramickou hlínu  

▪ zvládat jemnou motoriku 

▪ zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní činnosti 

▪ pojmenovat části těla, mít povědomí o jeho funkci a proměnách 

▪ znát význam péče o čistotu a zdraví – zdravá výživa, pohyb 

▪ sledovat a vyprávět pohádku bez zrakové opory 

▪ poznávat některá písmena, číslice a geometrické tvary 

• rozlišovat hlásku na začátku slova 

▪ naučit se zpaměti text a cíleně si ho vybavit 

▪ přiměřeně reagovat, umět odložit své přání na později 

▪ být ohleduplný, umět nabídnout pomoc 

▪ respektovat potřeby jiného dítěte např. dělit se o hračku 

▪ těšit se z hezkých a příjemných zážitků 

▪ uvědomovat si špatné chování mezi lidmi a odmítat ho 

▪ uvědomovat si svoje práva k druhému, odmítnout nepříjemnou komunikaci 

▪ zacházet šetrně s hračkami a předměty 

▪ společně prožívat radost z příjemných zážitků, z toho, co prožilo 

▪ znát společenská pravidla – pozdravit a poděkovat 

 

Navrhovaná témata:                      Písně: Pec nám spadla 

 Když se čerti ženili                                       Kalamajka mik, mik, mik 

 Než zavoní stromeček                                   My tři králové 

 My tři králové 

 Kouzelný svět pohádek                     Akce: 21. 11. Světový den pozdravu 

 Hurá děti, je tu bál 
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3. Tematický celek: JARO, JARO PŘIŠLO K NÁM         

 

Charakteristika: 

 

Vítáme tě milé sluníčko, hřej nás, hřej nás aspoň maličko…Očekáváme jaro a blížící se 

Velikonoce. Pozorujeme proměny počasí. Hledáme první kytičky v zahradách, hmyz v trávě a 

taky pravidelně pozorujeme, jak rostou zvířecí mláďátka. Poznáme koloběh vody a zjistíme 

její význam pro Zemi. Sami si vypěstujeme nějakou rostlinku a přesvědčíme se, co rostlina 

potřebují k růstu. Podnikneme výlety do přírody nebo do lesa. Potěšíme maminky kytičkou, či 

písničkou. 

 

Záměry: 

• rozvoj fyzické a psychické zdatnosti 

• ovládání pohybového aparátu 

• vytváření osobní pohody jednotlivce i kolektivu 

• rozvoj zájmu o neverbální komunikaci – hudební a pohybové 

• posilování poznávacích citů – radost z objeveného, z naučeného 

• rozvoj cítění a prožívání 

• rozvoj spolupráce ve skupině – kooperace 

• dodržovat hodnoty společnosti – třída, rodina 

• osvojení si poznatků o prostředí, kde dítě žije 

• rozvoj úcty k životu 

 

Vzdělávací nabídka: 

netradiční pohybové – sezónní činnosti, hudebně – pohybové hry, konstruktivní hry, 

rozlišování zvuků, práce s knihou, vycházky na dvorky, výlety do okolí, turistika, činnosti ke 

vnímání sebe sama, hry zaměřené k poznávání různých společenských rolí, péče o okolní 

krajinu, pěstitelské činnosti, činnosti k zasvěcení dětí do časových pojmů, kognitivní činnosti 

– kladení otázek a hledání odpovědí a další. 
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Očekávané výstupy: 

 

▪ umět zacházet s některým sportovním a pracovním náčiním 

▪ zvládat složitější pohyby a prostorovou orientaci 

▪ umět improvizovat 

▪ vyjadřovat se pomocí hudebně – pohybových činností – rozlišovat rytmus, zazpívat 

▪ vnímat charakteristické jevy a souvislosti 

▪ chápat prostorové pojmy, pravo-levá orientace 

▪ chápat základní časové pojmy 

▪ být citlivé k přírodě 

▪ umět přijímat ocenění i drobný neúspěch 

▪ spolupracovat s ostatními 

▪ pochopit, že každý máme ve společnosti svou roli 

▪ pečovat o přírodní prostředí 

 

Navrhovaná témata:                                       Písně: Maličká su  

Březen, březen, za kamna vlezem                                 Travička zelená  

Od zrníčka, ke chlebíčku                                               Vozilo se na jaře 

Travička zelená                                                              Hřej sluníčko, hřej 

Kde, kdo bydlí   

Objevujeme v trávě 

Maminko má, ty jsi hodná 
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4. Tematický celek: LETNÍ NÁLADA           

 

Charakteristika:  

 

Všude na světě jsou děti a mají různou barvu pleti. Některé z nich žijí ve městech a některé na 

vesnicích. Už brzy začne léto a počasí nás láká k cestování. S cestováním a koupáním jsou 

však spojeny některá nebezpečí, společně je odhalíme.  Oslavíme Den dětí v přírodě a 

budeme se připravovat a těšit na prázdniny. 

 

 

Záměry: 

• osvojení si poznatků k podpoře bezpečí – pobyt venku, v přírodě 

• zlepšování tělesného aparátu – sezónní činnosti 

• rozvoj hrubé motoriky 

• rozvoj produktivity řeči –srozumitelné vyjadřování 

• podpora zájmu o hledání nových informací 

• ochrana svého soukromí a bezpečí před druhými lidmi 

• vytváření povědomí o životě jiných národností 

• pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit, ale také 

poškozovat 

• získání povědomí o sounáležitosti s celým světem 

 

Vzdělávací nabídka: 

příležitosti k ochraně zdraví a bezpečí, k prevenci úrazů, míčové hry, prohlížení encyklopedií, 

sledování médií, samotný slovní projev ze zážitku, poznávání různých národů a jazyků, 

rozmanitost kultur, ekologicky motivované hry a další. 
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Očekávané výstupy: 

 

▪ neohrožovat zdraví a bezpečí své ani druhých 

▪ vědět, kde v případě nebezpečí hledat ochranu, pomoc 

▪ umět zacházet se sportovním náčiním 

▪ popsat slovně situaci, děj 

▪ rozlišit některé významy a piktogramy – dopravní značky, piktogramy a porozumět            

jejich významu 

▪ rozlišit hlásky ve slovech  

▪ popsat děj, situaci 

▪ nacházet vlastní řešení a nápady 

▪ mít povědomí o existenci jiných národů 

▪ nedůvěřovat cizím lidem, ohradit se před ubližováním 

▪ mít povědomí o významu životního prostředí 

▪ rozlišovat, co je k přírodě šetrné a co ne 

 

Navrhovaná témata:                                        Písně: Holka modrooká 

Naše vesnice                                                                  Dneska jedem do ZOO                     

Cizí město                                                                      Kočka leze dírou, pes oknem 

Svět kolem nás 

Námořníci 
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5. 2. ZÁSADY PLÁNOVÁNÍ A REALIZACE TEMATICKÝCH CELKU 

 

V Třídním vzdělávacím programu, který je utvářen postupně a je otevřený změnám, si 

učitelky před započetím dalšího celku společně vytvoří určitou základní osnovu. Ta bude 

obsahovat stěžejní konkrétní výstupy, témata, vzdělávací nabídku, případně činnosti a různé 

náměty, aby se u dětí co nejvíce rozvíjely jejich kompetence. Postupně pak bude třídní 

program doplňován dle aktuálních potřeb a zájmů dětí ve třídě. 

 

 

Plánování a realizace tematických částí jsou prováděny podle následujících zásad: 

 

 časové období jednotlivých tematických celků bude odvozeno podle aktuálních potřeb 

 

 plánované činnosti jednotlivých oblastí vychází z podmínek třídy, měly by nést znaky 

prožitkového učení, připravují je společně učitelky na třídě  

 

  plánujeme s ohledem na 8 typů inteligence – podle H. Gardena 

 

 k preferovaným činnostem patří spontánní hra, experimentace, psychomotorická 

cvičení, výlety, exkurze, kooperativní hry, práce s encyklopediemi, třídění odpadu, 

ruční práce s přírodním a odpadovým materiálem 

 

 k rozšiřujícím činnostem, za jejichž obsahovou náplň zodpovídají pověřené učitelky patří, 

grafomotorika, práce s keramickou hlínou, plavání 

 

 

 uplatňujeme metody práce mezi něž patří komunitní kruh, diskusní kruh, prožitkové 

učení 

 

 učitelky myslí na to, že z 90 %, se děti učí od sebe navzájem, takže kdykoliv to situace 

umožňuje, dávají tomuto sociálnímu učení prostor 

 

 upřednostňujeme individuální a skupinové činnosti nad hromadnými  
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6.  AUTO EVALUACE                   

 

     Autoevaluace v naší mateřské škole je proces, při němž si vyhodnocujeme, jaké podmínky 

máme a vytváříme pro vzdělávání našich dětí. Dále hodnotíme průběh našeho vzdělávání a 

výsledky našeho vzdělávání. Takto získané informace nám následně přispívají k plánování 

dalšího rozvoje naší mateřské školy. 

Smyslem těchto kroků je systematicky proniknout do reality života naší mateřské školy.  Na 

základě evaluace potom porovnáme naše cíle, kterých chceme dosáhnout a   výsledky, kterých 

skutečně dosahujeme. 

Při plánování pravidelně porovnáváme záměry Třídního vzdělávacího programu a Školního 

vzdělávacího programu se skutečnou realizací, a to po ukončení tematického celku.    

Dále sledujeme, zda náš Školní vzdělávací program opravdu vyhovuje požadavkům 

Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 

Při sestavování plánu autoevaluace jsme se inspirovali knihou Autoevaluace v mateřské škole 

(Syslová Z., Portál 2012). 

 

Systém evaluace  

Oblasti Kritéria kvality Nástroje Termíny Odpovědnost 

Podmínky kritéria vytvořená na základě 

požadavků RVP PV 

záznamy o dětech 

hodnocení podmínek 

Se sebehodnocení učitelek 

průběžně 

1x ročně 

2x ročně 

učitelky 

Průběh 

vzdělávání 

plánování 

znaky prožitkového učení 

znaky partnerské 

komunikace 

podíl skupinové, individuální 

a frontální práce během dne 

vyhodnocování práce 

učitelky 

týdenní vyhodnocení 

pedagogické činnosti 

 

zpětná vazby po 

ukončení tematického 

celku 

1x týdně 

 

 

 

 po jejím 

ukončení 

učitelky 

 

 

 

učitelky 

 

Výsledky 

vzdělávání 

očekávané výstupy oblastí 

RVP PV – jejich naplňování 

osobní pokroky dětí průběžně učitelky 
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 Evaluace podmínek vzdělávání 

 

     Naším cílem je dbát na to, abychom měli co možná nejlepší podmínky pro vzdělávání. 

Proto sledujeme jejich kvalitu, vývoj, a také jejich změny s ohledem na Rámcový vzdělávací 

program. Evaluaci podmínek vzdělávání provádějí učitelky společně, a to jedenkrát za rok. 

 

Oblast Podoblast Kritéria Indikátory 

podmínky věcné 

podmínky 

hračky a pomůcky 

jsou uloženy 

viditelně, aby si je 

děti samy mohly brát 

rozmístění v otevřených policích do 

výšky dětských očí 

 životospráva dostatek volného 

pohybu na zahradě i 

v interiéru MŠ 

ve třídě je dostatek tělovýchovného 

nářadí a náčiní 

 psychosociální 

podmínky 

jsou vytvořena 

pravidla soužití 

děti si pravidla vytváří samy, znají je, 

hovoří o nich, upozorňují se navzájem 

na jejich dodržování 

jsou výtvarně ztvárněna a vyvěšena ve 

výšce jejich očí 

 organizace při vstupu dítěte je 

uplatňován 

individuálně 

přizpůsobený 

adaptační režim 

přijaté děti se mohou účastnit se svými 

rodiči vzdělávacího programu ve škol. 

roce nástupu 

 řízení MŠ plánování 

pedagogické práce a 

chodu MŠ je funkční 

a opírá se o 

předchozí analýzu a 

využívá zpětné vazby 

v záznamech z pedagogických rad se 

prokazatelně objevuje hodnocení 

vzdělávání 

inovace ŠVP je dělána pravidelně a 

vychází z autoevaluace MŠ 

 personální a 

pedagogické 

zajištění 

učitelky se vzdělávají 

a ke svému dalšímu 

vzdělávání přistupují 

aktivně 

v portfoliu učitelek jsou založeny 

osvědčení a certifikáty o 

absolvovaném DVPP 

sebehodnotící dotazník 

 spoluúčast 

rodičů 

rodiče se 

spolupodílejí na 

rozvoji svého dítěte 

rodičům jsou nabízeny konzultace dle 

domluvy 

vedou se s nimi rozhovory nad 

záznamy dítěte a vyměňují si 

informace o chování a pokrocích dítěte 

společně plánují další kroky ve 

výchově a vzdělávání dítěte 
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Evaluace procesů vzdělávání    

 

   Cílem evaluace procesů vzdělávání je realizace nových přístupů, metod a   zlepšování 

kvality vzdělávání. 

 Hodnotíme: 

▪ pedagogický styl – řízení vzdělávacího procesu – metody a formy práce, organizace a 

komunikace, sebereflexe – dvakrát ročně 

Nedílnou součástí je sebehodnocení učitelky, ta ho provádí dvakrát ročně dotazníkem: Rámec 

profesních kvalit učitelky MŠ (Syslová, Chaloupková). 

▪ vzdělávací nabídku – promyšlenost témat, nabídku činností, naplňování cílů – vždy po 

ukončení tematické části 

 

Oblast Podoblast Kritéria Indikátory 

proces 

vzdělávání – 

pedagogický 

styl 

řízení 

vzdělávacího 

procesu 

učitelky vychází při 

plánování z poznatků 

jednotlivých dětí 

 

cílené plánování 

 

vzdělávání vychází z 

prožitkového učení 

 

cíle třídního tematického celku 

prokazatelně odráží poznatky o 

dětech vyplývající ze záznamů o 

dětech 

 

činnosti mají znaky jako 

spontaneita, objevnost, tvořivost, 

aktivita, komunikativnost, 

celistvost 

 komunikace 

a 

organizace 

učitelky využívají 

partnerské 

komunikace 

 

 

 

 

učitelky zařazují 

individuální a 

skupinové činnosti 

hovoří s dětmi z očí do očí 

naslouchají dětem, nechávají je 

domluvit 

dávají dětem prostor pro dotazy, 

názory 

samy sdělují své postoje a pocity 

 

děti se umí domluvit a pracovat  

v menších skupinách 

 sebereflexe a 

rozvoj 

učitelky  

učitelky vyhodnocují 

svoji práci 

 

učitelky se zúčastňují 

dalšího vzdělávání 

autoevaluační dotazník učitelky 

 

profesní rozvoj učitelek je 

zdokumentován v portfoliích 

učitelek 
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Oblast Podoblast Kritéria Indikátory 

Proces 

vzdělávání – 

hodnocení 

vzdělávací 

nabídky 

promyšlenost 

celku 

koresponduje celek 

s okolním prostředím 

 

je obsahově výstižný 

o čem celek pojednává je spjato 

s tím co děti vidí kolem sebe 

 

všechno spolu souvisí 

 různorodost 

činností 

 

Převažovaly 

skupinové a 

individuální činnosti 

pestrá nabídka 

s ohledem na typy 

inteligencí 

 

hromadné činnosti byly zařazeny 

minimálně 

 

množství dětí zapojených do celku 

 naplňování 

záměrů 

 

do jaké míry byly 

záměry naplněny 

konkretizované očekávané výstupy 

– jejich naplňování 

 

  Evaluace výsledků vzdělávání 

 

       Cílem je zjišťovat, zda se děti ve svém rozvoji a vzdělávání posunují a zajišťovat, aby 

tento posun byl vzhledem k možnostem dítěte optimální (Smolíková, 2008) Podoblastmi 

výsledků vzdělávání jsou klíčové kompetence. 

Kritéria k hodnocení výsledků vzdělávání jsou pojata ve smyslu očekávaných výstupů 

jednotlivých vzdělávacích oblastí. Hodnocení výsledků vzdělávání, tedy jak rozvinuté jsou 

kompetence jednotlivých dětí, probíhá průběžně a uvádíme ho jako průběžné hodnocení dětí. 

Získané informace slouží: 

         - učitelce pro další plánování 

         - dítěti, aby si samo uvědomovalo svůj rozvoj a pokrok (má vliv na utváření sebepojetí) 

         - zprostředkovaně rodičům pro společný postup při vzdělávání a výchově dítěte 

Informace o individuálních pokrocích dítěte zaznamenávají učitelky v dokumentu nazvaném 

Přehled o individuální rozvoji a učení dítěte. Tento záznamový arch jsme si upravily, ale 

v podstatě vychází z materiálu VÚP – Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení 

dítěte (Smolíková a kol., 2007). Pokroky dětí ve vzdělávání hodnotíme průběžně. Dále 

provádíme diagnostiku předpokladů pro nástup do školy u předškolních dětí. 
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Oblast Podoblast Kritéria Indikátory 

Výsledky 

vzdělávání 

kompetence 

k učení 

dovede se soustředit 

dovede si 

zapamatovat 

záměrně se soustředí i na méně 

atraktivní činnosti 

záměrně si zapamatuje 

 řešení problémů řeší problémy 

samostatně 

zpřesňuje si početní 

představy 

 

 

domlouvá se a vyjednává 

s vrstevníky samostatně 

užívá matematických pojmů a 

postupů 

 komunikativní ovládá řeč 

 

ovládá dovednosti 

předcházející čtení a 

psaní 

samostatně se vyjadřuje, vede 

dialog 

zachází správně s psacím náčiním 

analýza a syntéza hlásek 

zvládá zrakově rozlišit např. 

rozdíly 

 sociální a 

personální 

samostatně rozhoduje 

o svých činnostech 

 

je schopno 

spolupráce 

 

vybírá si volné hry sám  

 

zapojuje se do společných aktivit 

 činnostní a 

občanské 

spoluvytváří pravidla 

společného soužití 

vrstevníků, rozumí 

jejich smyslu a chápe 

potřebu je 

zachovávat 

dokáže pojmenovat pravidla 

soužití a vysvětlit jejich význam 

dodržuje pravidla soužití, 

případně dovede vysvětlit, které 

pravidlo porušil 
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Na základě zjištěných výsledků evaluace je možné provést aktualizaci Školního vzdělávacího 

programu. Pokud Školní vzdělávací program nebude vyhovovat potřebám a podmínkám 

mateřské školy, bude vypracován nový. Posuzování Školního vzdělávacího programu je 

pravidelně na konci školního roku, na pedagogické poradě. 

Zvláště sledujeme, zda Školní vzdělávací program:  

• respektuje zásady dané Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání 

 • podává jasný obraz o naší mateřské škole 

 • pomáhá učitelům rozvíjet pedagogický styl  

• funguje vnitřní systém evaluace  

• vzdělávací obsah vede k dosažení vzdělávacích cílů  

• zda učitelé nejsou svazováni a pomáhá jim tvorbě třídního vzdělávacího program 

 

Metaevaluace 

Neopomenutelnou součástí evaluace jsou metaevaluační aktivity. Jejich cílem je odpovědět na 

otázky, zda naše evaluace nám opravdu přináší informace o realitě naší práce v mateřské 

škole a zda pomáhá při zlepšování její kvality. Výsledkem by měla být diskuse s cílem zvolit 

nové, účinnější postupy. 
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7. ZÁVĚR 

 

Dítě není jen malý člověk, človíček, který méně zná, méně rozumí, méně věcí dokáže, méně 

vydrží. Dítě je jiné svou podstatou. Jeho vidění, cítění, jeho vnímání světa, jeho potřeby 

a očekávání, přání, radosti i bolesti jsou odlišné, mají své vlastní zákonitosti. 

Každý z rodičů si přeje vychovat své dítě zdravé, harmonicky rozvinuté. Klíčovým obdobím 

pro další vývoj dítěte je období předškolního věku. Bereme rodiče jako své nejdůležitější 

partnery a ve svém výchovném působení navazujeme na základ rodinné výchovy.   Dětem se 

snažíme vytvářet stimulující prostředí, které vychází z jejich individuálních potřeb 

a rozvojových předpokladů. 

Naše mateřská škola vychází z nového pojetí výchovy a vzdělávání dítěte předškolního věku. 

Není až tak důležité, kolik toho dítě zná, ale aby to, co se naučilo bylo spojeno s prožitkem. 

Důraz je kladený na rozvoj jeho samostatnosti a zodpovědnosti. 

 

                            Když je dítě káráno,  naučí se odsuzovat 

Žije – li dítě v nepřátelství, naučí se útočit 

Žije – li dítě v posměchu,              naučí se vyhýbavosti 

    ale 

Žije – li dítě v povzbuzování, naučí se smělosti 

Žije – li dítě v toleranci,  naučí se trpělivosti 

Žije – li dítě s pochvalou,              naučí se oceňovat 

Žije – li dítě v poctivosti,  naučí se spravedlnosti 

Žije – li dítě v bezpečí,  naučí se věřit 

Když je dítě přijímáno a obklopeno přátelstvím, naučí se hledat ve světě lásku 

 

 

 

Přes existenci sebelepších vzdělávacích projektů jsou to lidé,  

kteří představují nejdůležitější součást výchovy dítěte. 

 

 

Vypracovala: Petra Bajerová, Dis. a kolektiv zaměstnanců 

 

 

 

Schválil: PhDr. Kamil Ježík, MBA 

               Ředitel školy 
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8. PŘÍLOHY 

 
8. 1. AKCE ŠKOLY 

 
DOMEČKY PRO SKŘÍTKY – stavba domečků v lese pro skřítky z přírodnin 

 

OLYMPIJSKÉ HRY – organizované ve spolupráci s rodiči 

 

 

OSLAVY NAROZENIN – v kolektivu spolužáků 

 

PODZIMNÍ SLAVNOST – v odpoledních hodinách si společně s rodiči vystavíme vyřezané 

dýně a v lampionovém průvodu projdeme obcí a posvítíme všem hodným lidem  

 

SVATOMARTINSKÁ SLAVNOST – dramatizace příběhu o Sv. Martinovi, obchůzka obce 

s lucerničkami, světelná stezka, přivítání Sv. Martina na koni 

 

ROZSVĚCENÍ OBECNÍHO VÁNOČNÍHO STROMU – za aktivní účasti všech dětí 

  

VÁNOCE SE SENIORY – vystoupení pro naše babičky a dědečky   

 

ANDERSONOVA NOC – týmové plnění úkolů zaměřených na hledání pohádky a autora, 

spojené s přenocováním ve škole 

 

MÁMĚ PRO RADOST – ke Dni matek děti připraví překvapení, ale také maminkám 

předvedou, co již dokážou a možná si všichni společně zazpíváme 

 

VÝLETY –na podzim i na jaře chodíme na polodenní výlety do lesa, kde se děti seznamují 

s okolím svého bydliště a pozorují rostliny a různá zvířata 

 

OSLAVA DNE DĚTÍ – dopolední hledání pohádky, ale také pokladu 

 

ZÁVĚREČNÝ ŠKOLNÍ VÝLET 

 
NÁVŠTĚVA LOUTKOVÉHO DIVADLA RADOST V BRNĚ 

 

PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY – rozloučení s budoucími prvňáčky za zpěvu „Uhřické školní 

hymny“. 
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8. 2. ORGANIZACE DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

 

 

 

6.30 – 8.15        Příchod dětí 

 

6.30 – 8.45        Ranní hry dle volby dětí, didakticky cílené činnosti –                                

                          skupinové a individuální, jazykové chvilky, 

                          individuální péče o děti se specifickými 

                          vzdělávacími potřebami, ranní a relaxační cvičení 
 

8.45 – 9.30       Osobní hygiena, dopolední svačina, navozené   

                          výchovné činnosti 
 

9.30 – 11.30      Příprava na pobyt venku, pobyt venku s ohledem na  

                          počasí 

 

11.30 – 12.15   Příchod z pobytu venku, osobní hygiena, příprava na 

                         oběd, oběd 

 

12.15 – 14.45    Osobní hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek   

                          dle individuálních potřeb dětí, postupné vstávání,                                                                             

                          odpolední postupná svačina 

 

14.45 – 16.30    Odpolední zájmové hry, didakticky cílené činnosti,       

                          rozchod dětí 

 

Organizace dne je flexibilní a může být v některých případech  

pozměněna (např.výlet). 
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SEZNAM  AKTUALIZACÍ 

 
Strana č. 3 – bod 1. 1. – aktualizace údajů o zaměstnancích školy 

 

Strana č. 15 – bod 3. Organizace vzdělávání 

Text: 2- 3x týdně zařazujeme pohyb ve třídě či ve školní tělocvičně byl zaktualizován a 

nahrazen textem: pravidelně zařazujeme pohybové aktivity ve třídě… 

 

Strana č. 20 – bod 4. 2. – Dlouhodobé záměry školy 

➢ částečně zastínit školní zahradu – výsadba stromů nebo výstavba pergoly 

byl odstraněn, jelikož záměr byl dokončen. 

 

Strana č. 25 – bod 4. 4. 3. Vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

V případě, že se v mateřské škole budou vzdělávat alespoň 4 cizinci, v povinném 

předškolním vzdělávání, tak ředitel zřídí skupinu pro bezplatnou jazykovou přípravu, 

která jim umožní zapojit se do výuky a dosáhnout tak školních úspěchů. Podpůrným 

materiálem při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka je Kurikulum 

češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání. 

Byl vložen výše uvedený text na základě Opatření ministerstva školství Č. j.: MSMT – 

44476/2020-6, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. 

Strana č. 36 – bod 5. 2. Zásady plánování a realizace tematických celků 

V Třídním vzdělávacím programu, který je utvářen postupně a je otevřený změnám, si 

učitelky před započetím dalšího celku společně vytvoří určitou základní osnovu. Ta bude 

obsahovat stěžejní konkrétní výstupy, témata, vzdělávací nabídku, případně činnosti a 

různé náměty, aby se u dětí co nejvíce rozvíjely jejich kompetence. Postupně pak bude 

třídní program doplňován dle aktuálních potřeb a zájmů dětí ve třídě. 

Byl vložen výše uvedený text. 
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Strana č. 39 – bod 6. Autoevaluace 

Původní text: Nedílnou součástí je sebehodnocení učitelky, ta ho provádí jedenkrát ročně 

dotazníkem Kompetenční model učitelky…byl nahrazen textem: Nedílnou součástí je 

sebehodnocení učitelky, ta ho provádí dvakrát ročně dotazníkem Rámec profesních 

kvalit učitelky MŠ (Syslová, Chaloupková). 

 

 

Strana č. 40 – bod 6. Autoevaluace 

Text: Pokroky dětí ve vzdělávání hodnotíme minimálně 2x ročně. Byl nahrazen textem: 

Pokroky dětí ve vzdělávání hodnotíme průběžně. Dále provádíme diagnostiku 

předpokladů pro nástup do školy u předškolních dětí. 

 

 

Strana č. 45 – bod 8. 2. Organizace dne v mateřské škole 

Byl opraven příchod dětí do 8. 15 hod. na základě platného Školního řádu, dále byly upraveny 

časy s ohledem na nutnost dřívějšího výdeje obědů ze strany kuchyně, tedy na 11.30 hodin. 

 

V textu byly provedeny drobné stylistické úpravy a úpravy v rozložení textu. 
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