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1. Identifikační údaje mateřské školy 
 
Název školy:  
 Mateřská škola Biskupice, okres Svitavy 
 
Adresa školy: 
 Mateřská škola Biskupice, okres Svitavy 
 Biskupice 144 
 569 43 Jevíčko 
 
e-mail:  
 ms.biskupice@seznam.cz 
 
Tel. číslo:  
 776 583 015 
 
Ředitelka školy:  
 Alena Koutná, DiS. 
 
Zřizovatel:  
 obec Biskupice 
 adresa-Biskupice 11 
  56943 Jevíčko 
 tel:461 326 521 
 biskupice@biskupice.cz 
 
Právní forma: 
 příspěvková organizace 
 
 

2. Obecná charakteristika školy 
 

 
 Počátky vzniku předškolního zařízení v obci se datují k 6. lednu 1958, kdy byla mateřská škola 
umístěna do budovy místního zámku. Za 30 let byl v zástavbě rodinných domků vybudován nový účelový 
objekt pro předškolní děti a ten byl slavnostně otevřen 31. srpna 1988.  
Součástí objektu jsou půdní prostory, které jsou adaptovány na byty. Škola tyto prostory nikdy nevyužívala.  
 Mateřská škola je jednotřídní zařízení s maximálním počtem dětí 28 a celodenním provozem, kterou 
navštěvují děti již od dvou let. Společně s jídelnou je umístěna v přízemí budovy. Pro děti jsou k dispozici 
dvě hlavní místnosti – herna a lehárna, dále šatna, koupelna a WC. Všechny prostory jsou velké, prosluněné, 
suché. Z herny a lehárny jsou přímé vstupy na školní zahradu, která je upravena ke hře a k pohybovému 
vyžití dětí.  
 Okolí obce Biskupice je překrásné, kopcovité, klidné a čisté. Budova školy se nachází ve velmi 
klidné části obce. Obec Biskupice leží v malebné krajině v mikroregionu zvaném Malá Haná. První zmínky 
o obci jsou již z roku 1267. Obec je známá pálením slivovice. Každý rok se zde tradičně pořádá soutěžní 
festival Biskupické kaléšek spojený s dalším doprovodným programem především zaměřeným na 
uchovávání lidových tradic, zvyků a hanáckého nářečí.  
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3.  Podmínky vzdělávání 
 

3. 1. Věcné, materiální 
 
 Mateřská škola je organizací příspěvkovou, veškeré provozní náklady hradí zřizovatel. Od rodičů se 
školné nevybírá. Ve vstupní chodbě se nachází informační nástěnka pro rodiče. Šatna je vybavena nábytkem 
na odkládání oděvu a obuvi dětí. Jsou zde prostory pro ukládání dětských výtvorů i pro jejich vystavování. 
Sociální zařízení odpovídá hygienickým požadavkům a počtu dětí, je vhodně přizpůsobeno i pro děti 
dvouleté, které navštěvují MŠ. Materiální podmínky mateřské školy vytváří dětem podnětné prostředí, 
nábytek i další vybavení je přizpůsobeno antropometrickým požadavkům na věk a potřeby dětí. Prostory 
školy jsou uspořádány tak, aby vyhovovaly kolektivní i individuální práci. Pomůcky a hračky jsou ve škole 
umístěny tak, aby s nimi mohly děti lehce manipulovat a využívat vše, co potřebují. Didaktické hry a 
pomůcky mají svá místa. Tato místa jsou označena barevnými značkami pro lepší orientaci dětí při úklidu. 
Hry pro nejmladší děti jsou umístěny ve spodních policích tak, aby na ně naše nejmladší děti dosáhly 
samostatně. Mozaiky a další stavebnice skládající se z malých částí jsou umístěny výše s ohledem na 
bezpečnost dvouletých dětí (možnost vdechnutí). Interiér školy je vymalován teplými jasnými barvami, je 
prostorný. Děti se v průběhu roku svým výtvarným tvořením podílejí na výzdobě interiéru školy. Škola 
udržuje zahradu, která slouží k maximálnímu vyžití dětí. Zahrada je obklopena různými druhy dřevin. 
Každoročně se s dětmi staráme o společně vysetou zeleninovou zahrádku. Součástí zahrady je prostorné 
pískoviště, několik herních prvků ze dřeva a také víceúčelový výklenek, kam děti uklízejí venkovní hračky 
do polic a často stín výklenku děti vyhledávají při velmi slunném počasí. Jsou zde umístěny stolečky 
k venkovnímu malování, tvoření, či dopolední svačince. Zařízení mateřské školy je určeno výhradně pro 
výchovně-vzdělávací činnosti a prostory organizace nejsou využívány pro žádné jiné aktivity. 
 Každým rokem jsou prováděny opravy a částečné obnovení vybavení MŠ (podle finančních 
možností obce).  Prostředí také postupně přizpůsobujeme dvouletým dětem, které navštěvují naší MŠ – je 
bezpečné, strukturované pro jasnou orientaci a vhodné k učení základních návyků, pořádku a řádu, 
sebeobsluhy a v neposlední řadě možnost zkušenosti z pokusů, omylů a chyb.  
 
3. 2. Životospráva 
 
 Mateřská škola má svoji vlastní kuchyň. Dětem poskytujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu dle 
příslušných předpisů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a 
nápojů. Kromě tradičních českých jídel jsou zařazována i jídla zdravé moderní kuchyně, děti si na nové 
pokrmy dobře zvykají. Děti nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se 
tak zdravému stravování. Vedeme je k samostatnosti při stolování. Příkladem pro děti jsou zaměstnankyně 
MŠ. Pro děti je zajištěn dostatečný pitný režim, v průběhu celého dne se mohou kdykoliv obsloužit u 
kuchyňského okénka, kde si mohou zvolit mezi neochucenou pitnou vodou a teplým čajem. Učitelky dbají 
na dodržování pitného režimu. Mezi jednotlivými pokrmy dodržujeme vhodný časový interval.  
 Je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje činnosti i v průběhu dne 
přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem 
na stav ovzduší. Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i ve třídě. Každý den zařazujeme 
pohybové chvilky, zpravidla před pobytem venku nebo před svačinkou. Svačinku si všechny děti servírují 
sami. S ohledem na naše nejmladší děti probíhá svačinka spíše společně. Respektujeme individuální potřeby 
aktivity a odpočinku u každého dítěte. Starším dětem je doba odpočinku zkracována a jsou jim nabízeny 
klidové činnosti, při kterých neruší mladší děti při odpočinku. V rámci podpory čtenářské gramotnosti jsme 
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zařadili každodenní činnost před spánkem dětí, a to: „Povídám, povídám pohádku.“, kdy starší děti vypráví 
ostatním kamarádům známé pohádky. Během dne si děti mohou kdykoliv odpočinout v relaxační zoně, která 
byla nově zřízena v prostorách skladu lůžkovin. Děti koutek využívají například při dětských splínech, při 
sdělování tajemství kamarádovi nebo jen tak, když chtějí strávit chviličku o samotě. Mají zde vyhledávané 
soukromí. 
 
3. 3. Psychosociální podmínky 
   
 Snažíme se o to, aby dítě v MŠ bylo spokojené a cítilo se bezpečně. Děti, které nastoupí do MŠ, mají 
možnost potupné adaptace a zvykání si na nové prostředí. Respektujeme potřeby dvouletých dětí a snažíme 
se v MŠ co nejvíce přizpůsobit rodinnému prostředí. Důležitou roli hraje úzká spolupráce s rodiči a 
vzájemné respektování. Naší snahou je získat v dětech pocit zodpovědnosti a samostatnosti. Vést děti ke 
vzájemné důvěře, toleranci, ohleduplnosti, zdvořilosti, solidaritě a vzájemné pomoci a podpoře. Všechny 
děti mají stejná práva, možnosti a povinnosti, nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. Děti jsou 
chváleny a odměňovány spravedlivě s ohledem na jejich individuální možnosti, schopnosti a dovednosti. 
Společně se učí pravidlům soužití, podílí se na vytváření jasných pravidel chování ve skupině tak, aby se ve 
třídě vytvořil dobrý kolektiv, kde jsou všichni rádi. Učitelky vedou děti k samostatnosti, k sebedůvěře, k 
aktivní spoluúčasti dítěte na činnostech bez podporování nezdravé soutěživosti dětí.  
 
3. 4. Organizační podmínky 
 
 Provoz MŠ je od 6: 00 do16: 00 hod. V době letních prázdnin se zpravidla MŠ uzavírá na 5 týdnů. 
Doba uzavření MŠ je oznámena dva měsíce předem. Život v mateřské škole je upraven rámcově režimem 
dne a Školním řádem školy. Předškolní vzdělávání uskutečňujeme formou vyvážených spontánních i 
řízených aktivit, dle potřeb a možností konkrétní skupiny. Ve výchovně-vzdělávacím procesu jsou 
zastoupeny všechny druhy učení, přičemž preferujeme učení hrou a podněcujeme děti k aktivitě, tvořivosti a 
experimentování. Dítě má možnost nabízenou činnost odmítnout.  
 Denní řád je rozvolněný, vychází z potřeb dětí a nahodilých situací s respektem  zachování časového 
harmonogramu podávaných jídel a pobytu dětí venku.  
V případě výletů je organizace dne uzpůsobena dle požadovaných potřeb.  
 
 
Režim dne: 
6.oo scházení dětí, spontánní zájmové aktivity, individuální práce s dětmi 
8.oo  denní cvičení 

dopolední svačina 
programově řízené činnosti 
individuální práce s dětmi 

9.3o - 11.3o pobyt venku 
11.3o oběd, hygiena 
12.15 - 14.oo    odpolední odpočinek (postupné zkracování podle věku dětí) 

14.oo - 16.oo   převlékání, svačinka, zájmové činnosti, individuální práce s dětmi, volné hry, 
postupný odchod dětí 
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3. 5. Řízení 
 Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny. Všichni zaměstnanci se 
mohou vyjádřit k procesu výchovy a vzdělávání, jejich názory jsou respektovány. Ředitelka školy 
vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, motivuje je a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Ve škole 
funguje informační systém prostřednictvím pravidelných konzultací ředitelky s učitelkami a provozním 
personálem. Dle potřeby se konají pedagogické a provozní porady.    
 Na dobré úrovni je spolupráce se zřizovatelem, který se aktivně zajímá o chod školy. Důležitá je také 
spolupráce s odborníky (PPP, logopedie..). Rodiče mají také možnost screeningového vyšetření zraku, které 
poskytuje 1x ročně společnost Prima Vizus o.p.s. 
 
3. 6. Personální a pedagogické zajištění 
 
  Pedagogická práce je zajištěna třemi učitelkami. Směny pedagogů jsou organizovány tak, aby byla 
vždy a při všech činnostech dětem zajištěna optimální pedagogická péče a bezpečnost. Zejména při pobytu 
venku zajišťují bezpečnost vždy 2 pedagogické pracovnice společně s chůvou. Chůva pracuje na ½ úvazku 
tj. 4 hodiny denně a pomáhá zajišťovat potřebnou péči dětem ve věku od dvou do tří let.   
 Kromě chůvy jsou zde další dvě nepedagogické pracovnice (účetní a školnice-kuchařka), které 
v případě potřeby také pomáhají při akcích pro veřejnost. Chovají se přátelsky v souladu s pravidly 
sociálního soužití, iniciativně a respektují požadavky pedagogických pracovníků. 
  Každý zaměstnanec má svá práva a povinnosti, které jsou jasně vymezeny v pracovním řádu. 
Pedagogický a provozní personál vzájemně spolupracuje. Snahou je vytvořit co nejlepší fungující systém 
vedoucí ke spokojenosti dětí, rodičů a zaměstnanců.   
 
3. 7. Spoluúčast rodičů 
  
 Mezi MŠ a rodiči panuje oboustranná důvěra, zachováváme diskrétnost ve vnitřních rodinných 
záležitostech. Rodičům je dána možnost vyjádřit své názory při denním kontaktu s učitelkami a na 
společných setkáních. Rodiče mají možnost se zúčastnit společných akcí a zapojit se do jejich organizování. 
Všichni jsou seznámeni se školním řádem MŠ, který jsou povinni dodržovat   
 Veškeré důležité informace či aktuality, týkající se nejen provozu, mají rodiče k dispozici na 
nástěnkách a na webu obce pod hlavičkou mateřská škola. Paní učitelky informují rodiče o pokrocích a 
prospívání jejich dítěte, domlouvají se na společném postupu při jejich výchově a vzdělávání, rodiče si podle 
potřeby mohou zajistit konzultace s učitelkami. Zvláště v období adaptace dítěte, která je pro dítě obdobím 
velké emoční a sociální zátěže, je spolupráce s rodiči velmi důležitá. 

 
3.8 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
  
 Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami věnujeme zvýšenou péči dle jejich potřeb, ale také 
možností učitelek a s ohledem na ostatní děti ve třídě. Učitelky spolupracují intenzivněji s rodiči dítěte. 
Důležitá je citlivá komunikace mezi učitelkou a zákonnými zástupci.  Dle vzniklých situací doporučujeme 
případnou návštěvu odborníka. Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně bude 
zpracován Plán pedagogické podpory (PLPP) a pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého 
stupně Individuální vzdělávací plán (IVP).  
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3.9 Podmínky vzdělávání dětí nadaných 
  
 Při vzdělávání dětí v naší mateřské škole respektujeme individualitu každého dítěte. V případě, že se 
v MŠ objeví děti, u nichž jsou vykazovány známky nadání, je těmto dětem umožňováno dále se rozvíjet na 
základě jejich zájmů a dispozic ve zvýšené míře. Jejich nadání je konzultováno se zákonnými zástupci 
dítěte. Snažíme se o individuální podporu odpovídající charakteru a míře projeveného nadání. Zároveň však 
nezapomínáme rozvíjet i další oblasti, aby byl vývoj jejich osobnosti vyvážený. Aby byla podpůrná opatření 
správná, doporučíme rodičům vyšetření dítěte ve ŠPZ. Do doby, než vyšetření proběhne a dříve než škola 
obdrží doporučení ke vzdělávání dítěte, vzděláváme dítě podle plánu pedagogické podpory. Dále 
postupujeme dle doporučení školského poradenského zařízení.  
 
3.10 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let. 
 
 Mateřskou školu postupně vybavujeme podnětnými a bezpečnými hračkami a pomůckami vhodnými 
pro dvouleté děti. Předměty ohrožující bezpečnost dvouletých dětí (např. drobné předměty apod.)jsou těmto 
dětem znepřístupněny – jsou uloženy v uzavřených skříních či vysoko na poličkách. Dětem jsou nastavena 
srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek. Prostředí MŠ má dostatečný prostor pro 
volný pohyb a hru dětí, je zde i koutek pro průběžný odpočinek dětí. Toalety a umývárny jsou vhodné pro 
dostatečné zajištění hygieny dítěte. V šatně je vhodný prostor na náhradní oblečení a hygienické potřeby. 
Režim dne respektuje potřeby dětí – pravidelnost, dostatek času na stravování, realizaci činností, dostatečný 
odpočinek. 
 Učitelky přistupují k dětem laskavě, pozitivně, vzdělávací činnosti jsou prováděny v menších 
skupinách či individuálně a dle potřeb a volby dětí. MŠ vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s 
jeho individuálními potřebami. Probíhá úzká spolupráce s rodinou. Je zajištěná dostatečná personální 
podpora, a to zřízením pracovní pozice chůvy z projektu OP VVV Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování - Šablony  pro  MŠ. Chůva v mateřské škole pomáhá učiteli mateřské školy s 
péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb 
dítěte. 

4.  Organizace vzdělávání  
 
 MŠ je jednotřídní zařízení s nejvyšším počtem dětí 28. Ve třídě jsou děti věkově smíšené. Ve třídě 
mohou být i děti mladší tří let a děti s odkladem školní docházky.   
 Přijímací řízení probíhá dle směrnice školy. Termín, místo a čas v dostatečném předstihu stanoví 
ředitelka po dohodě se zřizovatelem v období od 2.- 6. května. Do školy jsou děti přijímány dle daných 
kritérii, které ředitelka vystavuje společně s plakátem na zápis. Do MŠ je každoročně přijímán příslušný 
počet dětí tak, aby nebyl překročen nejvyšší povolený počet dětí uvedený v rejstříku škol a školských 
zařízení. Pokud není kapacita naplněna, přijímáme děti i během školního roku.  
 Při nástupu dětí do MŠ klademe velký důraz na adaptaci dítěte v novém prostředí a vytváříme 
podmínky k citlivému začlenění do dětského kolektivu. U každého dítěte je adaptační doba individuální.  
 Učitelky dbají na harmonický rozvoj dítěte, rozvíjejí jeho osobnost, dbají na komunikační a sociální 
dovednosti, individuálně pracují s dětmi, které navštěvují mateřskou školu posledním rokem a s dětmi s 
odloženou školní docházkou. Připravují je na vstup do základní školy. Jejich přímá pedagogická činnost se 
překrývá v době ranní svačiny, vzdělávacích činností, pobytu venku, oběda, a ukládání dětí na odpočinek.  
 Snažíme se o to, aby náš vzdělávací program uspokojoval základní i speciální potřeby dítěte, vytvářel 
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optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj a pro získávání životních kompetencí.  
 Učitelky provádí pravidelnou diagnostiku dětí za účelem zjištění speciálních vzdělávacích potřeb 
dětí, přičemž úzce spolupracuje s rodiči dětí, případně se školskými poradenskými institucemi. 

5.  Charakteristika vzdělávacího programu 
 

5.1  Zaměření  
 
 Školní vzdělávací program je vlastní a vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 
výchovu. Je hlavním dokumentem pro výchovně vzdělávací činnosti mateřské školy. Podle potřeb je možné 
ho doplňovat a upravovat pomocí dodatků, příloh a celkové aktualizace. Je výchozí dokument pro tvorbu 
třídního vzdělávacího programu. 
 Posláním naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit 
základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmu a potřeb. Snažíme se 
vytvářet podmínky pro zdravé a radostné prožití předškolního věku při získávání návyků, způsobů chování, 
základů životního stylu a aktivní ochranou a posilováním zdraví spontánně a přímou zkušeností. Vedeme a 
motivujeme děti k poznávání života a světa kolem sebe, především přírody, a to v jednotlivých ročních 
obdobích. Tím umožňujeme dětem rozvíjet schopnost vnímat svět pomocí všech smyslů. Hledat a objevovat 
taje a krásy přírody, abychom vzbuzovali zájem o přírodu a probouzeli úctu k životu. 
 
5.2  Cíle,  dlouhodobé cíle 
 
 Hlavním cílem našeho programu je všestranně rozvíjet celou dětskou osobnost. Jde nám o to 
probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, i odvahu ukázat, co 
všechno už samo umí, zvládne a dokáže. Naším dlouhodobým cílem je vytvoření takové mateřské školy, ze 
které budou odcházet děti osobité, zvídavé, relativně samostatné. Střídáním různých metod a forem 
usilujeme o to, aby měly děti na konci předškolního vzdělání zvládnuté elementární klíčové kompetence 
s ohledem na individuální možnosti a schopnosti. 
  
5.3 Metody a formy vzdělávání 
 
 Nejdůležitější a nejpřirozenější činností dítěte je hra, rozvíjíme dítě především touto nenásilnou a pro 
ně přirozenou formou. Ke hře využíváme hračky, didaktické hry a další pomůcky s přihlédnutím k věku. 
Pozornost věnujeme zejména tzv. volné hře, při které nám dítě nechává nejvíce nahlédnout do svého nitra. 
Dítě při hře kopíruje své okolí a postupně si procvičuje různé situace. Tato volná hra slouží jako výborný 
diagnostický nástroj pro učitelku. Téměř denně zařazujeme rovněž hry s pravidly (pohybové, či didaktické).  
 V procesu vzdělávání dětí používáme různých metod – slovní, názorné a praktických činností. Výběr 
metody vždy závisí na didaktickém cíli. Z názorných metod využíváme především pozorování, předvádění, 
vycházku a pokus. Názorné metody často spojujeme s metodami praktické činnosti, například 
experimentování. Tyto metody přinášejí navíc dětem citový prožitek, který usnadňuje učení. V této fázi pak 
zařazujeme rovněž učení metodou navození problémových situací. 
 Učitelky dobře znají věkové a individuální zvláštnosti dětí a mají na zřeteli přiměřenost jak v oblasti 
tělesného, tak i rozumového rozvoje dětí. 
 Při práci s dětmi postupujeme vždy od jednoduchého ke složitějšímu. Vzdělávání realizujeme 
vytvářením integrovaných tematických celků a jejich naplňováním na základě interaktivního učení, 
prožitkového učení, učení hrou a kooperativními činnostmi, situačním učením. 
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 Při plánování vzdělávací nabídky se snažíme o to, aby poměr mezi spontánními hrami a řízenými 
činnostmi byl vyvážený. Zařazujeme činnosti individuální i skupinové. Omezujeme učení předáváním 
hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Vzdělávání 
doplňujeme o příležitostné aktivity, které nejsou vždy součástí témat.  
 
5.4  Průběh vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí nadaných 
 Pro každé dítě se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba zvolit vhodné metody a prostředky 
práce v souladu s podpůrnými opatřeními. Jak bylo již výše zmíněno, pro děti s přiznanými podpůrnými 
opatřeními prvního stupně bude zpracován Plán pedagogické podpory (PLPP) a pro děti s přiznanými 
podpůrnými opatřeními od druhého stupně Individuální vzdělávací plán (IVP). 
 PLPP zpracují učitelky ve spolupráci s ředitelkou MŠ na dobu tří měsíců. Během této doby může být 
PLPP postupně upravován dle aktuálních situací a měnících se potřeb dítěte. Plán pedagogické podpory 
bude obsahovat zejména popis obtíží, speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, stanovení cílů podpory a 
způsob vyhodnocování plánu. Plán pedagogické podpory učitelka vyhodnotí nejpozději do tří měsíců od 
zahájení poskytování podpůrných opatření dle vlastního pozorování dítěte, kdy se zaměřuje na vývoj 
speciálních vzdělávacích potřeb a naplňování cílů PLPP. Nevedou-li opatření k naplňování stanovených cílů, 
doporučí ředitelka školy společně s učitelkou po předchozí konzultaci rodičům využití pedagogicko-
psychologické poradny, školského poradenského zařízení. Do doby zahájení podpůrných opatření druhého a 
vyššího stupně pracuje škola s PLPP. S PLPP seznámí škola neprodleně zákonné zástupce dítěte na osobní 
schůzce. O této schůzce provede ředitelka školy zápis.  
 Pro účely poskytování poradenské pomoci škole zajistí škola předání PLPP , podle kterého se dítě 
dosud vzdělávalo, spolupracující poradně. Poradenskou pomoc školského poradenského zařízení může 
využít dítě a jeho zákonný zástupce na základě doporučení školy, svého uvážení nebo na základě rozhodnutí 
orgánu veřejné moci. Na základě posouzení vzdělávacích potřeb dítěte vydá školské poradenské zařízení 
doporučení škole za účelem stanovení podpůrných opatření pro vzdělávání dítěte. Podpůrná opatření 
poskytuje škola bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a udělení 
informovaného písemného souhlasu zákonného zástupce dítěte. Na základě doporučení školského 
poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce dítěte zpracuje škola IVP dítěte, pokud to vyžadují 
vzdělávací potřeby dítěte. Je zpracován bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení 
doporučení a žádosti zákonného zástupce dítěte. Za zpracování a provádění IVP je odpovědna ředitelka 
školy. S IVP seznámí ředitelka všechny pedagogické pracovnice školy a současně zákonného zástupce 
dítěte. Poskytování vzdělávání podle IVP lze pouze na základě informovaného souhlasu zákonného zástupce 
dítěte. IVP bude vyhodnocován jednou ročně, a to v druhém pololetí. 
 
5.5 Průběh vzdělávání dětí od dvou do tří let 
 Při práci s dvouletými dětmi upřednostňujeme co největší prostor pro volnou hru a pohybové 
aktivity. Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a volby 
dětí. Prostředí poskytuje bezpečí a klid pro odpočinek v průběhu celého dne.  
Péče o děti od dvou do tří let je organizačně a provozně zajištěna v souladu s platnými právními předpisy. 
Učitelé se dostatečně dlouhou dobu překrývají, využívají pomoci chůvy při veškerých činnostech po dobu 4 
hodin denně.  
 Z hlediska organizačního zajištění chodu umožníme dětem zejména individuálně přizpůsobený 
adaptační režim, dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování.  
 
 
 



10 

6.  Vzdělávací obsah 
 
 Základní obsah vzdělávací části byl sestaven tak, aby v návaznosti na současné trendy odpovídal 
cílům a záměrům vzdělávání. Aby respektoval věk, předpoklady, individuální možnosti a zkušenosti dětí, 
jejich současné i budoucí potřeby, stejně tak i prostředí a možnosti školy.  
 Náš školní vzdělávací program nese název „Barvičky nám zdobí svět, s nimi je to hezčí hned! Viď, 
Biskupáčku?“ a je uspořádán do 4 integrovaných bloků. Děti prochází těmito integrovanými bloky a 
postupně poznávají různorodý svět, jako místo, ve kterém žijí, svět přírody, svět lidí a učí se novým 
praktickým dovednostem, vědomostem a postojům. Učitelky dotvářejí ŠVP konkrétní týdenní nebo denní 
didaktickou nabídkou pro děti podle jejich individuality a věku se stanovením pedagogického záměru. 
 
Oblasti předškolního vzdělávání dle RVP PV: 
1.   Biologická   Dítě a jeho tělo 
2.   Psychologická  Dítě a jeho psychika 
3.   Interpersonální   Dítě a ten druhý 
4.   Sociálně-kulturní  Dítě a společnost 
5.   Environmentální  Dítě a svět  
 
 Každá vzdělávací oblast obsahuje dílčí cíle. Učitel průběžným naplňováním dílčích cílů umožňuje 
rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb a zaměřuje 
se na vytváření základů klíčových kompetencí dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání.  
Klíčové kompetence pro etapu předškolního vzdělávání 

1. Kompetence k učení 
2. Kompetence k řešení problémů 
3. Kompetence komunikativní 

4. Kompetence sociální a personální 
5. Kompetence činnostní a občanské 

 
 Při své práci se řídíme rámcovými cíli uvedenými v RVP PV. Jsou to cíle, které se prolínají 
každodenními činnostmi (tzn. oblast sebeobsluhy, hygieny, socializace, sebepojetí, citů, chování a pěstování 
morálních a společenských hodnot). Tyto cíle není nutné specificky plánovat, protože k nim směřujeme 
denně, tedy při jakékoli interakci s dětmi. 
 
1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 
2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 
3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící  
na své okolí.  
  
Naše priority při vzdělávacím procesu jsou: 

 pěstování kamarádství a mezilidských vztahů 
 rozvoj tvořivosti dítěte, důvěra ve vlastní schopnosti 
 vytváření kladného vztahu k přírodě 
 využívání lidových tradic  
 sdílení zájmu, odpovědnosti o společenství ve třídě o školu vůbec, vesnici, životní prostředí 
 rozvíjení pohybových aktivit 
 snažit se kriticky myslet, umět si vybírat, hodnotit, řešit problémy 
 příprava na sociální role 
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6.1 Integrované bloky ŠVP PV  

 Integrované bloky v ŠVP jsou ve flexibilním uspořádání. Jsou řazeny vedle sebe podle témat, které 

sdružují. Nejsou míněny jako po sobě jdoucí. Učitelka je využívá tak, jak se to hodí její třídě, vstupuje do 

nich tehdy, když to situace ve třídě vyžaduje. Flexibilní způsob strukturování integrovaných bloků je 

výhodný v tom, že v něm učitelka využívá aktuálních situací, do nichž se děti dostávají, k tomu, aby se učily 

poznatkům a dovednostem v okamžiku, kdy je potřebují a díky tomu lépe rozuměly jejich smyslu.  

 
„Barvičky nám zdobí svět s nimi je to hezčí hned! Viď, Biskupáčku?“ 
 

I. Já a můj svět 
II. Příroda okolo mě 

III. Svět okolo mě 
IV. Staráme se o své zdraví 
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I) Já a můj svět 
 
Charakteristika:  
              Záměrem integrovaného bloku je rozvoj dítěte v oblasti identity (poznávání sebe sama), 
uvědomění si postavení ve společnosti a rozvoj dovedností potřebných pro vzájemnou interakci dítěte do 
společnosti. Dítě se postupně dle svých možností, schopností a dovedností učí poznávat a odhadovat své 
možnosti, na co stačí, a kde má rezervy. Učí se přijímat úspěchy i neúspěchy. Snahou je, aby se u dítěte 
rozvíjela oblast intelektuální, fyzická a psychická a to tak, aby bylo co nejlépe připraveno na vstup do ZŠ 
a zvládalo nároky, které na něj okolí klade. Zaměříme se na adaptaci nových dětí. Děti se seznámí s právy 
a povinnostmi, které vyplývají z pobytu v MŠ. Naučí se je respektovat. Naučí se sebeobslužnosti. 
Zdokonalí si komunikační dovednosti pro úspěšné navazování vztahů s vrstevníky i osobou, která se o ně 
stará.  
MPP- Řešení konfliktů, projevy emocí a nálad, prosociální chování k druhým; Pravidla společného soužití 
v MŠ 
Okruhy tematických celků: 

 „Moje první dny ve školce“ - nástup do MŠ (adaptace, režim, seznámení s prostředím MŠ, 
s bezpečností v a okolo MŠ) 

 „Kdo jsem a kam patřím“ - identita, sociální role, role pohlaví, uvědomění si sebe sama, rodinné 
vztahy, škola, blízké okolí 

 „Čisté ruce“ -hygiena 
 „Podívej, už to zvládnu sám“- (svlékání, oblékání, obouvání, stolování, obsluha u stolu, hygiena, 

úklid v šatně, u stolu, po VV a PČ, orientace ve svých věcech i ve věcech společných) 
 „Třída plná kamarádů“ - rozvoj komunikačních dovedností ve skupině i s jednotlivcem, aktivní 

navazování vztahů, aktivní zapojení při řešení problémů 
 „Dobrý den, dobrý den, dneska máme pěkný den“ (etiketa) 
 „Když se někdo zamračí“- rozvoj emoční inteligence (pozitivní náhled na svět, zvládání neúspěchu 

i úspěchů, kontrolování svého chování vůči okolí i vůči sobě samému, aj.) 
 „Já jsem kruh a já jsem čtverec“-(geometrické tvary) 
 „Co všechno už znám a vím“- zápis do ZŠ (barvy, předmatematické představy, čtenářské 

dovednosti, grafomotorika, koordinace oko ruka, logika, paměť, rozvoj mozku) 

Klíčové kompetence: 
1/7 Pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí 
1/2 Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení 
1/5 Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si        
zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je 
schopno dobrat se k výsledkům 
2/5 Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární 
matematické souvislosti 
2/6 Rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou, dokáže mezi nimi 
volit 
1/7 Pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí 
1/2 Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení 
1/6 Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých 
2/2 Řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě 
nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého 
5/2 Dokáže rozpoznat a využít vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky 
4/5 Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí 
3/2 Dokáže se vyjadřovat a sdělovat svoje prožitky, pocity, nálady různými prostředky (řečovými, 
výtvarnými, hudebními, dramatickými,…) 
2/8 Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 
4/1 Samostatně rozhoduje o svých činnostech umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 
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5/1 Svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat 
4/4 Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v 
běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné 
respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy 
4/9 Chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že 
vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a 
ubližování  
4/6 Spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje 
dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim 
3/4 V běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být 
komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 
3/4 V běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být 
komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 
4/4 Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v 
běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné 
respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy 
5/8 Má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i 
co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat 
5/4 Chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá 
1/2 Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení 
 
Dílčí vzdělávací cíle: 
 Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 
 Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 
 Rozvoj paměti a pozornosti, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému 

(pojmovému), přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným 
 Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) 
 Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení 
 Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) 
 Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání 

sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 
 Získání relativní citové samostatnosti  
 Rozvoj schopnosti sebeovládání 
 Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně rozvíjet 
 Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit 
 Získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 
 Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému  
 Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení 

vztahů dítěte k druhým 
 Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské 

herní skupině apod.)  
 Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních  
 Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního 

prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí  
 Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti 

projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému 
prostředí a zvládat jeho změny  

 Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 
 Vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, ke kultuře a umění, rozvoj dovedností tyto 

vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 
 Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 
Očekávané výstupy: 
 Zvládá jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 
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 Uplatňuje základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat 
stravu a tekutinu) 

 Trénuje krátkodobou i dlouhodobou paměť naučením se nazpaměť krátkých textů, úmyslně si je 
zapamatuje a v určitou chvíli vybaví  

 Učit se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovat a vybavit 
 Chápe základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je 

prakticky využívá (porovnává, uspořádává a třídí podle určitého pravidla, orientuje se v elementárním 
počtu do šesti, chápe číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední, 
atd.) 

 Chápe prostorové pojmy (vpravo, vlevo, nahoře, dole, atd.), orientuje se v prostoru i rovině 
 Nalézá nová řešení nebo alternativní k běžným 
 Záměrně se soustředí na činnost a udržuje pozornost 
 Postupuje a učí se podle pokynů a instrukcí 
 Učí se hodnotit svoje osobní pokroky 
 Uvědomuje si svou samostatnost, zaujímá vlastní názory a postoje a vyjadřuje je  
 Odloučí se na určitou dobu od rodičů a blízkých, je aktivní i bez jejich opory  
 Ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládá svoje city a přizpůsobuje 

jim své chování  
 Vyvine volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 
 Uvědomuje si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, 

smutek, odmítání), rozlišuje citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí 
 Zachycuje a vyjadřuje své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či 

dramatickou improvizací apod.) 
 Prožívá a dětským způsobem projevuje, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snaží se ovládat své 

afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu 
apod.)  

 Přijímá pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovná se s ním 
 Vyjadřuje souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují, odmítnout se podílet na 

nedovolených či zakázaných činnostech 
 Zorganizuje hru 
 Respektuje potřeby jiného dítěte, dělí se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úkol s jiným 

dítětem apod. 
 Brání se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod. 
 Porozumí běžným projevům vyjádření emocí a nálad 
 Přirozeně a bez zábran komunikuje s druhým dítětem, navazuje a udržuje dětská přátelství  
 Odmítá komunikaci, která je mu nepříjemná 
 Navazuje kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonává stud, komunikuje s ním 

vhodným způsobem, respektuje ho 
 Porozumí běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých 
 Pochopí, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je 

třeba se chovat  
 Chová se a jedná na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé 
 Uplatňuje návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdraví 

známé děti i dospělé, rozloučí se, poprosí, poděkuje, vezme si slovo, až když druhý domluví, požádá o 
pomoc, vyslechne sdělení, uposlechne pokyn apod.)  

 Zachází šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi 
apod.; váží si života svého i života druhých lidí 

 Porozumí, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a 
proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobuje se běžně proměnlivým 
okolnostem doma i v mateřské škole 
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 Vzdělávací nabídka: 
 každodenní činnosti v oblasti hygieny, stolování, oblékání, úpravy prostředí 
 jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny  
 hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a pojmové) 
 činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich 

symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství, apod.) a jejich smysluplné 
praktické aplikaci 

 hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginární, 
výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity) 

 činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, 
odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii) 

 činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, 
piktogramy, značky, symboly, obrazce) 

 činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních 
 činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může 

být dítě úspěšné 
 příležitosti a hry na rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání 
 dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých situacích), 

mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, vážnost apod.) 
 estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové…) 
 činnosti rozvíjející kooperativní chování v kolektivu dětí 
 cvičení v projevování citů, v sebekontrole a sebeovládání 
 cvičení organizačních dovedností 
 hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, 

střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod. 
 hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých 
 sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné 

hry a etudy 
 běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým 
 činnosti zaměřené na rozvoj efektivní komunikace 
 hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, rodič, učitelka, žák, 

role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává 
 běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 
 aktivity, které děti vedou k uvědomění si svých hodnot i hodnot druhého dítěte a to jak materiálních 

tak životních 
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II) Příroda okolo mě 
 
Charakteristika: 
     Cílem je seznámení dětí s obecnými zákonitostmi života, s planetou, na které žijí. S přírodními 
rozmanitostmi a základními koloběhy planety a života na ní. Dítě se všemi svými smysly učí vnímat, 
rozlišovat, poznávat a určovat změny v přírodě a ve svém okolí. Dovídá se o všem, co na Planetě žije společně 
s ním a učí se respektovat tento život. Poznává, že všechno na Zemi má svůj řád a opakuje se. Poznává, že i 
člověk je součástí tohoto koloběhu a kladně přijímá změny s tím spojené. Na základě přímého a nepřímého 
pozorování se děti seznamuji konkrétněji s živou a neživou přírodou. 
     Získává základní poznatky o lidském společenství, pozoruje a určuje základní rozdíly a základní rysy.  
MPP- Podpora citlivosti k přírodě a k živým bytostem 
Okruhy tematických celků:  
 „Ta malá koule, to je naše zeměkoule“ - planeta Země (voda, země, vzduch; střídání ročních období, dne a 

noci, ráno poledne večer, koloběh měsíců, dnů v týdnu,...) 
 „Podzimní čarování“ -charakteristické rysy, rozdíly, experimenty, smyslové vnímání 
 „Naše malá vesnička, už je bílá celičká“ charakteristické rysy, rozdíly, experimenty 
 „Ententýky tralala pojedeme do jara“ charakteristické rysy, rozdíly, experimenty, smyslové vnímání 
 „Když sluníčko hřeje, pořád se něco děje“ charakteristické rysy, rozdíly, experimenty, … 
 „Šumění lesa“-  (fauna a flóra, využití pro člověka,bezpečné chování) 
 „Louka plná květů“ – poznávání květin a bylinek  
 „Pod vodní hladinou“ (fauna a flóra, využití pro člověka,...) 
 „Co umí vítr a déšť- počasí -charakteristické znaky, rozmary, extrémy 
 „Máme rádi zvířátka“- užitečnost, mláďata, základní informace o jednotlivých zvířatech 
Klíčové kompetence: 
 1/1 Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom 

jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 
 2/4 Při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických 

postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích 
 1/4 Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, 

jevům a dějům, které kolem sebe vidí 
 3/2 Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, 

výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 
 2/1 Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších problémů a 

situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 
 3/2 Dokáže se vyjadřovat a sdělovat svoje prožitky, pocity, nálady různými prostředky (řečovými, 

výtvarnými, hudebními, dramatickými,…) 
 5/11 Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je 

může ovlivnit 
 2/7 Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak 

výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit 
 5/7 Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že 

naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky 
 1/3 Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho 

rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 
 1/2 Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení 
Dílčí vzdělávací cíle: 
 Rozvoj a užívání všech smyslů 
 Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení 

slovně-logickému (pojmovému) 
 Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání 



17 

 Rozvoj a kultivace představivosti a fantazie 
 Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) 
 Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit  
 Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 
 Rozvoj kooperativních dovedností  
 Seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije   
 Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich 

rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách; poznávání jiných kultur 
 Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách; vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, 

s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí 
 Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 
Očekávané výstupy: 
 Ovládá dechové svalstvo, sladí pohyb se zpěvem 
 Vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů (sluchově rozlišuje zvuky a tóny, zrakově rozlišuje tvary předmětů 

a jiné specifické znaky, rozlišuje vůně, chutě, vnímá hmatem, apod.) 
 Chápe elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), 

částečně se orientuje v čase 
 Vědomě využívá všech smyslů, záměrně pozoruje, postřehuje, všímá si nového, změněného, chybějícího  
 Sleduje očima zleva doprava 
 Vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, 

pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim. 
 Pozná a pojmenuje většinu toho, čím je obklopeno 
 Nachází charakteristické rysy jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi 
 Zachycuje a vyjadřuje své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou 

improvizací apod.) 
 Prožívá a dětským způsobem projevuje, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snaží se ovládat své afektivní 

chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.)  
 Je citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 
 Těší se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním 
 Spolupracuje s ostatními 
 Uplatňuje své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajuje svůj postoj nebo názor, 

respektuje jiný postoj či názor), přijímá a uzavírá kompromisy, řeší konflikt dohodou  
 Vyjadřuje se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládá základní hudební 

dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat 
a rozlišovat rytmus) 

 Všímá si změn a dění v nejbližším okolí 
 Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak svět 

přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemí, o 
planetě Zemi, vesmíru, apod.) 

 Porozumí, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a 
že s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobuje se běžně proměnlivým okolnostem doma i 
v mateřské škole 

Vzdělávací nabídka: 
 smyslové a psychomotorické hry 
 činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými proměnami a 

vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod. 
 smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové 

paměti, koncentrace pozornosti apod. 
 hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii  

 motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností 

 spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty 
 dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých situacích), 
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mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, vážnost apod.) 
 výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.) 
 kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 
 přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a tradic,… 
 přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě 
 hry a činnosti, které přiblíží obecné zákonitosti tohoto světa a učí se přizpůsobit se jim 
 přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, 

vycházky do okolí, výlety 
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III) Svět okolo mě 
 

Charakteristika:  
     Cílem je získání konkrétnějšího povědomí o blízkém i vzdálenějším okolí. Dítě si vytváří povědomí 
o širším přírodním, kulturním a technickém prostředí, lidském společenství a jeho morálních a 
estetických hodnotách. Seznamují se s českou společností, s českým jazykem, se zvyky, tradicemi, 
svátky, kulturními památkami a s možnostmi jak jich dosáhnout. Učí se dopravní výchově.  
     Seznamují se s morálními a estetickými pravidly lidské společnosti. Děti poznávají význam lidské 
práce a učí se úctě k ní. Dále získávají povědomí o společenství lidí jiných národností, různých jazyků a 
o možnosti jak se s nimi domluvit, jak jejich země navštívit.  
MPP- Rasové a kulturní odlišnosti 
Orientační mapa: 

 „Nejsem na světě sám“- morálka, společenská pravidla, slušné chování, estetika chování 
 „Bez práce nejsou koláče“- lidská práce, povolání, řemesla 
  „Moje milé Česko“(hlavní město, prezident, vlajka, znak, historie, umění, sousední země, , 

pranostiky, český jazyk (četba knih, dětský čtenář, návštěva knihovny), lidová slovesnost 
(pohádky, pověry, ...) 

 „Cestička k domovu“- město, ve kterém žiji (památky, muzea, zajímavosti) + jiná místa, města v  
okolí (výlety, exkurze,…) 

 „Jakou řečí hovoříš?“-  cizí jazyky, cizí kultura 
 „Dopravní školička“ - cestování, dopravní prostředky, dopravní výchova 
 „Přišel k nám Mikuláš“- seznámení s českou tradicí, tradiční nadílka 
 „Vánoční těšení“- vánoční tradice, zvyky, nadílka, posezení s rodiči 
 „Upletli jsme pomlázku“- tradice velikonočních svátků 
 „Přejeme maminkám“ 
 „Den dětí, to si užijem“- kamarádi z celého světa 
 „Bum, bum, bum, tři prasátka staví dům“- (spolupráce ve skupině) 
 „Klubíčko pohádek“ – využití pohádek k mravnímu ponaučení, k prožitku, radostné náladě 

Klíčové kompetence: 
 1/5  Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si 

zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je 
schopno dobrat se výsledkům 

 3/1 Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, 
sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog 

 3/6 Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím 
 3/8 Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární 

předpoklady k učení se cizímu jazyku 
 3/3 Domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci 
 3/7 Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, 

encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) 
 3/5 Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní  
 1/2  Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích 
 5/10 Uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni lidé 

mají stejnou hodnotu 
 4/8 Je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem 
 4/4 Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a 

spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského 
styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy 

 5/9 Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu 
je zachovávat 
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 4/8 Je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem 
 5/6 Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění 
 1/2 Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení 
 1/3 Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho 

rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 
Dílčí vzdělávací cíle:  
 Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 

(koordinace rozsahu pohybu, koordinace ruky a oka, atd.), ovládání pohybového aparátu a tělesných 
funkcí 

 Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, 
porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) 

 Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu  
 Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou 

podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)  
 Vytváření základů pro práci s informacemi 
 Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské 

herní skupině apod.) 
 Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti 

apod.)  
 Rozvoj kooperativních dovedností 
 Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet 

k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty 
v tomto společenství uznávané  

 Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti 
projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat 
společenskému prostředí a zvládat jeho změny 

 Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 
 Rozvoj společenského i estetického vkusu 
 Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu 
 Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich 

rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách; poznávání jiných kultur 
 Poznává jiné kultury 
 Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách; vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, 

s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí 
Očekávané výstupy: 
 Koordinuje lokomoci a další polohy těla, sladí pohyb s rytmem a hudbou 
 Ovládá koordinaci ruky a oka, zvládá jemnou motoriku (umí zacházet s předměty denní potřeby, 

s drobnými pomůckami, nástroji, náčiním a materiálem, s grafickým a výtvarným materiálem - 
nůžkami, barvami, tužkami, modelovací hmotou a jednoduchými hudebními nástroji 

 Porozumí slyšenému (zachytí hlavní myšlenku příběhu, sleduje děj a zopakuje jej ve správných 
větách) 

 Vyjadřuje samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně 
zformulovaných větách  

 Formuluje otázky, odpovídá, hodnotí slovní výkony, slovně reaguje  
 Správně vyslovuje, ovládá dech, tempo i intonaci řeči 
 Umí použít telefon  
 Učí se nová slova a aktivně je používá (ptá se na slova, kterým nerozumí) 
 Domluví se slovy i gesty, improvizuje 
 Učí se nová slova a aktivně je používá (ptá se na slova, kterým nerozumí)  
 Pojmenuje většinu toho, čím je obklopeno 
 Rozlišuje některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky) a porozumí jejich 

významu i jejich funkci 
 Projevuje zájem o knížky, soustředěně poslouchá četbu, hudbu, sleduje divadlo, film 
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 Naučí se zpaměti krátké texty (reprodukuje říkanky, písničky, pohádky, zvládne jednoduchou 
dramatickou úlohu apod.) 

 Sleduje a vypráví příběh, pohádku 
 Popíše situaci (skutečnou, podle obrázku) 
 Chápe slovní vtip a humor 
 Sluchově rozlišuje začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 
 Utvoří jednoduchý rým 
 Pozná a vymyslí jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma 
 Pozná některá písmena a číslice, popř. slova 
 Pozná napsané své jméno 
 Vnímá, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívá zkušenosti k učení 
 Chápe, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se 

chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené 
 Vnímá, co si druhý přeje či potřebuje, vychází mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu 

či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)  
 Uvědomuje si svá práva ve vztahu k druhému, přiznává stejná práva druhým a respektuje je 
 Vytváří si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je 

v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy 
chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti) 

 Chová se zdvořile, přistupuje k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich 
osobě, váží si jejich práce a úsilí 

 Má vytvořenou základní dětskou představu o existenci jiných kultur a národností 
 Vnímá umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchá, sleduje se zájmem literární, dramatické či 

hudební představení a hodnotí svoje zážitky (říká, co bylo zajímavé, co je zaujalo) 
 Má osvojeny elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a 

přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi 
 Má povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho 

dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte 
 Vnímá, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý- jak svět 

přírody, tak svět lidí (má elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých 
zemích, o planetě Zemi, vesmíru, apod.) 

 Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak 
svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých 
zemí, o planetě Zemi, vesmíru, apod.) 

Vzdělávací nabídka: 
 lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení) 
 manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem 
 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti 
 společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, 

vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování 
slyšeného druhým apod.) 

 samostatný slovní projev na určité téma 
 vyprávění toho co dítě slyšelo nebo shlédlo 
 prohlížení a „čtení“ knížek 
 hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti 
 grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen 
 činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, 

odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii) 
 sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, 

výtvarné hry a etudy 
 aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma 

pohlavími, úcta ke stáří apod.) 
 kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupině 



22 

 aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce 
 hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (využívání 

praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, 
řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi a pracovními předměty, praktická manipulace 
s některými pomůckami a nástroji, provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností 

 aktivity přibližující dítěti svět ostatních kultur a národností 
 tvůrčí činnosti slovesné, literární, výtvarné, dramatické, hudební, hudebně pohybové, apod. 

podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu 
 aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy důležitých 

institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů) 
 využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte k seznamování 

dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice 
 poznávání přírodního okolí jiných zemí, sledování rozmanitostí v přírodě (rostliny, živočichové, 

krajina, počasí, podnebí) 
 hry a činnosti, které přiblíží obecné zákonitosti tohoto světa a učí se přizpůsobit se jim 
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IV) Staráme se o své zdraví 
 

Charakteristika:  
     Cílem je podporovat a rozvíjet úctu k životu a to jak sobě samým tak k planetě, na které žijeme. Dítě 
se učí poznávat své tělo, učí se péči o něj, o své zdraví, duševní a tělesnou pohodu (hygiena, zdravá 
výživa, zdravý životní styl). Učí se předcházet negativním vlivům prostředí a okolí (šikana, 
závislosti,.....), a tím chránit zdraví své i druhých. Cílem je rozvoj bezpečného a zodpovědného chování, 
tak, aby nedošlo k fyzickému, duševnímu nebo materiálnímu poškození. Děti se seznamují se základními 
prvky první pomoci, hledají řešení v rizikových situacích. 
     Dále se blok zabývá otázkou ekologie. V dětech podporuje vědomí sounáležitosti s přírodou, chránit 
ji a pomáhat jí zachovávat pro budoucí generace. 
MPP- Zdravá výživa, podpora zdraví a pohody, návykové látky; Návykové látky; Bezpečné chování a 
jednání, chování při setkání s cizími lidmi 
Orientační mapa:  
 „Já a moje tělo“ - lidské tělo (vnější i vnitřní orgány, funkce, druhy smyslů,...) 
 „Ve zdravém těle zdraví duch“- zdraví, výživa, péče o tělo, hygiena, otužování, sportovní aktivita ve 

všech ročních období 
 „Chci být zdravý“- nebezpečí návykových látek a závislostí (cigarety, alkohol, drogy, PC), prevence 

před úrazy  
 „Kamarádi, pojďme si zacvičit“-rozvoj fyzické zdatnosti (koordinace pohybu, lokomoční a 

nelokomoční dovednosti) 
 „Brzy budu veliký“ -koloběh života (od narození po stáří) 
 „Kůzlátka, otevřete vrátka“- prevence před nevhodným chováním cizích lidí  
 „Vím, kam zavolat“-  záchranné složky první pomoc, tísňová telefonní čísla 
 „Nebezpečné počasí“- prevence před nebezpečím požáru, záplav, větru, kroupami, bouřkou, ostrým 

sluncem 
 „Modrá, žlutá, zelená, víme, co to znamená“- ekologie (třídění odpadu, skládky, druhy materiálů - 

dřevo, plast, sklo, papír; recyklace, recyklace papíru, druhy energií - vodní, větrná, tepelná, atomová, 
globální oteplování - skleníkový efekt, ozónová díra, výfukové plyny, možnosti nápravy)  

Klíčové kompetence: 
 1/3 Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho 

rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 
 1/5 Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si 

zapamatuje, při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí 
 4/2 Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky 
 1/1 Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí 
 5/12 Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a 

bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 
 2/3 Problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, 

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

 1/1 Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom 
jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

 4/7 Při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i 
komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 

 5/5 Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; 
váží si práce i úsilí druhých 

 4/3 Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná 
nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost 

 5/3 Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a 
přizpůsobovat se daným okolnostem 



24 

 5/12 Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a 
bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 

Dílčí vzdělávací cíle: 
 Uvědomění si vlastního těla 
 Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 
 Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 
 Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě 
 Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody 

prostředí 
 Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) 
 Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) 
 Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 
 Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 

sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým 
v tomto prostředí  

 Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti 
projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat 
společenskému prostředí a zvládat jeho změny 

 Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také 
poškozovat a ničit 

 Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při 
spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vliv 

Očekávané výstupy: 
 Má povědomí o vývoji lidského těla (o narození, růstu a jeho proměnách) 
 Zachovává správné držení těla 
 Ovládá dechové svalstvo 
 Vědomě napodobí jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobí jej podle pokynu 
 Rozlišuje, co prospívá zdraví a co mu škodí; chová se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu 

známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 
 Má povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy 
 Pojmenuje části těla, některé orgány (včetně pohlavních), zná jejich funkce, má povědomí o těle, zná 

základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem 
 Má 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 apod.) 
 Chovat se obezřetně při setkání s cizími a neznámými osobami 
 Řeší problémy, úkoly a situace, myslí kreativně, předkládá „nápady“ 
 Zaměřuje se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhaluje podstatné znaky, vlastnosti 

předmětů a vzájemnou souvislost mezi nimi) 
 Chová se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby 

požádá druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě) 
 Dodržuje pravidla her a jiných činností, jedná spravedlivě, hraje fair 
 Uvědomuje si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti 

pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítá společensky nežádoucí chování (např. 
lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), chrání se před ním a v rámci svých 
možností se brání jeho důsledkům (vyhýbá se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají) 

 Má povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomuje si, že 
způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí 

 Pomáhá pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem 
s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory 
apod.) 

 Rozlišuje aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, 
všímá si nepořádků a škod, upozorňuje na ně 

 Uvědomuje si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a má povědomí o tom, jak se 
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prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc) 
Vzdělávací nabídka: 
 činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí  
 příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních 

návyků 
 řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant 
 námětové hry a činnosti, pokusy 
 hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých 
 spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě 
 běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 
 ekologicky motivované herní aktivity (ekohry) 
 praktické ukázky třídění odpadu v místě, kde žije (barevné kontejnery, sběrný dvůr) 
 poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (dopravní 

situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, 
běžné chemické látky, technické přístroje, objekty a jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a 
další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před 
nebezpečím 
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6. Evaluační systém 
 

 Smyslem a cílem evaluace je průběžně vyhodnocovat proces vzdělávání a jeho výsledky, hledat silné 

a slabé stránky, do další práce zařazovat nové metody, způsoby, prostředky, které povedou ke zkvalitňování 

další práce. Hodnotíme, co se podařilo, co se nepodařilo, jak postupovat dál, čeho se vyvarovat. Evaluační 

proces probíhá v naší mateřské škole průběžně. 

 

Oblasti Okruhy Prostředky Časový plán Kdo 

ŠVP TVP  Zápis 1x týdně Ředitelka, 
Učitelky 

 Třídní kniha Záznamy Každý den Ředitelka, 
Učitelky 

 Integrované bloky- naplnění 
záměrů, zrealizování 
vzdělávací nabídky 

Záznam Na konci 
školního roku 
(po uzavření 
všech IB) dle 
evaluačních 
tabulek 

Ředitelka 

     

Věcné Modernizace vybavení, 
kvalita a kvantita vybavení 
pro všechny věkové 
kategorie, využitelnost, 
dostupnost 

Pozorování, 
pedagogické rady 

2x za rok Všichni 
zaměstnanci 

     

Životospráva Kvalita stravy a kultura 
stolování, denní režim, pobyt 
venku, zajištění odpočinku, 
zajištění pohybu 

Porady, 
pozorování, 
pedagogické rady 

Dle potřeby 
(Min. 1x ročně) 

Všichni 
zaměstnanci 

     

Psychosociální Kvalita prostředí, adaptace 
dětí, respektování 
přirozených dětských potřeb, 
pravidla soužití, 
komunikace, vztahy mezi 
dětmi 

Pozorování 2x za rok Ředitelka, 
učitelky 

     

Organizační Organizace vzdělávacího 
procesu (překrývání 
pedagogů..) 

Konzultace, 
porady 

Dle potřeby 
(s ohledem na 
studující uč.) 

Ředitelka 

     

Řízení školy Klima školy, motivace 
zaměstnanců 

Individuální 
rozhovory 

Dle 
potřeby(Min.1x 
ročně) 

Ředitelka 
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Personální , 
pedagogické 

Personální zajištění (počet, 
úvazky, kvalifikace..) 

Hodnocení 
aktuální situace 

Dle potřeby Ředitelka 

     

Spolupráce 
s rodiči 

Postoje, přání, názory Rozhovory  
 
 

Denně dle 
možností 
 

Ředitelka, 
učitelky 

 Adaptační program nových 
dětí 

Rozhovory Dle potřeby Ředitelka, 
učitelky, 
chůva 

 Informativní schůzka na 
začátku školního roku 

Hromadná schůzka 
s rodiči 

1x za rok  
Ředitelka 

 Rodiče dětí s odloženou 
školní docházkou 

Rozhovory, 
konzultace prací 
dětí 

1x za dva 
měsíce 

Učitelky 

 Hodnocení výsledků dětí Konzultace 
záznamových 
archů 

1x za 3 měsíce Učitelky, 
ředitelka 

 Informovanost o činnostech 
v MŠ 

Fotodokumentace, 
nástěnky,webové 
stránky rodičovské 
schůzky 

Průběžně Učitelky, 
ředitelka 

     

Průběh 
vzdělávání 

Projekty (personální 
podpora) 

Zápisy dle 
schválení 

1x za měsíc Chůva 

 Klima ve třídě Zápis, pozorování 1x za dva 
měsíce 

Učitelky 

 Semináře, školení Přednes poznatků, 
možné využití 
v naší MŠ 

Dle potřeb a 
možností 

Všichni 
zaměstnanci 

     

Spolupráce se 
ZŠ  

Předávání informací před 
zápisem do ZŠ 

Konzultace Dle potřeb Ředitelka, 
učitelky 

     

Vzdělávací 
výsledky 

Hospitace Zápis, pozorování 1x za rok Ředitelka 
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7. Přílohy 
 

Příloha č. 1 - Přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte 

Příloha č. 2 – Plán individuálního rozvoje pro dítě s OŠD 

Příloha č. 3 – TVP – Praktická nabídka 
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Příloha č. 1 

 

Přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte 
 

 Intervaly záznamů: dvakrát během roku 

 
 Vysvětlivky:                -   nezvládá                     +   zvládá s dopomocí              zvládá samostatně 

  
 Text určený pro věkové rozmezí do čtyř let má barvu černou 

             Text určený pro věkové rozmezí do pěti let má barvu zelenou 
                       Text určený pro věkové rozmezí do šesti a více let má barvu modrou 

 

 
Postup dítěte ve vývoji a zdokonalování 

 
Jméno dítěte ....................................................................................   
 
Datum narození............................................................................... 

        
 Datum nástupu do mateřské školy.................................................. 

 
Lateralita  ruky...........................................................         Lateralita oka........................................................ 
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Září, únor 
Sebeobsluha 
Hygiena 
 2018 -19 2019 - 20 2020 - 21 2021 – 22 
Hlásí potřebu          
Umyje si a utře ruce         
Jde samo na WC (stáhne, natáhne si kalhoty)         
Při spaní je suché          
Na upozornění se vysmrká         
Správně používá toaletní papír         
Samostatně používá kapesník          
Hygienu udržuje samostatně (použije toal. papír, 
splachovací zařízení, umyje a utře si ruce) 

        

 
Stolování 
 2018 -19 2019 - 20 2020 - 21 2021 – 22 
Jí samo, z vlastního talíře         
Pije z hrnečku         
Pomáhá s chystáním předmětů ke stolování         
Jí samostatně a čistě lžičkou i vidličkou         
Začíná používat příborový nůž         
Během celého jídla sedí u stolu         
Používá příbor         
Nalije si nápoj ze džbánu, pomocí naběračky         
 
Oblékání 
 2018 -19 2019 - 20 2020 - 21 2021 – 22 
Rozepne si zip         
Obleče a vysvleče si jednoduché oblečení         
Obleče a vysvleče si ponožky         
Samostatně se obuje i vyzuje         
Ukládá si věci na správné místo         
Zvládá zipy, zapínání a rozepínání knoflíků         
Skládá si oblečení, ukládá na správné místo         
Rozlišuje mezi přední a zadní částí oděvu         
Zavazuje tkaničky         
Obrací oděv,když je naruby         

 
Hra 

 2018 -19 2019 - 20 2020 - 21 2021 – 22 
Staví z kostek, jednoduchých stavebnic         
Skládá jednoduché puzzle, skládanky         
Pohybové hry         
Konstruktivní hry         
Námětové hry         
Hry s převleky         
Společenské hry         
Didaktické hry         
Vyhledává hraní s dětmi         
Rukodělné činnosti-výtvarné         
Akceptuje pravidla her         
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Daří se mu vyrovnat s prohrou         
Uplatňuje iniciativu         
 
Říjen, březen 
Sociální dovednosti 
 2018 -19 2019 - 20 2020 - 21 2021 – 22 
Dokáže se odloučit od matky         
Učí se ovládat své chování a brát v úvahu ostatní děti         
Učí se kooperovat s dětmi, respektuje-počká, rozdělí se         
Učí se chápat a dodržovat pravidla-neubližovat, navázat 
kontakt, poprosit,… 

        

V případě konfliktu spíše slovní než tělesný výpad         
Poprosí o pomoc, když má problém         
Zvyká si říkat „děkuji, prosím, dobrý den, nashledanou 
(po upozornění, ještě neužívá spontánně) 

        

Rádo se kamarádí         
Umí se vcítit, půjčit, rozdělit, myslet na druhého,..         
Dodržuje pravidla slušného chování         
Domluví se-nápady, potřeby, požádat, obhájí názor         
Spolupracuje, zapojuje se do činností ve skupině a 
vzájemně pomáhá 

        

Umí počkat, až na něj přijde řada         
Přijme, že jiné dítě má výhodu, pozornost, pozici         
Požádá o dovolení, aby si mohlo hrát s hračkou         
Na veřejnosti se chová přiměřeně-obchod, kino,...         
Rozvíjí se smysl pro morálku - pozná vhodné či 
nevhodné chování, projevuje čestnost, soucit, 
ohleduplnost 

        

Umí odmítnout nežádoucí chování-lež, odolá navádění 
k něčemu nesprávnému, co je mu nepříjemné 

        

Vědomě projevuje zdvořilostní chování(pozdraví, přivítá 
se, rozloučí se, přeje dobrou chuť…) 

        

Dokáže odmítnout nežádoucí chování (lež, 
nespravedlnost, ubližování..) 

        

Plní náročnější úkoly, zhodnotí své chování, chyby, 
samostatný, rozhodný, nebojácný, vytrvalý, otevřený 

        

Udržuje pořádek ve vlastních věcech, společných 
prostorách 

        

Trpělivě překonává překážky         
 
Vnímání prostoru a prostorové představy 
 2018 -19 2019 - 20 2020 - 21 2021 – 22  
Nahoře, dole         P1 
Předložkové vazby na, do, v          
Níže, výše         P4 
Předložkové vazby před, za, nad, pod, vedle mezi          P1,4 
Vpředu, vzadu         P1 
První, poslední, prostřední, předposlední         P7 
Orientace v okolí- dítě ví, jak se jde do obchodu, 
do školky… 

         

Hned za, hned před         P7 
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Vpravo, vlevo na vlastním těle          
Umístnění předmětů vpravo, vlevo         P12 
Vpravo nahoře- dvě kritéria          

 
Vnímání času 

 2018 -19 2019 - 20 2020 - 21 2021 – 22  
Přiřadí činnost obvyklé pro ráno, večer, 
poledne 

        . 

Dopoledne, odpoledne         . 
Řadí obrázky podle posloupnosti děje, 
jmenuje, co bylo dříve, později, nejdříve, 
naposled 

        Č6 

Orientuje se ve dnech v týdnu          
Přiřadí činnosti obvyklé pro roční období         Č10 
Pojmy včera, dnes, zítra          

 
      Listopad, duben 
      Motorika, grafomotorika, kresba 
       Hrubá motorika  

 

Jemná motorika 
 2018 -19 2019 - 20 2020 - 21 2021 – 22 
Manipulace s drobnými předměty         
Stříhání         
Dotkne se bříškem každého prstu palce         

 
Grafomotorické prvky 
 2018 -19 2019 - 20 2020 - 21 2021 – 22  
Čára svislá, vodorovná         . 
Kruh         . 
Spirála         . 
Vlnovka         . 
Šikmá čára         . 
Zuby         . 
Horní smyčka         . 
Spodní smyčka         . 
Horní oblouk s vratným tahem         . 
Spodní oblouk s vratným tahem         . 

 
Spontánní kresba 
 2018 -19 2019 - 20 2020 - 21 2021 – 22 
Čáranice s pojmenováním         
Hlavonožec         

 2018 -19 2019 - 20 2020 - 21 2021 – 22 
Překročí nízkou překážku         
Skok sounož         
Chůze po schodech dolů-střídá nohy         
Poskoky na jedné noze         
Chůze po mírně zvýšené ploše         
Přeskočí snožmo nízkou překážku         
Přejde přes kladinu         
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Postava  (hlava, trup, končetiny)         
Postava s přibývajícími detaily         
 
Návyky při kreslení 
 2018 -19 2019 - 20 2020 - 21 2021 – 22 
Držení tužky         
Postavení ruky         
Uvolnění, tlak na podložku         
Plynulost tahů         
 

Vizuomotorika 
 2018 -19 2019 - 20 2020 - 21 2021 – 22  
Čára mezi dvěma liniemi         . 
Překreslí obrázek podle předlohy         . 
 
Zrakové vnímání a paměť 
Barva 
 2018 -19 2019 - 20 2020 - 21 2021 – 22  
Ukáže požadovanou barvu         Z4 
Pojmenuje barvy základní         Z4 
Pojmenuje i odstíny         Z4 

 
             
             
 
Figura a pozadí 
 2018 -19 2019 - 20 2020 - 21 2021 – 22  
Vyhledá předmět na obrázku         Z6 
Odliší překrývající se obrázky         Z9 
Vyhledá tvar na pozadí         Z11 

 
Zrakové rozlišení 

 2018 -19 2019 - 20 2020 - 21 2021 – 22  
Odliší jiný obrázek v řadě          
Odliší obrázek v jiné velikosti          
Odliší obrázek v řadě lišící se 
horizontální polohou 

        Z15 

Odliší obrázek v řadě lišící se 
vertikální polohou 

        Z18 

Vyhledá dva shodné obrázky 
v řadě 

        Z19 

 
Část a celek (analýza a syntéza) 
 2018 -19 2019 - 20 2020 - 21 2021 – 22  
Poskládá obrázek ze dvou částí         Z21 
Složí tvar z několika částí na předlohu         Z24 
Doplní chybějící části v celku         Z26 
 
Zraková paměť 
 2018 -19 2019 - 20 2020 - 21 2021 – 22  
Pamatuje si tři předměty; pozná         Z28 
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který chybí 
Ze šesti obrázků si tři pamatuje         Z29 
Umístí obrázky na stejné místo         Z31 
 
Pohyby očí na řádku 
 2018 -19 2019 - 20 2020 - 21 2021 – 22  
Vyhledává zleva doprava         Z33 

 
Prosinec, květen 
Řeč 
Pragmatická rovina 
 2018 -19 2019 - 20 2020 - 21 2021 – 22 
Řekne svoje jméno, jména sourozenců, kamarádů         
Spontánně informuje o zážitcích, pocitech, přáních         
Aktivně a spontánně navazuje řečový kontakt s dětmi i 
dospělými 

        

Dodržuje pravidla konverzace a společenského 
kontaktu 

        

Smysluplně vyjádří myšlenku, nápad, mínění, popíše 
situaci, událost, vyjádří své pocity,prožitky,... 

        

Řekne svoje jméno a příjmení, jména rodičů, 
sourozenců, kamarádů, učitelek, svoji adresu  

        

 
 
 
Lexikálně-sématická rovina 
 2018 -19 2019 - 20 2020 - 21 2021 – 22  
Odpoví na otázky ,,Co děláš?“ ,,Kde?“          
Řekne, co je na obrázku         Ř1 
Reprodukuje jednoduchou říkanku          
Chápe jednoduché protiklady          
Zařadí obrázky pod nadřazené pojmy         . 
Vysvětlí na co máme oči, knihy, auta…          
Spontánně vypráví podle obrázku          
Doplní protiklady s názorem         Ř19 
Sestaví dějovou posloupnost a popíše ji         Ř22 
Přiřadí, co k sobě patří a vysvětlí to         Ř24 
Umí zpaměti kratší texty          
Tvoří nadřazené pojmy         Ř26 
Tvoří protiklady (antonyma)          
Tvoří slova podobného významu (synonyma)         Ř28 
Pozná a vymyslí slova stejného zvuku, ale 
různého významu (homonyma) 

        Ř29 

Pozná a pojmenuje nesmysl na obrázku          Ř30 
Interpretuje pohádky, příběhy bez obrázkového 
doprovodu 

         

 
Morfologicko-syntaktická rovina 
 2018 -19 2019 - 20 2020 - 21 2021 – 22  
Mluví ve větách, k podstatným jménům a slovesům 
postupně přidává přídavná jména, zájmena, rozliší 

        Ř35 
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jednotné a množné číslo 
Rozlišuje mezi jednotným a množným číslem          
Skloňuje          
Mluví gramaticky správně          
Pozná nesprávně utvořenou větu          
Do příběhu doplní slova ve správném tvaru         Ř43 
 
Prvky neverbální komunikace 
 2018 -19 2019 - 20 2020 - 21 2021 – 22 
Oční kontakt         
 
Foneticko-fonologická rovina 
 2018 -19 2019 - 20 2020 - 21 2021 – 22 
Výslovnost         
Artikulační obratnost         

 
 
Leden, červen 
Sluchové vnímání a paměť 
Naslouchání 
 2018 -19 2019 - 20 2020 - 21 2021 – 22 
Lokalizace zvuku (ukáže směr)         
Poznává písně podle melodie         
Naslouchá krátkému příběhu, pohádce         
 
 
Sluchová analýza a syntéza 
 2018 -19 2019 - 20 2020 - 21 2021 – 22  
Roztleská slovo na slabiky          
Zvládá rozpočitadla          
Určí, zda se slova rýmují         S25 
Určí počet slabik          
Určí počáteční hlásku slova          
Určí poslední souhlásku ve slově-les          
Určí, zda slovo obsahuje danou hlásku          
Z hlásek složí slovo   p-e-s,...         S35 
Jednoslabičné slovo rozdělí na hlásky-myš, ucho          

 
Sluchové rozlišování 
Rozliší slova s vizuálním podnětem-
hlásky, samohlásky 
hodinky-holínky                   kapr-kopr 
tráva-kráva                           perník-parník 
bota-nota 

        S5 

Rozlišit slova s vizuálním podnětem-znělé 
a neznělé hlásky, sykavky 
kos-koš              pije-bije 
kosa-koza          pupen-buben  

         

Rozliší slova bez vizuálního podnětu-
hlásky, samohlásky 
most-kost                             plot-plat   

        S9 
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hrady-brady                         drak-drak 
vločka-vločka                       sud-sad   
konec-kopec                        slavit-slevit   
kniha-kniha                          les-les 
Rozlišit slova bez vizuálního podnětu-
znělé a neznělé, sykavky 
hrad-hrad              tělo-dělo 
zem-sem                myš-myš 
vozy-vosy               noc-nos 

         

Rozliší slova s vizuálním podnětem-změna 
délky 
lyže-líže                 paní-páni 

        S11 

Rozliší slova bez vizuálního podnětu-
změna délky 
dráha-drahá          kára-kárá  
mává-mává           žila-žíla 
lak-lák                    síla-síla 

         

Rozliší slova s vizuálním podnětem-změna 
měkčení 
nemá-němá          hrozný-hrozní 

        S13 

Rozliší slova bez vizuálního podnětu-
změna měkčení 
čistí-čistý              dýky-díky 
mladý-mladý       lety-letí 
hrady-hradí         psaní-psaní 

         

 
 
Sluchová paměť 
 2018 -19 2019 - 20 2020 - 21 2021 – 22 
Zopakuje větu ze tří slov         
Zopakuje větu ze čtyř slov         
Zopakuje větu z pěti a více slov         
Zopakuje pět nesouvisejících slov         
 
Vnímání rytmu 
 2018 -19 2019 - 20 2020 - 21 2021 – 22 
Určí, zda jsou dvě krátké rytmické struktury shodné     
Napodobí rytmus         
Zvládá záznam rytmické struktury         
 
 
Základní matematické představy 

Porovnávání, pojmy, vztahy 
 2018 -19 2019 - 20 2020 - 21 2021 – 22  
Malý x velký         M1 
Hodně x málo         M2 
Krátký x dlouhý         M4 
Úzký x široký         M5 
Nízký x vysoký         M6 
Prázdný x plný         M7 
Stejně, vytváření dvojic          
Méně x více         M2 
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Menší x větší         M1 
Kratší x delší         M4 
Nižší x vyšší         M6 
Některé, všechny          
Žádné, nic          
O jeden víc, o jeden méně          
Méně, více, stejně při odlišné velikosti         M15 
Třídění, tvoření skupin 
 2018 -19 2019 - 20 2020 - 21 2021 – 22  
Podle druhu-jídlo, hračky,...         M18 
Podle barvy, velikosti         M20 
Podle tvaru          
Podle dvou kritérií (žluté kruhy)          
Podle tří kritérií (malé žluté kruhy)         M23 
 
Řazení 
 2018 -19 2019 - 20 2020 - 21 2021 – 22  
Pojmenuje nejmenší, největší         M25 
Seřadí tři prvky: 
malý, střední, velký 

         

vysoký, vyšší, nejvyšší         M25 
málo, méně, nejméně         M26 
Pojmenuje: 
malý, střední, velký 

        M25 

vysoký, vyšší, nejvyšší         M25 
málo, méně, nejméně         M25 
Seřadí pět prvků podle velikosti         M28 
 
Množství 
 2018 -19 2019 - 20 2020 - 21 2021 – 22 
Množství do dvou         
Množství do čtyř         
Množství do ........         
 
Tvary 
Kruh         M29 
Čtverec         M29 
Trojúhelník         M29 
Obdélník         M29 
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Příloha č.2 
 

Plán individuálního rozvoje dítěte s odloženou školní docházkou 
Jméno dítěte: xxxxx 

Datum narození: xxxxx 
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Poznámky: 
...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  
 


