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I. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE O MATE ŘSKÉ ŠKOLE 
 
Předkladatel:  
  
Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice 
Roztoky u Jilemnice 190, 512 31  
Identifikační číslo:  75017512 
IZO MŠ: 107 586 282 
Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Zahálková 
Vedoucí učitelka MŠ: Lenka Jakoubková 
Internetové stránky školy: www.skolaroztoky.cz 
 
Kontakt: 
Adresa MŠ: Roztoky u Jilemnice 188, 512 31 
Telefon, fax ředitelství: 481587217 
Telefon MŠ: 481587264 
e-mail MŠ: lenka.jakoubek@seznam.cz  
 
Zřizovatel: 
 
Obec Roztoky u Jilemnice 
Roztoky u Jilemnice 240, 512 31 
 
Kontakt: 
Telefon: 481587296 
e-mail: obec@roztoky-u-jilemnice.cz>  
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II. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY  
 
Mateřská škola: 
Mateřská škola je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola 
Roztoky u Jilemnice. MŠ je dvoutřídní, ale děti nejsou v jednotlivých třídách děleny 
podle věku, ale podle momentálních činností. Mateřská škola je v samostatné 
budově v blízkosti základní školy. Součástí objektu je zahrada s konstrukcí pro 
houpačky a pískovištěm. Děti využívají také prostor před mateřskou školkou při 
lyžařském výcviku a nedaleké kluziště k bruslení. Po dohodě se základní školou 
využíváme jednou týdně místní sokolovnu. 
 
Zaměření MŠ: 
Vzhledem k výhodné poloze a klimatickým podmínkám se v naší mateřské škole více 
zaměřujeme na rozvoj tělesné zdatnosti dětí a jejich sportovní všestrannost.  
 
V zimním období: plavecký výcvik 
                              výuka bruslení 
                              lyžařský výcvik 
 
V letním období: tenisová školička 
                            cyklistické výlety do okolí 
                            turistické výlety 
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III. PODMÍNKY VZD ĚLÁVÁNÍ  
 
3. 1. Věcné podmínky 
 
Podnětné věcné prost ředí 
V naší MŠ: 

- jsou dostatečně velké prostory pro hry dětí 
- je prováděna aktuální výzdoba tříd a šaten dětskými výtvory 
- děti mají možnost dle svého uvážení určitý čas vystavovat své výrobky   
- pískoviště na školní zahradě je opatřeno ochranou sítí 
- na školní zahradě se nevyskytují alergizující či jedovaté rostliny a dřeviny 
-  tráva na zahradě je pravidelně sekána a odvážena pracovníky obce 
- jsou vytvářeny herní a pracovní koutky pro děti, kde si děti mohou vybírat a 
volit činnosti 
- děti mají místo pro vlastní věci, osobní koutek 
 

Školka je vybavena lehátky pro odpočinek dětí (zdravotně nezávadnými, 
bezpečnými, estetickými, v odpovídajícím počtu), stolečky a židličkami. K dispozici 
mají děti tělocvičnu přímo v mateřské škole vybavenou základním tělocvičným 
nářadím. V zimním období navštěvujeme místní sokolovnu. 

 
Hygienické zázemí 
V mateřské škole je hygienické zázemí na standardní úrovni. Každá třída má své 
záchodky a umývárnu. 
 
Hra dětí 
V naší MŠ: 

- je dostatek pomůcek a materiálu k pracovním činnostem 
- hračky jsou podnětné, funkční 
- děti mají hračky na dohled i na dosah 
- učitelka využívá vhodných příležitostí k obohacení, rozšiřování a prohlubování her 
- dítě má právo hru odmítnout, příp. si hrát samo 
- uč. nevstupuje dětem do spontánní hry a nepřeorganizovává ji 
- hru orientuje do volného prostoru, na zem nebo na zahradu 
- sezení u stolečku uč. omezuje jen na činnosti, které to nezbytně vyžadují 
- konzultovat s rodiči vhodné oblečení, které nebrání hře 
- jsou zařazovány hry řízené i spontánní, s ohledem na momentální zájem  

 
Naším cílem je: 

- neukončovat hru násilně 
- poskytnout dětem výběr z „nehotových hraček“ – deky, provazy, kolíčky,  

   látky, odřezky apod. 
- nutně je třeba vybavit školní zahradu 

 
3. 2. Životospráva 
 
Stravování 
V budově mateřské školy je pouze výdejna jídla. Svačiny a obědy se dovážejí 
z místní vývařovny Eurest. K dispozici jsou dvě jídelny. V jedné stolují předškoláci, ve 
druhé mladší děti. 
 
 



6 

Zdravá výživa 
V naší MŠ: 

- strava je pestrá, vyvážená, odpovídá biologickým potřebám dětí, nejsme  
      jednostranně orientovány 
- snažíme se děti naučit jíst ovoce a zeleninu, saláty 
- je dodržován pitný režim po celou dobu pobytu v MŠ  
- respektujeme individuální potřebu jídla, děti mají možnost si zvolit velikost 
 porce 
-  je vytvořena nástěnka pro rodiče, kde je zveřejněn týdenní jídelníček  
- je respektováno individuální tempo dítěte při jídle, nenucení dětí do jídla 
- snažíme se o zkvalitnění kultury stolování (pořízení nových prostírání) 
 

Naším cílem je: 
- zařadit netradiční formy spolupráce s rodiči (ochutnávky, předávání  
     receptur, příp. nástěnky, či časopis) 
- komunikace s vedením Eurestu při připomínkách ke stravě  

 
Podporujeme zdraví 
Naše MŠ : 

- svým životním stylem podporuje zdraví své i dětí 
- působí  jako vzor nejen pro děti, ale i pro rodiče   
- získává nové poznatky v oblasti pedagogické, psychologické, zdravotnické 
- pracuje tvořivě, obohacuje děti o pozitivní příklady 
-  zásady zdravého života předává dětem způsobem, který odpovídá jejich 

věku 
 

Naším cílem je: 
-  při výchovně vzdělávací činnosti najít vhodné metody  a přístupy tak, aby 

 nebyla  uč. středem dění, ale partnerem pro dětí (nový postoj k vlastní práci, 
 vyvarovat se didaktizujících přístupů)  

-    spolupracovat s rodiči při zjišťování schopností dětí a při plánování jejich 
rozvoje 

-    vytvářet pohodu na pracovišti 
-  věnovat velkou pozornost pozorování a poznávání individuálních  

      předpokladů každého dítěte (diagnostika) a na nich stavět svoji práci 
- uvědomovat si své slabé stránky a cílevědomě pracovat na jejich eliminaci 
 

 
Rytmický řád života a dne 
V naší MŠ: 

- je stanoveno uspořádání života a dne v MŠ, (vymezené činnosti jsou pouze  
      rámcově), respektujeme biorytmus dětí, pravidelnost a opakování, což  
      vytváří základ pro žádoucí životní stereotypy 
- dodržujeme interval mezi jídly (max. 3 hod.) 
-  zabezpečujeme dostatečnou délku pobytu dětí venku (nejméně 2 hod.) 
-  děti si mohou přinést z domova oblíbenou hračku a mít ji u sebe 
- vyžadujeme předání dítěte rodičem přímo učitelce 
- jsou zajišťovány fyziologické potřeby dětí (pití, jídlo, použití WC) 
-    dopolední počet dětí ve třídách je optimálně rozdělen 
- dává dětem co nejvíce příležitostí, aby se samy obsloužily a činnosti, které  
     zvládnou, vykonávaly samostatně (např. při úklidu, stolování, oblékání,  
     čištění zubů, apod.)  
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Naším cílem je: 

- upevňovat každodenně opakované úkony hygieny, stolování, sebeobsluhy, 
zdvořilostního chování v přirozených situacích (ne samoúčelný a bezduchý 
nácvik, ale pochopení toho, k čemu slouží) 
-  upozorňovat rodiče na nutnost předání dítěte rodičem přímo učitelce do třídy 
 (bezpečnost dětí)  

 
Tělesná pohoda a volný pohyb 
V naší MŠ: 

-  je zajištěna dostatečná délka a pravidelnost odpočinku 
- máme k dispozici malou tělocvičnu přímo v budově MŠ, jednou týdně můžeme 

využívat sokolovnu 
- v průběhu dne jsou zařazována dechová a relaxační cvičení, 2x týdně jóga 
- je rozvíjena koordinace hrubé a jemné motoriky, zpřesňování senzomotorické 

koordinace (grafomotorika) 
- je zajištěna optimální teplota ve třídách, dostatečné větrání 
-  za příznivého počasí využíváme nádherného okolí MŠ k poznávacím 

vycházkám, cyklistickým a lyžařským výletům 
- dětem jsou umožňovány pohybové aktivity, nesmí být vyřazovány 

z pohybových činností, je potlačováno zesměšňování dětí druhými 
 

Naším cílem je: 
- ve spolupráci s rodiči zajistit oblékání dětí přiměřeně teplotám ve třídách 
- ochrana dětí před UV paprsky při pobytu na zahradě – brýle, krémy,  
     slunečníky, apod. 
- zajišťovat všestrannou stravu, pravidelná kontrola spotřebního koše     
- postupná obnova šk. nábytku dle velikostí dětí (dlouhodobý úkol) 

 
 
3. 3. Psychosociální podmínky 
 
Bezpečné sociální prost ředí 
V naší MŠ: 

- jsou partnerské vztahy na základě úcty mezi všemi (děti – učitelky, 
zaměstnanci – rodiče, učitelky – ostatní zaměstnanci) 

- MŠ je otevřená jak rodičům, tak ostatním partnerům 
- dospělí v MŠ jdou příkladem dětem svým chováním 
- preferujeme pochvaly (u dětí i dospělých) před výtkami, kritikou či tresty 
- ve třídách jsou vytvořena pravidla soužití – např.: 

• odchod ze třídy oznámit učitelce 
• běhat pouze ve vyhrazených prostorách 
• dodržovat hygienu 
• pomáhat ostatním, rozdělit se o hračku 
• dokončit započatou práci 
• používat vhodná slova, ale i intenzitu hlasu 
• mám právo říct NE 

- nepovažujeme všechno negativní chování dětí za zlou vůli (může jít o stres, 
o únavu apod.)  

 
Naším cílem je: 
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- vyvarovat se před dětmi kritizování svých kolegyň nebo jednání rodičů 
- vyjadřovat své pocity, používat „já výroky“ 
- využívat pozitivní komunikaci (nepoužívat zápory) 
- dát prostor pro spoluúčast a aktivitu dětí 
-     podporovat samostatnost dětí 
 

Personální zajišt ění a organizace práce mate řské školy 
Pedagogickou práci a organizaci provozu v mateřské škole řídí vedoucí učitelka, 
která podléhá přímo ředitelce školy. Dvě učitelky pracují na plný úvazek a jedna 
učitelka na zkrácený úvazek při odpoledním dohlídávání dětí.  
MŠ vzdělává děti podle vlastního školního vzdělávacího programu. 
 
Participativní a týmové řízení 
V naší MŠ: 

- každá pracovnice zná své kompetence (Pracovní náplň, Řád školy) 
- jsou stanoveny dílčí vzdělávací cíle a naplnění kompetencí dítěte s ohledem 

na vývojové možnosti 
- pracovnice se účastní na rozhodování o zásadních otázkách ŠVP 
- dospělí si jsou vědomi toho, že tu jsou pro děti 
- jsou respektovány názory a náměty spolupracovníků 
- jsou vytvářeny podmínky pro další vzdělávání 
 

Naším cílem je: 
- zlepšit vyhodnocení naplnění stanovených cílů (zpětná vazba) 
- sjednotit výchovné působení na děti, věnovat dostatek času vysvětlováním 

principů zdravého životního stylu 
- zkvalitnit informační systém, průběžně aktualizovat informace o dění MŠ na 

nástěnkách 
 
Partnerské vztahy s rodi či 
V naší MŠ: 
- při zjištěných problémech dítěte je konzultován s rodiči společný přístup 
- rodiče jsou upozorňováni na problémy dítěte se školní zralostí, je 

zprostředkováno odborné vyšetření 
- chráníme soukromí rodiny, s rodiči jednáme taktně, diskrétně, je respektována 

mlčenlivost, výchovné problémy nejsou řešeny před provozními pracovnicemi 
- na třídních schůzkách poskytujeme odborné rady v otázkách výchovy 

předškolních dětí, rodiče se mohou kdykoli zúčastnit veškerého dění v MŠ  
- den otevřených dveří pro rodiče a děti, nově přihlášené 
- příprava dárečků pro rodiče na Vánoce 
- příprava dárků a vystoupení ke Dni matek 
- pomoc rodičů při drobných opravách a práci  pro MŠ 
- sponzorské dary pro MŠ 
- rodiče mohou přijít spolu s dětmi do tříd a zúčastnit se her i práce s dětmi 
- po dohodě návštěva na pracovišti rodičů 
- nabídka odborné pomoci rodičům při výchovných a vzdělávacích zvláštnostech  

jejich dětí 
- slavnostní rozloučení s předškoláky a jejich rodiči před závěrem školního roku 

Naším cílem je: 
- co nejvíce se otevírat rodičům (vzájemné naslouchání, vstřícná a otevřená  
      komunikace) 
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- organizovat individuální setkání s rodiči (jednotné působení na dítě při 
výchově, zjištění požadavků a očekávání rodičů od MŠ)  

- poskytovat odbornou radu při problému a nabízet literaturu k dané 
problematice 

 
Spolupráce MŠ se ZŠ 
- návštěva dětí z MŠ v 1. třídě 
- příprava dětí na zápis do 1. třídy 
- návštěvy dětí ze základní školy v mateřské škole na zahrádce 
- společné hry 
- návštěva kulturních akcí v budově školy 
- pomoc starších školáků s organizací Čarodějnic 
- pomoc starších školáků při lyžařských závodech v MŠ 
- vystoupení 1. a 2. třídy  v MŠ (hra na zobcovou sopránovou flétnu) 
 
Naším cílem je: 
- nabídnout možnost oboustranných hospitací se zaměřením na pozorování dětí 
- obhajovat specifika předškolní pedagogiky 
- prohloubit spolupráci s uč. 1. tříd ZŠ 
- před zápisem dětí do ZŠ zajistit setkání rodičů s uč. 1. tříd ZŠ 
 
Spolupráce s Mate řskou školou v Kruhu u Jilemnice: 
- cyklistické výlety za dětmi z kružské MŠ 
- společné hry na zahrádce v Kruhu i Roztokách 
- společné návštěvy kulturních akcí 
- vzájemné sportovní soutěžení 
- seznamovací akce pro předškoláky – budoucí spolužáky 
 
Začlenění MŠ do života obce 
Naše MŠ: 
- respektuje obec jako zřizovatele v souladu s odpovídajícími právními vztahy 
- informuje obec o ŠVP 
- spolupracuje s obcí při organizování akcí pro děti 
- posiluje kulturní a společenské tradice v obci 
 
Naším cílem je: 

- kontaktovat místní podniky, podnikatele a sponzory 
- prohlubovat občanskou sounáležitost dětí s místem, kde žijí 
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IV. ORGANIZACE VZD ĚLÁVÁNÍ  
 
Provoz mate řské školy: 
 
Provoz MŠ je celodenní od 6.30 do16.00 hodin. 
 
Režim dne 
- je dostatečně pružný, reaguje na individuální možnosti dětí a na přání rodičů 
 
6.30 –  8.30       příchod dětí, ranní hry a činnosti 
8.30 –  9.00       práce v zájmových kroužcích 
9.00 –  9.15       dopolední svačina, čištění zoubků 
9.15 –  9.45       řízené činnosti 
9.45 – 11.45      pobyt venku 
11.45 – 12.15    oběd, čištění zoubků 
12.15 – 14.15    odpočinek dětí 
14.15 – 14.30    odpolední svačina 
14.30 – 16.00    odpolední činnosti – dle počasí na zahradě
 
- ostatní činnosti si učitelky rozvrhnou tak, aby byly děti zatěžovány optimálně, 

s ohledem na věk a schopnosti 
- rodičům zapsaných dětí bylo vydáno rozhodnutí o přijetí do mateřské školy 
 
Věkově smíšené t řídy 
V naší MŠ: 

-  třídy jsou naplňovány tak, aby se v nich mohly realizovat děti všech 
věkových skupin a prostor vyhovoval jejich potřebám  

-     je zajišťována postupnost a plynulost spontánních a řízených činností 
-  jsou respektovány vývojové a individuální zvláštnosti dětí, činnosti  

  umožňovány podle schopností, ne podle věku 
-   při rozdělování dětí do tříd  respektujeme sourozenecký i kamarádský vztah 
-  možnost pobytu rodiče při adaptaci dítěte  
- vybavení třídy doplňovat vhodnými hračkami, materiálem a pomůckami 

 
Naším cílem je:     

- spolupracovat s rodiči  při plánování rozvoje jejich dítěte (individ. pohovory 
 s rodiči dle zájmu)  

- postupně obnovovat nábytek ve třídách, zejména stolky a židličky, aby 
vyhovoval potřebám dětí (např. rozdílná velikost nábytku, uspořádání 
prostoru, dostatek místa pro pohyb). 

-     organizovat menší skupiny nejstarších dětí k náročnějším činnostem (v době 
odpočinku) 

-  využívat přítomnosti rodičů při zajišťování akcí pro děti 
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V. CHARAKTERISTIKA VZD ĚLÁVACÍHO PROGRAMU  
 
Filozofie naší MŠ  
 Chceme se zaměřit se na zdravý vývoj dítěte, který je spojen s přiměřenou 
pohybovou aktivitou. 
 Chceme, aby MŠ byla místem bezpečí pro každé dítě s možností vyjádřit své 
pocity a přání. 
 Chceme rozvíjet osobnost samostatných a zdravě sebevědomých dětí, 
schopných komunikovat a spolupracovat. 
 
Integrující principy školního programu: 
 
1. Respekt k p řirozeným lidským pot řebám   
 
Potřeby seberealizace: 
sebenaplnění, potřeba uskutečnit to, čím daná osoba potenciálně je 
 
Potřeby uznání: 
sebedůvěry, sebeúcty, prestiže 
 
Potřeby sounáležitosti: 
lásky, náklonnosti, shody a ztotožnění, potřeba někam patřit 
 
Potřeby bezpečí: 
Jistoty, stálosti, spolehlivosti, struktury, pořádku, pravidel a mezí, osvobození od 
strachu, úzkosti a chaosu 
 
Fyziologické potřeby: 
Potřeba potravy, tekutin, vyměšování, kyslíku; přiměřené teploty, pohybu, spánku a 
odpočinku; sexuálního uspokojení; vyhnutí se bolesti 
 
V naší MŠ 
 - děti jsou organizovány do věkově smíšených tříd 
 - fyziologické potřeby jsou uspokojovány 
 - potřeba bezpečí je naplňována daným režimem, vytvořením pravidel 
 - potřeba sounáležitosti, uznání a seberealizace
 - uspokojování ind. potřeb dětí i zaměstnanců 
 - postupné vstávání dětí v průběhu odpočinku (uspokojení fyziolog. potřeb) 
 - seznámení rodičů s modelem potřeb  
 
2. Rozvíjení komunikace a spolupráce   
 
– při komunikaci s dětmi využívat tzv. kooperativní komunikace:   

• projevovat empatii 
• popisovat činnosti, situace …(nikoli všeobecně hodnotit chování dětí – 

„šikovný, hodný, zlobivý“ atd.), využívat „životních dovedností“ 
• vyjadřovat své pocity, používat „JÁ výroky“ 
• vyvarovat se trestů, pochval a odměn, nahradit „věcnou zpětnou vazbou“ 
• využívat pozitivní komunikaci (nepoužívat zápory) 
• nechávat dětem pocítit přirozené následky  
• dát dětem prostor k vlastnímu vyjádření (je víc slyšet děti než učitelku) 
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- motivujícími otázkami 
- čekáním na odpověď 
- vhodnou organizací činností (umožňuje dětem komunikovat spolu 

navzájem) 
• podporovat samostatnost dětí 

- možností výběru 
- vracením otázek 

 
Cílem naší MŠ je: 
 - děti a uč. se chovají přirozeně, vzájemně se vyhledávají 
 - obrací se na sebe s důvěrou 
 - požádají o pomoc 
 - uč. i děti si vzájemně pomáhají 
 - konstruktivně řeší konflikty 
 - mají bohatý aktivní slovník 
 - komunitní kruh 
           - dodržovat oční kontakt, neskákat do řeči, nevynucovat si okamžitě pozornost 

Usilujeme: 
 

• Aby naše škola byla příjemným prostředím, ve kterém budou děti rády trávit 
chvíle odloučení od rodičů a budou šťastné. 

• Aby ve škole vládla celková pohoda a bylo vytvořeno takové klima, které 
příznivě působí na rozvoj dítěte ve všech oblastech jeho vývoje. 

• Aby se škola otevírala rodičům a vztah mezi učitelkami a rodiči byl upřímný, 
otevřený, plný vzájemného naslouchání a povzbuzování.  
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VI. VZD ĚLÁVACÍ OBSAH  
 
Témata a kompetence 
 Název ŠVP: 
 
 „POJĎME OBJEVOVAT TAJEMSTVÍ TOHOTO SVĚTA A AŤ JE NÁM 
PŘITOM SPOLU DOBŘE“  
 
 Děti se učí poznávat vzájemné vztahy, spolupráci, komunikaci, dodržování 
pravidel, seznamování s postoji, které spočívají v úctě ke zdraví, tematickými částmi, 
vypracovávanými písemně ve třídách v třídních školních programech. 
 Obsah vzdělávání je plánován na čtyři roky – konkrétní kompetence 
naplňované v podtématech jsou vymezeny v Ročním plánu. 

 
Přehled rozvržení kompetencí  
 
1. Podtéma: „Po prázdninách kluci, holky, spěchejte do naší školky“ 
 
2.  Podtéma:  „Vlaštovičko, leť!“ 
 
3.  Podtéma:  „Volá vločku vločka“ 
 
4.  Podtéma:  „Bude zima, bude mráz“ 
  
5.  Podtéma:  „Vítej, jaro“ 
 
6.  Podtéma: „Maminka má svátek“ 
  
7.  Podtéma: „Co dovedu, to předvedu“ 
 
8.  Podtéma: „Škola nás už volá“ 
 
 
Názvy tematických částí budou tvořeny společně s dětmi v jednotlivých třídách. 
 
Třídní plány jsou vytvořeny jen rámcově tak, aby byly vymezeny dílčí cíle a jejich 
prostřednictvím dosahované kompetence. 
 
Samostatný vzdělávací obsah bude doplňován společně s dětmi, rozvíjen podle 
jejich prožitků.  
 
 
1. Podtéma: „Po prázdninách kluci, holky, spěchejte do naší školky“  
 
Obsah: 

- prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí základní hygienické 
a společenské návyky, poznávat samo sebe, žít spolu a postupně vytvářet 
pravidla soužití.  

 
Kompetence: 
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- rozumí tomu, že způsob, jakým se člověk chová a žije, má vliv, špatný nebo 
dobrý, na jeho zdraví (1.3.) 

- rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka, přírody podporovat, 
a ty, které mohou zdraví poškozovat (1.4.) 

- má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny (4.1.) 
- dovede označit svoje potřeby (tělesné, psychické, sociální, etické) a 

přizpůsobit jim své chování (4.2.) 
- poznáváním sebe samého vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě, 

vlastnostech (temperament), sklonech a schopnostech (5.1.) 
- dovede požádat o pomoc, když je v nouzi (5.8.) 
- má vytvořené základní návyky společenského chování (6.1.)  

 
Tematické části: Barevná školka 
                           Moji noví kamarádi 
                           Babí léto 
                           Přichází podzim 
 

 
2. Podtéma: „Vlaštovičko leť“  
 
Obsah:  

- prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí přizpůsobit své 
chování skupině, ve které žije, být schopno spolupráce,  řešit problémové 
situace, respektovat se navzájem 

 
Kompetence: 

- vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje, nebo 
poškozuje (2.1.) 

- k problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho 
problémy bude řešit někdo jiný (3.5.) 

- řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu problémů může 
řešit více způsoby (3.6.) 

- odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost (4.3.) 
- má zvnitřněnou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel. Přijatá 

pravidla se snaží plnit (5.7.) 
- chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého, dbá pravidel 

soužití (6.6.) 
 
Tematické části: Kopu, kopu brambory 
                           Dědek řepu zasadil 
                           Plody podzimu 
                           Duchové a dušičky 
 
 
3. Podtéma: „Volá vločku vločka“  
 
Obsah:  

- prostřednictvím situací a plánovaných činností si děti osvojují základní pravidla 
komunikace, připravují se na budoucí role, učí se chápat změny kolem sebe, 
jejich příčiny a souvislosti, nebýt lhostejný vůči okolí. 

 
Kompetence: 
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- rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví 
(2.2.) 

- ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na 
osobu ze svého nejbližšího okolí (3.2.) 

- dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje 
ji (4.5.) 

- chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je rozpoznávat a 
pojmenovat (5.4.) 

- komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace (5.6.) do 7. 
- dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly (5.5.) 
- je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým (6.2.) 
- dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a dospělými (6.3.) 

 
Tematické části: Příroda usíná 
                           Brzy přijde Mikuláš 
                           Začíná advent, čas vánoční 
                           Stopy ve sněhu 
 
 
4. Podtéma: „Bude zima, bude mráz“  
 
Obsah: 

- prostřednictvím situací, prožitků a plánovanými činnostmi poznávat lidské tělo, 
funkce jednotlivých částí, chránit zdraví své i ostatních před nebezpečnými 
vlivy. 

 
Kompetence: 

- má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích (1.1) 
- vnímá, že člověk může mít potíže se zdravím tělesným, ale také duševním a 

že tyto potíže spolu mohou souviset (1.2.) 
- chápe, že zdraví není samozřejmost a musí je chránit (2.3.) 
- chápe, že když je člověk nemocen (krátkodobě, dlouhodobě, akutně, 

chronicky), nemůže dělat řadu věcí, které dělá rád a které patří k jeho životu 
(2.4.) 

- snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí (5.2.) 
- je schopno elementární spolupráce ve dvojici, skupině dětí (6.4.) 
- u druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich 

uspokojování (7.5.) 
 
Tematické části: Tajemství zamrzlého rybníka 
                           Zimní sporty a radovánky 
                           Zvířátkový karneval 
                           Ať jsme zdraví jako rybky 
 
5. Podtéma: „Vítej jaro“ 
 
Obsah: 

- prostřednictvím situací, plánovaných činností, experimentováním a praktickou 
činností se zapojením všech smyslů rozvíjet poznatky o živé a neživé přírodě, 
chápat změny kolem sebe, jejich příčiny a souvislosti, osvojovat si zdravé 
životní návyky. 
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Kompetence: 
  

- má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát 
(1.5.) 

- má vytvořenu představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí zdraví a 
zkracují život člověka (cigarety, alkohol, drogy, hry na automatech) (1.6.) 

- nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života (3.7.) 
- dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky (5.9.) 
- chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, že je třeba (6.5.) 
- prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími (7.2.)  
- ochraňuje přírodu, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje (7.8.)   

 
Tematické části: Na našem dvorku 
                           Veselé Velikonoce 
                           Modrá obloha 
                           Všude kolem plno kvítí 
 
6. Podtéma: „Maminka má svátek“ 
 
Obsah: 
      -   prostřednictvím situací, plánovaných činností a prožitků učit odpovědnosti za 
 vlastní chování a způsob života, projevovat empatii k druhým,  elementární 
 spolupráce ve skupině.   
 
Kompetence: 
  

- podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody (2.5.) 
- v běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky 

svých činů, svého chování (4.4.) 
- umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč (4.6.) 
- chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají 

k dobré náladě a spokojenosti (5.3.) 
- uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody (6.7.) 
- chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché 

činnosti v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých (7.3.) 
- uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti (7.4.) 

 
Tematické části: Naše rodina 
                           Pohádky z Pastelky 
                           Dva jsou víc než jeden 
                           Rej čarodějnic 
 
7. Podtéma: „Co dovedu, to předvedu“ 
 
Obsah: 
      -   prostřednictvím situací, plánovaných činností a prožitků si děti osvojují zdravé 
životní návyky, získávají povědomí o lidech z různých společenstvích a o okolním 
světě.                 
 
Kompetence: 
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- uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků (pohlaví, věku, 
jazyka, kultury, etnika, rasy, náboženství, sociálního zázemí, životní úrovně) 
(1.7.) 

- má vytvořenu představu o zdravé životosprávě (2.6.) 
- komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace (5.6)  
- chce poznávat své okolí, svět (7.1.) 
- má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se (7.6.) 
- prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou neživou i živou (7.7)  

 
Tematické části: Čas červených jahod 
                           Životodárná voda 
                           Jedeme na výlet 
 
8. Podtéma: „Škola nás už volá“ 
 
Obsah: 
      -  prostřednictvím plánovaných úkolů se děti učí uplatňovat získané dovednosti, 
vědomosti a návyky při samostatném plnění úkolů, učí se spolupráci s ostatními, 
připravují se na roli budoucího školáka 
 
Kompetence: 
      - je zvídavé, má touhu poznávat (3.1.) 

- rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti (3.2.) 
- umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte 

svého věku (3.4.) 
 
Tematické části: Bude ze mne školák 
                           Loučení se školkou 
                           Těšíme se na prázdniny 
                           Letní sporty 
 
Předškolním dětem jsou počátkem týdne zadány úkoly z oblastí: 

1) Grafomotorické činnosti 
2) Logické činnosti 
3) Výtvarně pracovní činnosti 

 
Děti samy rozhodují, kdy a jakým způsobem zadaný úkol splní v průběhu celého 
týdne. Splnění úkolu si zaznamenávají do záznamového archu razítkem. 
Tak má uč. i rodiče přehled o práci jednotlivých dětí. 
 
 
REALIZACE  TŘÍDNÍCH PROGRAMŮ    (TŘÍDNÍ KURIKULUM) 
 
� Vzdělávací program je naplánován na dobu čtyř školních roků. 
� Do jednotlivých témat lze vstupovat průběžně během celého školního roku podle 

vzniklých situací a potřeb dětí. 
� Časové období jednotlivých podtémat je odvozeno od náročnosti tématu a zpětné 

vazby dosažených výsledků práce s dětmi. 
� Třídní plán je vytvořen jen rámcově tak, aby byly vymezeny dílčí cíle a jejich 

prostřednictvím dosahované kompetence. 
� Způsob zpracování třídních programů je jednotný pro všechny třídy a tvoří přílohu 

ŠVP. 
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� Dílčí cíle jednotlivých oblastí tematického okruhu plánují učitelky ve třídě společně 
� Plánované činnosti jednotlivých oblastí vychází ze znalostí dětského 

kolektivu, podmínek třídy, měly by nést znaky prožitkového učení (spontaneita, 
objevnost, komunikativnost, prostor pro aktivitu a tvořivost, celostnost). 

� Po ukončení tematické části je třeba provést její vyhodnocení pro další práci. 
� Naplňování kompetencí dítěte na konci předškolního období je vyhodnoceno 

podle dílčích cílů. 
 
Obsah vzdělávání v podpoře zdraví dítěte se děje celostně a pokrývá všechny oblasti 
rozvoje dětské osobnosti: 
 
I.  Biologická oblast – vést dítě k poznávání svého těla, k představě o jeho skladbě a 
funkcích, aby umělo pečovat o biologické potřeby, prospívalo svému tělu aktivním 
pohybem, zdravou stravou a neohrožovalo své zdraví a život riskantními aktivitami. 
 
II. Psychická oblast – rozvíjet přirozené vývojové předpoklady dítěte, podporovat jeho 
spontánní zvídavost, rozvíjet poznávací dovednosti a city, učit ho sebeovládání, 
podporovat sebedůvěru a učit ho sebepoznání a sebehodnocení. 
 
III. Interpersonální oblast – podporovat v dítěti přirozenou potřebu kontaktu, 
komunikace a součinnosti s druhými lidmi. Schopnost vnímat a respektovat druhého 
člověka jako individualitu a být tolerantní k odlišnostem. 
 
IV. Sociálně- kulturní oblast – připravovat dítě na budoucí role v životě, na 
dodržování práv a povinností, respektování pravidel. 
 
V. Environmentální oblast – přispět k tomu, aby dítě pochopilo, že prostředím je 
všechno kolem nás, aby bylo schopno orientovat se v jednoduchých jevech a dějích, 
dovedlo je zhodnotit, zvažovalo rizika, učilo se odpovědnosti za své chování ve 
vztahu k prostředí a podílelo se na péči o prostředí. 
 
  
Preferujeme tyto činnosti dětí: 

• volná hra, experimentace 
• psychomotorická cvičení 
• výlety, exkurze 
• kooperativní a námětové hry 
• práce s encyklopediemi 
• třídění odpadu 
• ruční práce s přírodním a odpadovým materiálem 

 
Uplatňujeme tyto metody: 

• komunitní kruh 
• diskusní kruh 
• pozorování 
• prožitkové učení 
• využití přirozených situací 
• řízené skupinové činnosti 
• řízené individuální činnosti 
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Téma vzdělávacích oblastí:  
 

1. Dítě a jeho tělo   biologická 
   2. Dítě a jeho psychika  psychologická 
   3. Dítě a ten druhý   interpersonální 
   4. Dítě a společnost   sociálně – kulturní   

 
Nedílnou součástí života mateřské školy jsou tradi ční akce , které jí dodávají 
charakteristické rysy. U nás to jsou: 
 

• JIČIN – MĚSTO POHÁDKY – zájezd na festival. 
• OSLAVY NAROZENIN – pro oslavence si připravíme obrázky od dětí. 

Povídáme si o rodině. 
• PODZIMNÍ SLAVNOST – ve znamení pouštění draků „Drakiáda“ s táborákem 

na školní zahradě. 
• SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM – návštěva Mikuláše, anděla a čerta v MŠ 
• VÁNOČNÍ POSEZENÍ  -  s dětmi vyzdobíme stolky vlastnoručně upečeným 

cukrovím a společně s rodiči si zazpíváme koledy a připomeneme si vánoční 
zvyky. 

• KARNEVAL v MŠ – celá škola v daný den přijde v maskách, včetně p. 
učitelek, zábavné dopoledne, tanec, hry, tombola 

• MÁMĚ PRO RADOST – ke Dni matek děti připraví pásmo písní, říkadel, 
tanečků a pohádek 

• ČARODĚJNICE -  čarodějnický rej, opékání, přespání v MŠ. 
• DEN DĚTÍ  - slavíme „Pohádkovou stezkou“ a sladkou odměnou . 
• ROZLOUČENÍ SE ŠKOLÁKY – dárečkem a šerpou se rozloučíme s dětmi, 

které odcházejí do ZŠ, připravíme malé občerstvení jak pro děti, tak pro 
rodiče. 

• Víkend s předškoláky – na  chatě v Kořenově (turistika – rozhledna Štěpánka, 
Jizerka, vojenský bunkr). 

 
Další aktivity  
 
Školi čka hry na sopránovou zobcovou flétnu 
Flétnička je jeden z nejlevnějších hudebních nástrojů, jehož výhodou je poměrná 
snadnost hry. Foukání děti nijak nenamáhá, naopak přispívá jejich tělesnému rozvoji. 
Náš kroužek je určen pro děti přibližně pětileté a starší. Cílem je, za pololetí školního 
roku, naučit děti prvním pěti tónům, které již postačí k tomu, aby si dokázaly zahrát 
jednoduché písničky. V případě zájmu by od druhého pololetí byly kurzy dva: pro 
děti, které by chtěly ve hře na flétnu dále pokračovat a pro děti nově začínající. Učení 
bude probíhat zábavnou formou - na podkladě pohádkových příběhů a 
napodobováním. 
 
Dětský aerobik 
Kroužek vhodný především pro holčičky. 
Obsah kroužku: 

- cviky pro rozvoj kloubní pohyblivosti 
- cviky pro zvyšování rozsahu pohybu 
- nácvik základních kroků aerobiku 
- nácvik jednoduchých sestaviček 
- rozvíjení smyslu pro rytmus a schopnosti spojení pohybu s hudbou 
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Brousek pro tv ůj jazýček 
Cílem jazykové výchovy u dětí předškolního věku je osvojení spisovného jazyka 
v řečové podobě, k tomu patří i správná výslovnost. 
Tento kroužek nabízí individuální přístup k dítěti při: 
     - vyvozování nových hlásek (skrze průpravná cvičení, slova, věty – fixace hlásek a 
básničky, hry říkanky - automatizace hlásek) 
     - procvičování problémových hlásek 
     - cvičení pro rozvoj řeči 
Obsah tohoto kroužku bude dále směřovat k rozvoji řeči a rozvoji slovní zásoby. 
 
Lyžařský výcvik 
Protože naše MŠ leží v podhůří Krkonoš, budeme se snažit využít příznivých 
sněhových podmínek a naučit děti základům běžeckého lyžování: mírné sjezdy, 
střídavý krok, soupaž, nácvik rovnováhy na lyžích. Tuto sezónní aktivitu zakončíme 
lyžařskými závody za účasti samotného Krakonoše. 
 
Plavecký výcvik 

- 10 lekcí 
- provádí školení plavčíci sportovního centra v Jilemnici 

 
 Příprava p ředškolák ů 
Cílem je připravit, především z hlediska rozumové výchovy, předškolní děti pro vstup 
do první třídy. Ve spolupráci se ZŠ plánujeme uskutečnění nulté školičky. 
 
Jóga 
Pravidelným cvičením jógy se děti zábavnou formou naučí správnému držení těla i 
správnému dýchání. 
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VII. EVALUA ČNÍ SYSTÉM 
 
Evaluace i autoevaluace vychází z: 

- pozorování dětí 
- rozhovorů a anket rodičů 
- rozhovorů a rozborů při pedagogických radách 
- hospitační činnosti  

 
1. Evaluace výchovn ě vzdělávacího procesu 
 
a) Evaluace ŠVP – jak se nám daří směřovat ke kompetencím u dítěte na konci 

předškolního období 
 

Provádíme 1x ročně = „Zpráva o činnosti školy za školní rok…“.    – ved. uč. školy 
 
b) Evaluace TVP – jak se nám daří prostřednictvím plánovaných činností naplňovat 

dílčí cíle v jednotlivých vzdělávacích oblastech 
 

Provádíme 2x ročně = pololetní hodnocení v jednotlivých třídách   
Osnova pololetního hodnocení třídy:  
 
1. Podmínky (zhodnocení těch, na které jsme se ten rok zaměřily ve ŠVP) 
2. Výsledky diagnostiky 
3. Složení třídy, předškoláci 
4. Dodržování cíle vzdělávání, respektování obsahu i podmínek daných RVP 
5. Spolupráce uč. na třídě 
6. Prožitkové učení 
7. Komunikace (zda máme emfatické reakce, snižujeme se k dětem atd.) 
8. Spolupráce s rodiči 
9. Preference činností (čemu dávají děti přednost) 
10. V čem máme problémy a co s nimi budeme dělat 

 
Zpětná vazba tématických částí 
- každý den zaznamenáváme tzv. „zamyšlení“ (např. nejsilnější zážitek, co děti 

nejvíce oslovilo, co se ten den naučily nebo dověděly nového…) 
- průběžně vyhodnocujeme jak zvolené činnosti napomohly naplnění cílů 
- po ukončení každé tematické části.  

 
 
c)  Vyhodnocování individuálního vývoje dítěte – do vytvořených tiskopisů 
 
     Provádíme 2x ročně vždy v pololetí a na konci šk. roku. 
     Dle potřeby jsou prováděny průběžné záznamy. 
 
     Záměrná pozorování – zaměřena na konkrétní cíl. 
     Provádíme 1x měsíčně u všech dětí  
    Hodnocení individuálních vzdělávacích pokroků  - podle vývojových řad  
    (v RVP PV formulované jako očekávané výstupy)..   
 
    Provádíme dle potřeby každého dítěte. 
 
     Diagnostika 
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- společně s rodiči vypracujeme při nástupu dítěte do MŠ „Vstupní dotazník“ 
- minimálně 1x měsíčně zaznamenáváme projevy dětí = POPISNĚ, 

EMPATICKY, především POZITIVA na základě pozorování (slouží jako 
podklad záznamů o vývoji dítěte) 

- vedeme dětské PORTFOLIO (po dobu jeho docházky do MŠ) = vybrané práce 
dětí (především výkresy) opatřené našimi komentáři a daty pořízení 

- s předškolními dětmi provádíme testy  
- společně s rodiči vypracujeme pro děti s odkladem ŠD, či děti se specifickými 

výchovnými a vzdělávacími potřebami „Individuální plány“ 
 
Pro sledování vývoje dítěte je důležité znát výchozí vývojový stupeň dítěte  
a k němu potom hodnotit pokrok dítěte (nikoliv konfrontovat s úrovní vrstevníků). 
Mapujeme, v čem je dítě úspěšné. Zjišťujeme, v čem má problémy a z toho 
vyvozujeme důsledky pro svoji práci s tímto konkrétním dítětem. 

            
d) Autoevaluace (hodnocení vlastní práce učitelky) 
 
     Každý pedagog sám sebe 1x ročně. 
     Nástroje:  Autoevaluační dotazník učitelky MŠ.  
 
 
2. Evaluace podmínek 

 
Každý pedagog 1x ročně. 
Nástroje: Evaluační dotazník učitelky MŠ – podmínky vých. vzdělávací práce . 
  Výsledky hospitací ved. učitelky  
  Pedagogické i provozní porady 


