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• Identifikační údaje 
 

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Cítov 

IČO organizace: 71009981  

Zřizovatel:  Obec Cítov 

Adresa:  277 04 Cítov 3  

Tel:   315 692 078 

Ředitelka školy: Mgr. Iveta Rechcíglová 

 

 

ŠVP zpracovala:  Vedoucí učitelka Věra Štajncová ve spolupráci s ostatními pedagogickými 

pracovnicemi. 

Schválen:  Na pedagogické radě 26. 6. 2014 

Platnost dokumentu:  od 1. 9. 2014 

Název ŠVP:  Od podzimu do léta 

 

 

• Obecná charakteristika školy 
 

MŠ je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Cítov. Budova školy je dominantou obce. 

Najdeme jí nad hlavní komunikací směr Mělník a Roudnice nad Labem obklopenou vzrostlými 

stromy. Je to starší dvoupatrová budova z roku 1898. V roce 2004 proběhla celková rekonstrukce 

budovy. Žlutou barvou fasády je viditelná daleko do okolí. 

V přízemí budovy po pravé straně je umístěna školní jídelna s kuchyní, která zajišťuje 

stravování celému objektu. Po levé straně v přízemí sídlí od roku 1988 neúčelová dvoutřídní 

mateřská škola s kapacitou 55 dětí ve věku od 3 do 6 (7) let věku. Třídy s názvem „myšky“ a 

„kočičky“ jsou heterogenní. Na budovu školy navazuje společná zahrada. 

MŠ se od školního roku 2006/2007 zapojuje do sběrové soutěže. Výtěžek z této soutěže jde 

na vylepšení materiálních podmínek MŠ a kulturní akce a výlety pro děti. Od školního roku 

2009/2010 úspěšně pracuje v MŠ Sdružení rodičů a přátel při MŠ Cítov. 

 

 

• Podmínky vzdělávání 
 

• Materiální a hygienické 

 

Dvoutřídní neúčelová MŠ je umístěna v přízemí budovy ZŠ. Má přiměřeně velké prostory. 

Z malé vstupní chodby se vchází do společné šatny, do třídy „myšek“, do společné umývárny a 

WC a do dalších dvou tříd. Jedna slouží jako herna „kočiček“ a druhá jako hudební a tělovýchovná 

třída a nestabilní ložnice. Z ní je vchod do malé kanceláře, ta slouží jako sklad prádla, jako kabinet 

pro pomůcky (vystavěné patro) a zázemí zaměstnanců. Prostorové uspořádání tříd vyhovuje 

nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem. Třídy jsou vybaveny v roce 2008 a 2009 

novým nábytkem. Zmodernizovala se i šatna. K odpočinku slouží nová lehátka. Dětský nábytek, 

tělocvičné nářadí a zdravotně-hygienická zařízení jsou uzpůsobená potřebám a počtů dětí. 

Vybavení hračkami a pomůckami je dostatečné a průběžně podle finančních možností obnovováno 

(i z prostředků sběrové soutěže). Hračky jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samy brát a 



uklízet. Dětské práce vyzdobují prostředí školy, jsou přístupné dětem i k zhlédnutí rodičům. 

Na budovu školy navazuje malá zahrada vybavena z prostředků sběrové soutěže 

pískovištěm, skluzavkami, průlezkami. Prostor pro pobyt dětí je omezený. Třídy se v pobytu na 

zahradě střídají. Dostatek pohybového vyžití dává obecní hřiště, které MŠ ve velké míře celoročně 

navštěvuje. I vycházky do okolí – větrolam, chov koní a hospodářských zvířat. 

Při pobytu venku mají děti možnost výběru zdravého pohybu: Jízda na dětských 

odrážedlech (z prostředků sběrové soutěže), líný tenis, míčové hry. 

Snahou všech zaměstnanců je aby všechny vnitřní a venkovní prostory splňovaly 

bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. 

 

Záměry a opatření: pokračovat v modernizaci prostředí tříd. Získané prostředky ze sběrové 

soutěže investovat ve prospěch dětí, podporovat činnost SRP při MŠ.  

 

• Životospráva 

 

Stravování dětí MŠ probíhá ve školní jídelně. Snahou MŠ je poskytnout dětem vyváženou 

stravu. Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne v MŠ. Starší děti se při pití 

samostatně obsluhují. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti se při 

jídle samostatně obsluhují – přinášejí si stravu, odnášejí nádobí. Mladší děti používají příbor podle 

vlastní volby. Děti nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se 

tak zdravému stravování. 

Je zajištěn pravidelný denní řád, který umožňuje organizaci a činnosti v průběhu dne přizpůsobit 

potřebám a aktuální situaci. Děti mají dostatek času na spontánní činnosti, na dokončení činnosti 

dle vlastního tempa. Rychlejším je nabízena jiná činnost. Mají právo být pouze pozorovatelem. 

Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší. Děti 

mají dostatek pohybu nejen při pobytu venku, ale v rámci možností, i v prostorách MŠ, i využívají 

školní tělocvičnu.  

Spací aktivity jsou upraveny dle individuálních potřeb dětí, dětem s nižší potřebou spánku jsou 

nabízeny klidné činnosti ve třídě. Do spaní se děti nenutí. Lehátka se rozkládají v obou odděleních. 

Pedagogové zatěžují děti přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mají možnost kdykoliv relaxovat 

v klidných koutcích třídy. 

 

Záměry a opatření: nadále vycházet vstříc individuálním potřebám dětí.  

 

• Psychosociální podmínky 

 

Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítili spokojeně, jistě 

a bezpečně. Nově příchozím dětem nabízíme možnosti postupné adaptace na nové prostředí. 

Všechny děti mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Převažují pozitivní hodnocení, 

pochvaly, podporujeme dítě nebát se pracovat samostatně, důvěřovat si.  

V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc 

a podporu. Snažíme se o vzájemnou důvěru mezi dětmi a dospělými, o toleranci, ohleduplnost a 

zdvořilost. Snažíme se vytvářet neformální kolektiv dětí a nenásilně předcházet sociálně 

patologickým jevům u dětí. 

 

Záměry a opatření: vzdělávací nabídku předkládat tak, aby odpovídala mentalitě předškolního 

dítěte a potřebám jeho života (jemu pochopitelná, přiměřeně náročná a prakticky využitelná) 



 

• Organizační zajištění chodu školy 

 

Kapacita školy je 55 dětí. V případě naplnění kapacity jsou děti rozděleny do dvou věkově 

smíšených tříd, třída „myšek“(věk 3-4 roky) a třída „kočiček(věk 4-7 let) o počtu 27 a 28 dětí. Do 

MŠ jsou zapsány děti od 3 do 6 (7) let věku, zápis se koná vždy v květnu podle kritérií, která 

stanovuje ředitelka školy. Při nástupu dítěte do MŠ klademe důraz na postupnou adaptaci dětí, u 

každého dítěte je individuální, je vždy na dohodě rodičů a učitelky.  

Organizace chodu školy je obsažena ve Školním řádu MŠ a Provozním řádu MŠ se všemi 

kompetencemi.  

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

potřeby. 

Do denního programu jsou pravidelně zařazovány zdravotně preventivní pohybové aktivity, 

pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání.  

Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí.  

Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. 

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

pokračovat. 

Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě 

a experimentování. 

Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost 

účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách.  

Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do 

klidového koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní 

hygieně. 

 

Záměry a opatření: při realizaci plánovaných činností dávat přednost skupinovým činnostem 

 

• Řízení mateřské školy 

 

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny (pracovní náplně, 

pracovní doba, pracovní řád, plán rozdělení). 

Je zaveden funkční informační systém a to jak uvnitř MŠ, tak navenek – nástěnky, zprávy pro 

rodiče, každodenní předávání informací mezi pedagogickými pracovnicemi, webové stránky 

školy. Snahou vedení MŠ je vytvářet ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojení 

spolupracovníků do řízení školy. Vedení MŠ respektuje jejich názor, motivuje je ke spoluúčasti při 

rozhodování o otázkách školního programu. Pedagogický sbor pracuje jako tým. Plánování 

pedagogické práce je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětné vazby. Kontrolní a 

evaluační činnost je smysluplná, z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Mateřská 

škola spolupracuje s rodiči při každodenním kontaktu, při individuálních konzultací o dětech, při 

řešení organizačních věcí.  

Mateřská škola spolupracuje se ZŠ, se zřizovatelem, se SRPMŠ, s odborníky a PPP  

 

- Prostředky řízení a kontroly:  pedagogické porady  (3x ročně – viz příloha) 

   hospitační činnosti (3x ročně – viz příloha) 

   pracovní porady  (2x ročně) 

 



- Kontrolní činnost  – pravidelná:  kontrola třídní dokumentace  (měsíčně) 

    

 

  – nepravidelná: kontrola čistoty 

   povinnosti vyplývající z náplně práce 

   kontrola vzhledu třídy, zahrady 

 

Záměry a opatření: prohloubit spolupráci s ředitelkou školy a se zřizovatelem a hledat další formy 

spolupráce.  

  

  



• Personální a pedagogické zajištění 

 

Všechny pedagogické pracovnice mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Spolupracují na 

základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel (rozpis služeb, plán rozdělení, 

pracovní náplně). Dále se vzdělávají, sledují odbornou literaturu, časopisy, internet, vzájemně se 

domlouvají a diskutují o problémech. Mají možnost výběru z nabídek pedagogických center. 

Specializované služby, jako logopedie a speciální vzdělávací potřeby dětí zajišťují odborníci.  

 

Seznam pedagogických pracovnic: Věra Štajncová, vedoucí učitelka 

 Jitka Šubrtová, učitelka 

 Eva Boušková, učitelka 

Nepedagogická pracovnice: Ilona Pavličová, uklízečka  

 

Záměry a opatření: při přijímání nových zaměstnanců se zaměřit na odbornou pedagogickou 

způsobilost. 

 

• Spoluúčast rodičů 

 

Snažíme se, aby mezi pedagogy a rodiči panovala oboustranná důvěra a spolupráce. Rodiče 

mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu 

vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské 

škole děje (formou nástěnek, fotografií, konzultačních hodin a na stránkách školy). Projeví-li 

zájem, mohou se spolupodílet při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých 

problémů. Pedagogické pracovnice chrání soukromí dětí a rodiny, jsou diskrétní, poskytují 

poradenský servis, domlouvají se na společných postupech (adaptace, logopedická péče, speciální 

vzdělávací postupy). Mateřská škola zapojuje rodiče do společných akcí školy (karneval, sběrová 

soutěž, besídky, výlety, veřejná vystoupení, výstavky). MŠ podporuje činnost SRPŠ při MŠ. 

Spolupracuje se ZŠ při společných akcí pro děti – karneval, tvořivé dílny, kulturní akce, společné 

internetové stránky, návštěva první třídy ZŠ a příprava dětí k zápisu do první třídy.  

 

Záměry a opatření: při kontaktu s rodiči, na schůzkách SRPŠ, zdůrazňovat nutnost komunikace 

rodičů a učitelek o dítěti a hledání nových možností spolupráce s rodiči. 

 

 

• Organizace vzdělávání 
 

Do dvoutřídní MŠ jsou přijímány děti od 3 do 6 (7) let věku. Zápis se koná vždy v květnu. 

Děti se přijímají podle kritérií, která stanovuje ředitelka školy. Kapacita školy je 55 dětí. V případě 

naplnění kapacity jsou děti rozděleny do dvou věkově smíšených tříd po 27 a 28 dětech, třída 

„myšek“ a třída „kočiček“. Vzhledem k prostorovým možnostem některé činnosti z oblasti 

hudební, tělesné a výtvarné třída „myšek“ provádí ve třídě „kočiček“ (po vzájemné dohodě). Děti 

tak poznají prostředí obou tříd. Děti seznamujeme s jasnými pravidly chování ve skupině – 

piktogramy. 

Děti jsou vedeny pedagogickými pracovnicemi, které splňují předepsanou kvalifikaci. 

Výchovná práce vychází z měsíčních integrovaných bloků, které jsou zpracovány do tematických 

okruhů – TVP. Třídy si vypracovávají společný TVP. Součástí tohoto plánování jsou pracovní a 



metodické listy, kterými se procvičují další znalosti, dovednosti i grafomotorické schopnosti dětí. 

V průběhu celého školního roku navštěvujeme s dětmi kulturní pořady a divadla –  kulturní 

programy v KD Lužec nad Vltavou, KD Mělník, i do MŠ přijíždějí divadelní soubory a skupiny. 

MŠ se prezentuje na veřejnosti vystoupením v místním kulturním domě, tvořivými dílnami na jaře 

a v zimě a společném vystoupení se ZŠ v adventním čase.  

Při nástupu dětí do MŠ klademe důraz na adaptaci dětí. Rodiče mají možnost podle uvážení 

pobývat s dětmi ve třídě. Děti mohou odpočívat se svojí hračkou na lehátku.  

Organizace chodu školy je obsažena v Řádu školy se všemi kompetencemi a v Provozním řádu 

školy.  

Pevně je stanovena doba podávání jídla. Jídlo se podává ve společné školní jídelně, střídavě po 

třídách. Děti mají své stálé místo u stolu.  

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

potřeby. 

Do denního programu jsou pravidelně zařazovány zdravotně preventivní pohybové aktivity, 

pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání.  

Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí.  

Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. 

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

pokračovat. 

Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě 

a experimentování. 

Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost 

účastnit se společných činností v různých skupinách.  

Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do 

klidového koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní 

hygieně.  

Předškolní děti mají možnost zapojit se do nadstandardních aktivit – tvořivé činnosti výtvarné, 

keramické, seznamování se s hrou na flétnu a foukací harmoniku a seznamování se s anglickým 

jazykem. Prostor pro tyto aktivity je nabízen v části doby odpoledního odpočinku. Ve druhé 

pololetí se mohou předškolní děti zúčastnit kurzu plavání a vyzkoušet si test školní zralosti. 

 

Záměry a opatření: pedagogové se plně věnují dětem, při denním programu využívat všechny 

prostory MŠ. 

 

 

• Charakteristika vzdělávacího programu 
 

Výchozím materiálem při tvorbě ŠVP byl RVP pro předškolní vzdělávání, Manuál 

k přípravě ŠVP, semináře DVPP, Informatorium, odborné publikace, internet. 

ŠVP má název „Od podzimu do léta“. Zaměření MŠ je všeobecné – promítá se do ročních období. 

Vztahuje se k nim také výzdoba MŠ. 

Cílem našeho vzdělávání je, aby děti, které odchází z MŠ, byly optimálně rozvinuté podle svých 

možností a zájmů, a to po stránce fyzické, psychické a sociální. A to tak, že podporujeme 

samostatnost dítěte, rozvíjíme zdravé sebevědomí, klademe základ celoživotního vzdělávání všem 

dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomování si 

odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči. Ve vzdělávání 



upřednostňujeme smyslové vnímání, pohyb v přírodě, maximálně podporujeme komunikativní 

dovednosti. 

Klademe důraz na prožitkové učení ve skupinách, kde je nutné lépe využít prostoru MŠ. 

 

 

• Vzdělávací obsah 
 

Vzdělávací obsah ŠVP je zpracován do deseti integrovaných bloků, které berou v úvahu 

vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení. Tyto oblasti vzdělávání jsou propojeny, vzájemně 

se ovlivňují a vytvářejí společně fungující celek. Obsah ŠVP respektuje věk, předpoklady a 

zkušenosti dětí předškolního věku, jejich současné i budoucí potřeby, prostředí a podmínky MŠ. 

 

TÉMATA  INTEGROVANÝCH  BLOKŮ 

Měsíční blok - Září Týdenní téma 

TADY JSEM DOMA 

Kamarádi           

Prostředí školky      

Naše vesnice 

Rodina   

 

Charakteristika bloku 

 

Blok umožňuje dětem orientovat se ve svém nejbližším okolí, cítit se bezpečně mezi lidmi, 

poznávat nové kamarády a pravidla v novém společenství školky. Učí je vnímat a pojmenovat věci 

potřebné ke každodennímu životu. 

 

Dílčí vzdělávací cíle bloku 

Dítě a jeho tělo  

 

• rozvoj a užívání všech smyslů 

• rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

• osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě 

• osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

 

 Dítě a jeho psychika 

• rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, 

porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, 

vyjadřování) 

• osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) 

• vytváření základů pro práci s informacemi 

• posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) 



• rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat 

• poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní 

identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 

• získání relativní citové samostatnosti 

 

Dítě a ten druhý 

 

• seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

• rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

• ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 

• vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, 

přizpůsobivosti 

• ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 

 

Dítě a společnost 

 

• poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 

sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace 

obvyklým v tomto prostředí 

• vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 

• vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

 

Dítě a svět 

 

• seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu 

k němu 

• poznávání jiných kultur 

• rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

• rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

• vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi 

 

 

Vzdělávací nabídka 

• činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije - rodina (funkce 

rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat) - mateřská 

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

• zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační 

cvičení) 

• smyslové a psychomotorické hry 



• konstruktivní a grafické činnosti 

• činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí 

• činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí 

• samostatný slovní projev na určité téma 

• přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

• smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, 

zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. 

• 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 

• cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání 

• hry na téma rodiny, přátelství 

• činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních 

• kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 

• sociální a interaktivní hry, hraní rolí 

• četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem  

• aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy 

• aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, 

spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost 

apod.) v jednání lidí 

                                                  

Očekávané výstupy 

 

• koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou 

• vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 

• pojmenovat části těla, některé orgány 

• vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně 

zformulovaných větách 

• utvořit jednoduchý  

• vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 

výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 

• odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory 

• respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné 

povinnosti 



• začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, 

schopnosti a dovednosti 

 

 

TÉMATA  INTEGROVANÝCH  BLOKŮ 

Měsíční blok - Říjen Týdenní téma 

   DO PŘÍRODY 

V lese 

Barevný týden 

Zahradníci  

Jablíčkový týden 

 

 

Charakteristika bloku 

 

Blok učí děti vnímat přírodu kolem nás, uvědomit si důležitost zdravého prostředí a zdravého 

způsobu života. Pomáhat a starat se o přírodu kolem nás. 

 

Dílčí vzdělávací cíle bloku 

 

Dítě a jeho tělo  

• uvědomění si vlastního těla 

• rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné 

motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání 

pohybového aparátu a tělesných funkcí 

• osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody  

i pohody prostředí 

• vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 

 

 

 

 

 

 

Dítě a jeho psychika 

• 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 



• rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) 

• posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) 

• rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat 

 

Dítě a ten druhý  

 

• rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

• rozvoj kooperativních dovedností 

• osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování  

a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 

 

Dítě a společnost 

 

• rozvoj společenského i estetického vkusu 

• 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 

• poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 

sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace 

obvyklým v tomto prostředí 

 

Dítě a svět  

 

• vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí,  

o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

• 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 vlivy 

• vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací nabídka 

 

• manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, 



materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým 

používáním¨ 

• hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

• artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti 

• společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace 

• prohlížení a „čtení“ knížek 

• přednes, recitace 

• přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte 

• konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání 

apod.) 

• výlety do okolí (do přírody) 

• hudební a hudebně pohybové hry 

• poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní 

• přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních  

i technických objektů, vycházky do okolí, výlety 

• pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, 

louka, rybník apod.) 

• ekologicky motivované hravé aktivity (ekohry) 

• smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu 

                                                         

Očekávané výstupy 

 

• koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou¨ 

• ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

• ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní 

potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem) 

• zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, 

sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály 

• správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

• pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

• vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně 

zformulovaných větách 

• učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí) 



• popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

• sluchově rozlišovat začáteční slabiky 

• sledovat očima zleva doprava 

• chápat prostorové pojmy 

• vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 

• být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

• bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod. 

• všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

 

 

 

TÉMATA  INTEGROVANÝCH  BLOKŮ 

Měsíční blok - Listopad Týdenní téma 

     PODZIMNÍ   

      TVOŘENÍ 

Podzimní paleta 

Dráčkohraní 

Ježek a jeho kamarádi 

Podzimní kouzlení 

 

 

Charakteristika bloku 

 

 

Uvědomit si rozmanitost a krásu přírody a čerpat z ní pozitivní myšlení. Nalézt v přírodě inspiraci 

pro tvořivé vyjadřování a radost. 

 

 

Dílčí vzdělávací cíle bloku 

 

Dítě a jeho tělo 

 

• 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 
 

 Dítě a jeho psychika 

 

• rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného 

projevu 



• rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) 
• osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, 

čísla) 

• rozvoj schopnosti sebeovládání 

• poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní 

identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 

• rozvoj kultivace představivosti a fantazie 

 

 

Dítě a ten druhý 

 

• seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

• rozvoj kooperativních dovedností 

• osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování  

a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 

 

 

Dítě a společnost 

 

• rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), 

• rozvoj společenského i estetického vkusu 

• rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj 

schopnosti projevovat se autenticky 

 

Dítě a svět 

 

• rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

• rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

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

také poškozovat 

Vzdělávací nabídka 

 

• lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení),  

• nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti  

• smyslové a psychomotorické hry 

• hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

• komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv 

• artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti 

• přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte 

• spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty 

• činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu 

 



 

Očekávané výstupy 

 

• koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou 

• vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 

• ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku  

• zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, 

sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými 

hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami 

• naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout 

jednoduchou dramatickou úlohu apod.) 

• popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

• vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i 

obsah, ptát se) 

• postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

• chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, 

mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, 

podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase 

• prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

• spolupracovat s ostatními 

• dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, 

v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

• vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení 

• (v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí) 

• dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair 

• přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn 

v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její 

ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období) 

• praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými 

látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich 

vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami) 

 

 

TÉMATA  INTEGROVANÝCH  BLOKŮ 

Měsíční blok - Prosinec Týdenní téma 

VÁNOČNÍ ČAS 

Čertovský rej 

Tradice 

Advent  

Ježíšek 

 

 

Charakteristika bloku 

 

Přiblížit dětem adventní čas, seznamovat je s tradicemi našich předků, motivovat je k tvořivosti, 



výtvarnému, pohybovému a hudebnímu vyjádření, podporovat jejich fantazii a radostné prožívání. 

 

Dílčí vzdělávací cíle bloku 

 

Dítě a jeho tělo 

 

• rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné 

motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání 

pohybového aparátu a tělesných funkcí 

• rozvoj a užívání všech smyslů 

 

Dítě a jeho psychika 

 

• 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 

• rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného 

myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod  

od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a 

fantazie 

• posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) 

• rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat 

• rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky 

vyjádřit 

• rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

 

Dítě a ten druhý 

 

• vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, 

přizpůsobivosti apod.) 

• rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

 

Dítě a společnost 

 

• poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 

prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto 

prostředí 

• vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

• vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a 



umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 

• rozvoj společenského i estetického vkusu 

 

Dítě a svět 

 

• rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

• vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, 

společností 

 

Vzdělávací nabídka 

 

• manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, 

materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým 

používáním 

• hudební a hudebně pohybové hry a 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.) 

• komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv 

• poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních 

pohádek a příběhů 

• vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo 

• přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

• hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, 

imaginativní, 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 apod.) 

• činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu 

• estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a 

další)  

• sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte 

• sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové 

hry, výtvarné hry a etudy 

• hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého 

• četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením 

• přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků  

a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.) 

• tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, 



dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování  

a tříbení vkusu 

• setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou 

školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě 

• 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 apod.) 

• aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur 

(výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí na 

kulturních akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, využívání 

příležitostí seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v 

jeho kulturním prostředí apod.) 

 

Očekávané výstupy 

 

• koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou 

• vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 

• ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

• správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

• vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka  

i obsah, ptát se) 

• naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout 

jednoduchou dramatickou úlohu apod.) 

• přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit 

• naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit 

• prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

• těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se 

s uměním 

• porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

• odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 

• chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, 

s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí 

• zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s 

knížkami, s penězi apod. 

• vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, 

dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je 



zaujalo) 

• zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých 

výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit 

z papíru, tvořit  

a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) 

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

i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí 

dítěte 

• všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

 

 

 

TÉMATA  INTEGROVANÝCH  BLOKŮ 

Měsíční blok - Leden Týdenní téma 

BÍLÁ ZIMA 

My se zimy nebojíme 

Zdravá výživa 

Z pohádky do pohádky 

Sport pro zdraví 

 

 

Charakteristika bloku 

 

Vytváříme u dětí povědomí o ročních obdobích, o zdravém životním stylu a vedeme je k osvojení 

si poznatků o těle a jeho zdraví, děti se seznamují se zdravými potravinami, připravují se na vstup 

do ZŠ a společně prožívají pohádkové příběhy. 

 

 

Dílčí vzdělávací cíle bloku 

 

Dítě a jeho tělo 

 

• uvědomění si vlastního těla 

• rozvoj a užívání všech smyslů 

• 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 

• vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 

 

 



 

 

 

Dítě a jeho psychika 

 

• rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností 

• 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) 

• rozvoj paměti a pozornosti 

• rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) 

• vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu 

o učení 

• získání relativní citové samostatnosti 

• rozvoj schopnosti sebeovládání 

• rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat 

• rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky 

vyjádřit 

• rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

 

Dítě a ten druhý 

 

• seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

• osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování  

a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 

• 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 interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

 

 

Dítě a společnost 

 

• rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), 

přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem)  

• rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte 

 

 

Dítě a svět 



 

• seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu 

k němu 

• rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

 

 

 

Vzdělávací nabídka 

 

• hry a činnosti zajišťující spokojenost a radost 

• sezónní činnosti – hry se sněhem, bobování, klouzání, stavby ze sněhu 

• společné vycházky a výlety 

• činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí 

• činnosti směřující k prevenci úrazů, nemocí, nezdravých návyků a závislostí 

• samostatný slovní projev na určité téma 

• poslech čtených i vyprávěných pohádek 

• činnosti zaměřené na poznávání číslic, písmen a piktogramů 

• námětové hry a činnosti 

• dramatické činnosti 

• návštěva kulturních akcí 

• návštěva základní školy 

 

 

Očekávané výstupy 

 

• pojmenovat části těla, některé orgány 

• rozlišit, co prospívá zdraví a co mu škodí 

• mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé 

výživy 

• vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady ve vhodně zformulovaných větách 

• naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku 

• poznat některá písmena a číslice 

• sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 

• poznat napsané své jméno 

• projevit zájem o knížky 

• záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 



• prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

• dodržovat pravidla her a činností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉMATA  INTEGROVANÝCH  BLOKŮ 

Měsíční blok - Únor Týdenní téma 

HRAJEME SI NA 

Muzikanti 

Řemesla 

Karneval 

Vesmír 

 

Charakteristika bloku 

 

Blok je zaměřen na společném prožívání zvyků a tradic (masopust, karneval), na hudební cítění a 

hudebně pohybový projev. Děti se seznamují se světem dospělých, jsou vedeny k povědomí o 

existenci různých národů a kultur, o planetě Zemi a vesmíru. 

 

 

Dílčí vzdělávací cíle bloku 

 

Dítě a jeho tělo 

 

• uvědomění si vlastního těla 

• rozvoj pohybových schopností  

 

Dítě a jeho psychika 

 

• rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu 

• rozvoj paměti a pozornosti 

• rozvoj tvořivosti 

• rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky 

vyjádřit 

• rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 



 

Dítě a ten druhý 

 

• seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

 

Dítě a společnost 

 

• seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, 

v němž dítě žije 

• vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 

 

Dítě a svět 

 

• vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí,  

o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

• rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

 

Vzdělávací nabídka 

 

• hry a činnosti zajišťující spokojenost a radost 

• hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

• manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, 

materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým 

používáním 

• společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace  

• prohlížení a „čtení“ knížek 

• námětové hry a činnosti (téma „řemesla“) 

• činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, 

vyjadřování (pohybový projev, hudební projev, zručnost) 

• společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

• kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 

• aktivity podporující sbližování dětí 

• přípravy a realizace společných zábav a slavností 

• poslech hudebních skladeb a písní 

• pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, 

louka, rybník apod.), zkoumání vesmíru - encyklopedie 

 

 

Očekávané výstupy 



 

• vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 

• ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní 

potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a 

výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, 

zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.) 

• vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady 

• záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

• přemýšlet, vést jednoduché úvahy  

• vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (výtvarných) 

• umět zorganizovat hru 

• spolupracovat s ostatními 

• dodržovat pravidla her, jednat spravedlivě 

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

i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte 

• mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě 

Zemi, vesmíru apod. 

 

 

TÉMATA  INTEGROVANÝCH  BLOKŮ 

Měsíční blok -  Březen Týdenní téma 

JARO PŘIŠLO 

K NÁM 

Město, vesnice, Praha 

Na statku 

Jaro je tu 

Velikonoce 

 

 

Charakteristika bloku 

 

Prohlubovat u dětí znalosti o životě na vesnici a ve městě a seznámit je s hlavním městem. 

Seznamovat děti s vegetačními cykly v přírodě a tvořivě se podílet na přípravách jarních svátků. 

 

 

Dílčí vzdělávací cíle bloku 

Dítě a jeho tělo 

 

• uvědomění si vlastního těla 

• rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné 

motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání 



pohybového aparátu a tělesných funkcí 

• rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

• osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

 

Dítě a jeho psychika 

 

• 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 

• posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) 

• vytváření základů pro práci s informacemi 

• rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky 

vyjádřit 

• rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

 

 

Dítě a ten druhý 

 

• seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

• rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

 

 

 

 

Dítě a společnost 

 

• 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 společenského i estetického vkusu 

• seznamování se světem lidí, kultury a umění 

 

Dítě a svět 

 

• seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu 

k němu 

• rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

 

 



Vzdělávací nabídka 

 

• lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční 

pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní 

gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod.) 

• manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, 

materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým 

používáním 

• hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

• artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti 

• samostatný slovní projev na určité téma 

• záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich 

vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich 

charakteristických znaků  

a funkcí 

• námětové hry a činnosti 

• estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a 

další)  

• hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého 

• tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, 

dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování  

a tříbení vkusu 

• přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních  

i technických objektů, vycházky do okolí, výlety 

 

 

 

 

 

 

 

Očekávané výstupy 

 

• zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu 

v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se 

ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku) 

• vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově 

rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem 

apod.) 

• ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní 

potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a 



výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, 

zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.) 

• pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

• naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout 

jednoduchou dramatickou úlohu apod.) 

• sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 

• záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

• naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit 

• prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

• vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 

• spolupracovat s ostatními 

• dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair 

• zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých 

výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit 

z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) 

• osvojit si 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉMATA  INTEGROVANÝCH  BLOKŮ 

Měsíční blok -  Duben Týdenní téma 

APRÍLOVÉ 

HRÁTKY 

Počasí 

Hrajeme si na školu 

Dopravní hřiště 

Čarodějnice 



 

Charakteristika bloku 

 

Seznamovat děti se změnami v přírodě a přírodními jevy v jarním období.Zdokonalovat znalosti o 

bezpečném chování v dopravních situacích s praktickým nácvikem.Seznamovat děti s různými 

sporty a zdravým životním stylem. 

 

Dílčí vzdělávací cíle bloku 

 

Dítě a jeho tělo 
 

• rozvoj a užívání všech smyslů 

• 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 

• vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 

 

Dítě a jeho psychika 
 

• rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu 

• posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) 

• vytváření základů pro práci s informacemi 

• poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní 

identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 

• rozvoj schopnosti sebeovládání 

 

Dítě a ten druhý 
 

• seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

• vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, 

přizpůsobivosti apod.) 

• rozvoj kooperativních dovedností 

 

Dítě a společnost 

 

• 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 

 

Dítě a svět 



 

• 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 vlivy 

• vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí,  

o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

 

 

Vzdělávací nabídka 

 

• manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, 

materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým 

používáním 

• zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační 

cvičení) 

• jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, 

úklidu, úpravy prostředí apod. 

• činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí 

• příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových 

činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, 

nezdravých návyků a závislostí  

• artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti 

• samostatný slovní projev na určité téma 

• spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty 

• smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, 

zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. 

• hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině 

• hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině 

• kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 

• běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 

• různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní  

a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích 

• hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, 

kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých dalších 

situacích, které mohou nastat 

• kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, 

poslech, objevování) 

 

 



 

 

 

Očekávané výstupy 

 

• zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu 

v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se 

ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku) 

• zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní 

návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o 

sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.) 

• rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných 

a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 

• pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

• domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

• učit se nová slova a aktivně je používat 

• popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

• rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení 

nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci 

• postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

• chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, 

mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, 

podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase 

• prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

• vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 

• respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné 

povinnosti 

• dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair 

• zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se 

doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti  

(na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉMATA  INTEGROVANÝCH  BLOKŮ 

Měsíční blok - Květen Týdenní téma 

ŽIVOT KOLEM NÁS 

Den matek 

Mezinárodní den dětí 

Hora Říp 

Cesta kolem světa 

 

 

Charakteristika bloku 

 

Uvědomit si svou roli a postavení v našem společenství, sounáležitost přírody, věcí a lidí kolem 

nás. Pochopit spojenectví lidí na celém světě. 

 

 

Dílčí vzdělávací cíle bloku 

 

Dítě a jeho tělo 

 

• osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody  

i pohody prostředí 

• vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 

• osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

• rozvoj a užívání všech smyslů 

 

Dítě a jeho psychika 

 

• 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 

• posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) 

• vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu 



o učení 

• rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky 

vyjádřit 

• rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

 

Dítě a ten druhý 

 

• 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 

• rozvoj kooperativních dovedností 

 

 

 

Dítě a společnost 
 

• vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

• seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, 

v němž dítě žije 

• vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národnost 

 

 

Dítě a svět 

 

• seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu 

k němu 

• vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, 

společností, planetou Zemí 

• poznávání jiných kultur 

• 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 vlivy 
 

 

 

Vzdělávací nabídka 

 

• zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační 

cvičení) 

• smyslové a psychomotorické hry 

• konstruktivní a grafické činnosti 



• příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů  

• vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo 

• přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

• činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky 

• záměrně pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich 

vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich 

charakteristických znaků a funkcí 

• motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností 

• konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání 

apod.) 

• hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině 

• výlety do okolí (do přírody) 

• cvičení organizačních dovedností 

• aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy 

mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.) 

• hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého 

• aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur 

(výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí na 

kulturních akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, využívání 

příležitostí seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v 

jeho kulturním prostředí apod.) 

• přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních  

i technických objektů, vycházky do okolí, výlety 

• praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými 

se dítě běžně setkává 

• kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, 

poslech, objevování) 

 

Očekávané výstupy 

 

• koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou 

• vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 

• ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

• zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit  

po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.) 

• pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

• sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 

• utvořit jednoduchý rým 

• poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma 

• vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, 



změněného, chybějícího) 

• chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, 

mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, 

podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase 

• přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit 

svoje osobní pokroky 

• být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

• uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat 

je 

• chápat, 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 

• bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod. 

• pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle 

které je třeba se chovat 

• zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých 

výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit 

z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) 

• osvojit si 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 

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

i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí 

dítěte 

 

TÉMATA  INTEGROVANÝCH  BLOKŮ 

Měsíční blok - Červen Týdenní téma 

TĚŠÍME SE NA 

PRÁZDNINY 

Živá a neživá příroda 

ZOO 

Život u vody 

Život na louce 

 

Charakteristika bloku 

 

Blok podněcující diskuze, rozhovory, pozorování a pokusy o tom, co všechno nám příroda živá i 

neživá nabízí. 

 

Dílčí vzdělávací cíle bloku 

 

Dítě a jeho tělo 
 

• rozvoj a užívání všech smyslů 

• rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 



• osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

 

Dítě a jeho psychika 
 

• rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projev 

• rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebe 

• rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky 

vyjádřit 

 

Dítě a ten druhý 
 

• rozvoj kooperativních dovedností 

 

Dítě a společnost 

 

• vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k přírodě a rozvoj dovedností umožňující 

tyto postoje vyjadřovat a projevovat 

Dítě a svět 
 

• vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, 

vývoji a neustálých proměnách 

• rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

 

Vzdělávací nabídka 
 

• lokomoční pohybové činnosti – vycházky do přírody, výlety 

• smyslové a psychomotorické hry 

• přednes recitace a zpěv 

• konstruktivní a grafické činnosti 

• společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace 

• prohlížení encyklopedií 

• manipulační činnosti 

• výlety do přírody a záměrné pozorování 

• hry a činnosti k danému tématu, které vedou děti k ohleduplnosti 

• četba, vyprávění a poslech témat s ekologickým námětem 

• tvůrčí činnosti výtvarné 

• přirozené pozorování okolní přírody, sledování rozmanitosti a změn v přírodě (příroda živá 

i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové) 

• poučení o možných nebezpečných situacích v přírodě (jedovaté rostliny, nepříznivé 

přírodní a povětrnostní jevy – povodně, požáry) 



 

Očekávané výstupy 
 

• ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní 

potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a 

výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, 

zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.) 

• zvládnout základní pohybové dovednosti v různém prostředí (zvládat překážky, pohybovat 

se ve skupině, ve vodě, v písku) 

• pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

• vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady 

• naučit se zpaměti krátké texty (říkanky, písničky) 

• vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si (nového, změněného) 

• prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

• být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem  

• spolupracovat s ostatními 

• zachycovat skutečnost ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých 

výtvarných dovedností a technik 

• vnímat, že i svět přírody má svůj řád 

• mít povědomí o významu přírody pro člověka 

• Evaluace 
 

 

Vycházíme ze základních pravidel evaluace uvedených v RVP: 

 

➢ pedmt evaluace   –  CO  budeme evaluovat  

➢ techniky evaluace   –  JAK  budeme evaluovat  

➢ odpovdnost   –  KDO  bude evaluovat  

➢  

asov pln evaluace  –  KDY  budeme evaluovat  

 

Jednotlivé okruhy jsou sestaveny do dvou tabulek: A) Evaluace na úrovni třídy 
 

B) Evaluace na úrovni školy  

 

Využíváme hodnotících listů, dotazníků a dokumentů, rozhovorů s rodiči a dětmi, pozorování, 

diskuze, poznámky, hospitace, orientační vstupy, analýzu prací dětí, dětská portfolia, 

sebevzdělávání a DVPP atd. Prostřednictvím tohoto systému dojde k ověření kvality a funkčnosti 

ŠVP a TVP a budou vyvozeny závěry k případné revizi dokumentů. 



 

A)  na úrovni tříd hodnotíme: 

CO JAK KDO KDY 

PODTÉMATA 

hodnotící list v 

TVP-hodnocení naplnění 

záměrů v rámci 

zrealizované nabídky, 

stanovení závěrů do dalšího 

podtématu 

učitelky tříd po ukončení 

INTEGROVANÉ 

BLOKY 

hodnotící list v TVP- 

hodnocení souladu témat a 

podtémat z ŠVP,posoudit 

naplnění záměrů, stanovení 

závěrů 

učitelky tříd, 

pedagogický sbor 
po ukončení 

VÝSLEDKY 

VZDĚLÁVÁVÍ A TVP 
písemné hodnocení podle 

kritérií 

hodnocení prováděné 

společně s dětmi, 

učitelky tříd, 

pedagogický sbor 

průběžně 

v pololetí a na konci 

školního roku 

ÚROVEŇ 

VZDĚLÁVACÍCH 

POKROKŮ DĚTÍ 

písemné záznamy- osobní 

charakteristika, hodn. 

vývojových řad, portfolia, 

fotodokumentace 

vedoucí učitelka, 

učitelky tříd, 

konzultace s 

odborníky, rozhovory s 

rodiči 

dvakrát za rok, dle 

potřeby průběžně 

INDIVIDUÁLNÍ 

VZDĚLÁVACÍ PLÁNY 

písemné záznamy-hodnotící 

list, konzultace učitelek, 

rozhovory s rodiči 

učitelky tříd, odborná 

centra, rodiče 
týdenní záznamy, 

průběžně 

SEBEREFLEXE 

hodnotící list, vzájemné 

hospitace konzultace 

učitelek, hospitace 

ved.učitelky 

vedoucí učitelka, 

učitelky tříd 
průběžně 

 

 

B)  na úrovni školy hodnotíme: 

CO JAK KDO KDY 

 

PODMÍNKY 

VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 

dotazník -hodnotící kritéria 

 

 

všichni zaměstnanci 

 

 

na konci školního 

roku 

 

 

 

SOULAD RVP - ŠVP - 

TVP 

 

záznamy o dětech, 

hospitační záznamy, 

pedagogické rady, 

evaluační záznamy, 

konzultace, hodnocení tříd a 

školy 

 

vedoucí učitelka, 

učitelky  

 

na konci školního 

roku 



 

 

NADSTANDARTNÍ 

AKTIVITY 

 

písemné hodnocení 

naplňování cílů a záměrů 

 

učitelky rozhovory s 

rodiči 
na konci školního 

roku průběžně 

PEDAGOGICKÝ 

STYL A KLIMA 

ŠKOLY 

 

pozorování, hospitace, 

rozhovory se zaměstnanci, s 

rodiči, s vnějšími partnery 

 

vedoucí učitelka, 

všichni zaměstnanci 
průběžně 

PERSONÁLNÍ 

OBLAST 

 

DVVP, samostudium, 

předávání zkušeností a 

námětů, spolupráce s 

odbornými centry, 

sdruženími 

 

všichni zaměstnanci průběžně 

SPOLUPRÁCE S 

RODIČI 

 

rozhovory, dotazníky, 

schůzky, společné akce, 

sponzoring 

 

všichni zaměstnanci 
průběžně, dotazník 

a schůzka s rodiči 

1x ročně 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


