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1.ldentifikačníúdaje :

t,t.

Zřizovatel

:

Úraa městské části praha 4

Antala Staška 2il59l80b
L40 46 Praha 4

1,.2. Název školy : Mateřská škola, Praha 4, Mezivrší 15
Podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol č.j. MHMP
276767 /2005 ze dne 7L.I.2OO6, s platností od 2O.L2.2OO5

1.3. Sídlo škoIy :

Mezivrší L5l32
L47 0O Praha 4

t.4.

- Braník

Kontakty

Telefon
Fax

:

:
E-mail :
Web :
Mobil

:

244 460 473
244 460898
723 32L852
msmezivrsi@volnv.cz

www.msmezivrsi.cz

Ředitelka škoty :Zora Prokopová

ZpracovatelŠVP PV: Prokopová Zora apedagogický kolektlv

ŠVrOyt projednán, konzuttován a schválen v rámci pedagogické rady konané
dne 24.8.2O2O a vstupujev platnost dne 1,.9.2O2O.

2,

Charaktoristika školy;

2.1. Mateřská škola je samostatné zařlzeru skládající se za dvou ěástí, školnítrojpodlažní
budovy a hospodářského pavilonu.
Mateřská Školabyla zprovoznéna v roce 1983. Objekt byl postaven nově jako rtčelové
je k dispozici celé jedno patto, tj. herna a pracovna icca I50 m2l,
7ahzenl: Pro každou třídu
dále pak dětská Šatna,sociální zaíízenl,přípravna jídla, kabinet, šatna a sociální zázemí
uČitelek lcaa 240 m2l. Hospodářskou čásr búdovy tvoří přízemní pavilon, kde je umístěna
Školníkuchyně, sklady potravin, prádelna, kancelái ředitelŘy, kanceirář hospodářký šJ,;ídelna
Pro zaměstnance a v]astní kotelna (od 1i2010 4-Energetická, a.s.). Obě ěásti budovy jsou
pevně propojeny spojovacími, uzavřenými chodbami a hlavním schodištěm. původnístávebni
kaPacita budovy je 90 dětí, do kapacity školníkuchyně bylo v roce 1983 navíc zahmuto i 50
dětí docházrejících do dislokované části školy paviionu Šálkoua (ten by1 v ťoce 1985 předárr
$ole). Celková výměra pozemku;e :.t 1,! m2, toho zastávéná plocha érrri 782
m2.
projekčně se jedná o atypický objekt. Svému rlčelu vyhovuje výborně a je
_Stavebně i
vhodrrě zasazen do celkového prostředí. Bianík je Ókra.lovou ěástí prahy a kon]aétníumístění,
na okraji chrárrěného rtzemí Dobeška, je z hlediJka kvaiity prostředí a ovzdušívelmi dobré.

"ryry

z

je
J.J,._!udova Školy technicky v dobrém §tavuo drobná údržbajeprováděna pruběžně. V
delŠlch Časových úsecích_bylyzatim provedeny tyto velké opravy: uY*enu rozvodů vody,
regulace toPenÍ, rekonstrukce vzduchoiechniky ve školníkuchyni, výáěna oken a některýóh
vstuPních dveří a rek9rngtrrrkce ZI,tj. výměna odpadových rozvodů ďhygienického vybavení,
nafiení Plotu a terénníripravy příjezdové .ampy u hospodařského pavilóňu. V roce zóos tyta
zrekonstuována zalvada (1 300 000,- Kč uČ p,+).- V létě rotu zoog proběhla
nákladná
rekonstrrrkce budovy (cca 9 700 000,- Kě, OŽP, EU, MČ p:4), která
spóčívala v zateplení
ce.lého PJáŠtě ŠkolY,sťechY, rekonstrukce topné ,ourtuuy (výáěna
Ovou tottri;, kompletní
]Íměry kovových skleněných výplní a luxfer Ža phstové á Uvró zbudovarro venkóvní Wb pro
děti. V rámci rekonstrukce v rocó 2009 byla konečně zlizena úklidová komora pro
kuchyň.
V]étŤ.3911 byly vyměněny podla}rové krfiiny ve třídách, hernách, umývámách, šutná.h,"nu
schodiŠtícha koberce vjídelně, ředitehě, šátně zaměstnanců a kanciláři
h;;'Ňářk '§ř
Štotn|kuchYně zaílm sióe sloút dobře svému účelu,ale v návaznosti na nové
hygienické
zde bYIY, Po dohodě s OHS, provedeny alespoň drobné úpravy (výměna
baterií,
ťe{e§Y
doPlnění Pracovních ploch, dřezu, zbudování rlkliáové ko-ory pro mcrryn).
Ňa podzim 2013
byly mateřské Školevráceny prostory prádelna a sušámy, které jsme na vlastní
náklady a
vlasfiúmi silarrri se souhlasěm zriŽoiatele zrekonstruóvafi a žriali vlastní prádelnu
a
sborovnu, knihovnu, jídelnu a zénemíprozaměstnance v jednom.
výchovně vzdéIávací práci je škola vybavena velmi dobře, včetně keramické
dílny,
elektrické Pece a od školního roŘu 2006 tŽOOl učebnou se šesti pC,
která byla díÉý
sPonzorskému daru vroce 2013 nově vybavena a počítačedostali pani
i
učitelky-na svou
Fáci, V roce 201011,1 byla pořízena interaktivní tábule do předškotni triov ke zkvalitnění
v7ae!!v!nt_de!i, vylayeni je průběžně doplňováno i uarzovaň;.Šilhí
iŇuauje vybavena
vícerlČelovýmihracímiPrvky,-které sloužík rozvoji fyzickézdatnosti,
sportovních dovedností
a relarraPi détÍ.Zafuada je také využívána
ke
vzdělávfulí, k čemuž
1za priÁiveho počasí)
slouŽ místo r;rČenékposězení a práci. V létě 2014 jsme si pórioiti 'zahradni
altén vyržívaný
Pro venkovní pobyt dětí i v nepriznivliclr.9oyětrno.tní.h podmíŇácr, u u op"" 2015 jsme
od
ňzovate1re získali finance na mlhóvitc, ktere j; u;ň;
cenné v horkých dnech a při
Prázdninovém Provozu. TatďéŽbyla provedena kompretni výmena písku v obou pískovištích.
2r3_, P_r9

Z,4,Y okolÍ M§

so naohází přírodní chraněná

kajinná oblast Dobeška víceúčelovéhřiště na
Na Mtejnku a Vltavské nábřežI, kíeréje ideální kpórnQyqgím a účelovým
které
využívajíhlavně staršíděti. V sousědství školy le zš škohí,se kterou
Procházkárrro
sPoluPracujeme a Branické divadlo, které jsme v rámci kulturníóh tradic navštěvovali. po
rekonstnrkci jsme tuto tradici v ťoce 2017 o§étobnovili
7-eleném Pruhu,

2.S. Škotaje od
Praha 4.

t. t.

1gg3 samostatnou příspěvkovou organizací, jejlm ňizovatelemje

3.

Mč

Podmínky vzdělávání

3.1. Věcné oodmínk},

jsou v mateřské škole na velmi dobré rirovni. Školnibudova má
dostateěné prostory
Pro brq vzdélávánl, pohybové aktivity i odpoěinek a relaxaci děť. Interiér mateřsŘé školy
odPovídá moderním fu9ldům, prostředí ve třidách umožňuje dětem pohybové, konstruktivni,
výtvarné, Pracovní a_dalŠÍaktivlty odpovídajícípotřebárn_dětí předškoiního věku.
Nábytek
ve ťídách je barermý, variabilní, uspórádanY dó hracích a pracovních
koutků. Děti mají
moŽnost vařit v kuchyňceo nakupovat v obchůdku, hrát divadlq stavět z kostek,
hrát si , uutý,
}<o!.ai§ a Panenkami. Prostor se stolečky využívámek qitvamým a pracovním činnostem,
k didaktickým kfu, při práci s knížkami,ěasopisy a k daišímčinnostóm.
Dětské židle jsoú
na ťídách minimálně ve dvou velikostech a sioúy mají nastavitelnou výšku.
V hemáci je
dostateČnémnoŽství hraěek a stavebnic zPYC,'". dř.uu i změkkýcil
materiálů, velké
molitanové stavebniceo stolní deskové ltty,,pllzzle. K dispozici mají aetíi
mnotro sportovních
PomŮcek a náěinÍ. Herní prostory jsou pokryty
koberci. Pro hudební ěinnosti máme v každé
-Úfrouu
třídě klavír, dostatek q.tmictcYctr- nástrojů
instrumentáře, elektronické varhany i
Přírodrúhudební nástroje. ŤIračky,poryúcky i výtvamý a pracovní materiál jsou uložóný
tl oteťelÍ9hPolicích a skříňkách s plastovými- zásoúníký
a kontejnery. Vie je dětem
-Pomricky,
dostuPné, jsou stanov_ena pravidla pouŽívrání.
hračky a dětské časopisy jsou plně
dětmi i P9dagogy. K dispozici je audiovizaŇa informačně komunikační
technika
"YťíVFV
- !9leYizorr, CD a_DVD přehráva8e, intóraktivní tabule, MAGIC Box, počítačováučebna,
ve$o§Pacitnt koPt§, Ueitelky mohou vyllžívatdigitálnífotoaparát,eláktronické
varhany a
rykaždétřídě je poěítaě s přístupem na internet.
V PrŮběhu let20l4-2.017
výměněny všechny kryty topení ve třídách. Byly zakoupeny
_bv\y
nové nastavitelné st9.1v a doplněny různě vysoké-ZiOÚeŘy. ilračky, po*r.r*y,
řauini, materiet
odPovídají
morimátnímu
po{u
áěti
v
homogánn
ichtruáicha;sóvúecnny
ldoPtt:§
denně
dět"t k disPosici. Tento matetiál je p",meZ"e doplňovín, ot ro.rorrao a modernizován dle
novodobých tendů ve vzdělávání.
|:,":t"'V Pro odPoěinet dětí jsou vybaveny odpovídajícímzdravo tné nezávadnýmnábytkem a
lůžkovinarriestetiokého váledu.'
ŠatnYjsou vYbavenY
ry pro odkládání oděvu a obuvi dětí, je zde taképrostor pro
"á!V|tInformaění
dětských
Prací.
Y'9u_'ní
1ástěnky pro rodiče jroo'u*r.tenv v jódnotlirých
a ve vstupním prostoru do mateřské školy.
P$Ph
konstruktivními pracemi a výstavkami podílejína výzdobě
PŤj::rr^::_::ry výffory,
jsou
pravidelně
vystavovány ve tříáách a šatnách. ótnu *át řrké
T"."ery,_L'ětské Prác9
ŠkolYzdobíme dekorativními průstrihy. vsó je průuáe
obměňováno podle ročníchobdobí a
PříleŽitostÍ. Interiér UŠje q9stupně aówaren trvatými nasi8nnými dekoracemi
a malbami.
Jako nedostateČnou
PovaŽuji opioti vnitňrím prostórům velikost Itórni ,ur"uoy. Její rozloha
je nahranici minimňní ptóny
napočet děti;ř§.
maximálně vytůívánaapo

i;il;l.

rekonsfukci jsme její wužitelnéprostory ještě zvětšili. Je Wbavena herními prvky pro
předškolní věk. Sezení k práci je využíváno nejen ke vzdělávéní,kdyždovoluje počasí,ale
k akcím s rodiči.
Cíle - nadálevylepšovat a modernizovat pomůc}cy ke vzdělávóní
- modernizovat programy na IT a PC
- dořešit hluchý prostor zahrady kužívání
- obtněnit a rozšířit nabídlu lcrlih pro děti a zpěv

i

3.2.Životosryáva

_

Děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu, tj. duševní pohodě a tělesnému zdtavi.
Cinnosti v průběhu dne jsou zaiazovány tak, aby měly děti dostatek ěasu pro hru, pohyb i
odpočinek. Pravidelný denní chod MŠje flexibilní s ohledem na vyvžĚenost spontánních a
íízenýchčinností.V denním programu je respektovana individuální potřeba aktivity, spánku a
odpoČinku jednotlivých dětí. Děti, které nepotřebují spát, 30 minut odpočívají,poté si samy
vyberou klidovou ěinnost tak, aby nerušily spícíděti. Donucovat děti ke spánku na lůžkuje

nepřípustnél

Dětem je poskytovárra plnohodnotná a věku odpovídajícístrava doplňovárra denně dostatkem
ěerstvého ovoce a zeleniny. Na dodržovárrí pitného režimu je kladen velký dfuaz.

K uspokojení pofieb mají děti nakaždétřídě pití po celý den. Pití je k dispozioi v uzavřených
džbárrech (thermonádobách) av barelech s pumpičkou na čistou vodu a je učitelkou nebo
staršími děmi rozlévárro a ěerpárro do plastových kelímků,které jsou průběžněmyté.Nápoje

se obměňují: ovooné a čeméčaje, vitamínovénápoje, šťávy, džusy, minerálky, Dobrá voda,
kohoutková voda apod. Uspokojit pocitžíznémohouděti i na školnízaluadé,kde jsme
zbudovali tzv. ,pítkooo s pittou vodou.
Děti jsou vedeny ke stolovárrí v klidné, pohodové atmosféře. Volí si samy porci jídla, říkají si

o Přídavek. Na jídlo je jim poskytovano dostatek času. Pedagogiětí pracovníci i pracovníci
Školníjídelny vhodně motiwjí děti, aby neznétméjídloalespoň ochutnaly. Děti však do jídla
nejsou nuceny. Jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu i formou vzdélávacínabídky
(naPříklad ochutrávky ovoce, zeleniny
smyslové hry). Mezi jednotlivými podávanými
je
dodržovfur maximálně tříhodinový interval. Vedoucí školníjídelny s vedoucí
Pokrmy
kuchařkou pfiprawjí jídetníčekna jeden týden a v předstihu ho vyvěšují na nástěnky
v Šatráph a na webové strárrky školy. Součástíjsou i informace o alergeneoh v potravinách.
Pedagogové se sami chovají podle zásad zdtavého životního stylu a poskytují tak dětem
přirozený vzor. Formou ěinnostního učeníseznamují děti § poznatky o těle, zdtavi a nemoci,
lVqiene, výŽivě, osobní svobodě a hodnotách, bezpečnékomunikaci, absenci i$azi,významu
$zických aktivit... Pedagogové twalým každodennímvedením upevňují hygienické návyky
dětÍ, včeúrěčištěnízubů, respektují fyziologické potřeby (WC, pohyb, odpóěinek, rinavovb
křivka, být sám, neúěast...).
Cíle -podporovat u dětí i rodičůzájem o zdravou stravu
- nabízet dětem více pohybových nestandardních činností
- učit děti více a správně pít
- vést děti l@ zdravému životnímu stylu
3.3. Psvchosociální podmínky
Děti i rodiČe by se měli cítit ve škole spokojeně a bezpeěně. Přístup k dětem je založen na
vzájemném partrrerstvÍ, ve kterém převažuje náklonnost a důvěra. Nově příchozím dětem
umoŽňujeme po vzájemné dohodě s rodiči adaptaci dle potřeby, v nuiných případech
vYcházíme vstříc rodiěům s pozdějším příohodem beti Oo Mš-. V p*teno dně se piŇio.me
oPakují některé rituály přispív4iícík pocitu bezpečía jistoty dětí. Jakékoliv projevy

-

nOrOYnO§tÍ, podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustnó, případnó zjištěnó
projevy jsou ihned řešeny.
Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyváůená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících
z nutnosti dodrŽovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití.
Dětem se dostává jasnýoh a srozumitelných pokynů, třída je pro děti kamarádským
společenstvím, v němž jsou zpravidla rády.
Je vylouěeno manipulování s dítětem, zbyteěné otganizovénídětí zobavy o časové
prostojeo podporovárú nezdtavé soutěživosti dětí.
Je uplafilovárr pedagogioký styl s nabídkou, který počítás aktivní spoluúčastía samostatným
roáodováním dítěte. YzdéIávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám
jeho Života je dítěti tematicky b\ízká, jemu pochopitelná, dítěti užiteěná a
lrakticky

-

vyúitelná.
Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných
Pokus_ech, je uanalý, dostateěně oceňuje a vyhodnocuje konkrétňíprojevy a výkony dítěie a
Přiměřeně na ně reaguje pozitivním oceněním, vyvaruje se paušálniórr pocŇat siejně jako
odsudkťr" hodno cení j e v ždy p opi sné, p ov zbvzr$ící, konkrétní.

Na zaěáúku Školníhoroku stanovíme jasná pravidla (maximálně 7), s kterými jsou děti
seznámenY, rozumí jimo pravidla průběžněspolečně vyhodnotí a posouóí, pioč
;sou
dodřována, proč ne. Jednotlivá pravidla budou grafickfznázorněna]
Pedagog se věnuje neformálním váalrům dětí ve triae a nénásilně je ovlivňuje prosociálním
směrem (Prevence šik9ny a jiných sociálně patologických jevu u d8ti;, podpóruje spolupráci
mezi děfuii, vybírá vědomě hry spojovací - ne vy{Úovácl.'

s9 ohovají důvěryhodrrě a spolehlivě (autenticky)
VŠ_echnYděti mají v kolektivu rovnocenné postavení a je zachovávana

P:rp_Uti

jejich individualita,
volnost a svoboda. Uěitelky nenásilnou formou vedou á ovlivňují děti prósociálním směrem.
^
lme proti šikaně, rasiznuo vandalizmu a jiným patologickým3Óvamt
CÍle - dobrd alaulitní učitettro = šťastný, spokojený ,ir^ap do ZŠpřipravený Skřítek
- rozvíjet lromunilwci mezi dětmi o *rri dětmi á učitetkou
- podporovat dítě v uvědomování si samo sebe
_ - dodržovat pravidla, povinnosti i práva
3.4. Organizačnípodmínky
ZákJadnlmdokumentem, vymezujíclmptávaa povinnosti všech riěastníkůvzdéIávánía
návštěvníkůškoly, je škotnířád (viz.Příloha)
Děti jsou v naŠÍMŠrozdělené podle věku a iridy
.i.o,, pojmenovrárry podle barvy příslušného
n_a
(u._ěk 3:a
:l.řÍ+"
39|enou
rylqr), modrou.(věk +-Štet) u Ů.*.nou (věk 5-6 tet, pústot*;.
V zelené tfidě pečují.o d_ěti dvě paní uliielky. Pomáha jim paní uklizečka. Ý této tříd! je
zaPsáno k 1. 9. 28 dětí (s udělenou výjimkóu +4). Do této třídy budou
zaíazovány děti
a.sda je postupně vybavovfuia pro tuto věkovou kategorii.
$youl9te_
*9Se §Í!ě PeČujío děti dvě paní uOitelty. O tiklid modrŠ třídy se §taíá paní uklízečka,
Ikt9la
je také nápomocna při práci s dětmi. V této třídě je zapsáno k l. 9. 28 dětí (s udělenou
výjimkou +4). Podle poětu předškoláků ,bý*?jínejmbdíípředškolác i zašazeniao
těto triay.
paní učiielky. róana ." Ó třid., se zaměřením na přípravu ke
dvě
§_eii
Y_:::.ť
§Ť:t{i_o
v§tuPu do ZS.
O tiklid řídY a všech spoleěných prostor školy se stará pani uklizečká. V této
tfidě je zaPsáno k 1.
2..28 dětí předšŘohíhó věŘu a děti , Óšo t, ,o8i"r", výjimkou +a)
v odpoledrúch hodinách
je jedná fiida využívárra k provozování kroužkůa nadstandardních
aktivit převáárě hrazených rodiěi a na jejich přání.
Provoz mateřské školy je od 7.00 ao t7.rO nóain.
Cíle - organizovat, ale nepřeorganizovat
- i přes vysoké poěty dětí na třídách usktltečňovat
individudlní přístupy
- zařazovat předšlalálcy z modré třídy do ěinností
červenétř.

podporovat aroníjet knlgktlvní činnosti i individwality
3.5. Rízenímateřské školy
j.
školy, která zajištbj ebéžnýchod a pťovoz školy. Je
statutárním orgárrem příspěvkové otganizace v právní sutjektivitě zéehožvyplývajíptávaa
povinnosti zakotvenďv příslušných právních normách. Ředitelka spolupracuje se
ňizovatelem, s rodiěi, se ZŠŠkohí,s PPP pro Prahu 4, se spádovými dětskými tékaři,
s OHE§ pro Pratru 4, s OSPOD, s logopedkou, s Pedf v Praze,umožňuje zaměstnancŮm i
dětem reprezentovat našímateřskou školu. Není však jen autoritou. §Wm vzlahem a
přístupem k zaměstnancům školy utváří příznivé sociální klimav MŠ.Zapojuje celý kolektiv
do řízení mateřské školy, poneohává mu dostatek pravomocí, odpovědnosti a možnost
spolrnoáodovat v provozních i pracovníchotazkách" respekt{e jeho názor. Umožňuje další
vzdé|áváni pedagogů.
Povinnosti, píavomoci, rlkoly a odpovědnosti všech pracovníků jsou jasně vymezeny - viz
pmcovní náplně zaměstnanců.
Skola má vytvořen funkění informaění systém - pruběžnéinformace a oběžníkyzajišťuje
ředitelka školy osobně nebo prostřednictvím vedoucích pracovníků zástupkyně pro
pedagogické věci a školnice pro věci provozně technické, ostatní informace jsou předávárry,
diskutovány na pravidelných poradách, přeposílany emaily.
Na začátku školního roku vypracujeme jasné, přehledně strukturované plány (např. plárr
porad, kontrol, hospitací, dalšíhovzdéIávánl, apod.), všechny pracovnice budou seznámeny
s obsahem plárrů vždy mzahajovacíporadě. Zápisy zponďzajišt'uje zástupkyně ředitelky.
Infomtovanost rodiěů se uskutečňuje formou informaěních tabulí, individuálními roáovory,
prosťednictvírr webových stránek, na třídních schůzkách, na besídkách.
Cíle - dobróředitella = spokojený zaměstnanec
- delegovat odpovídajícíčinnosti na zaměstnance
- spoleěně budovat příznivéHima školy
- ředitelkapodporuje hituru školy
3.6. Personální a pedagogické zajištění
Kolektiv se sáe vyv{ií a je průběžněpozměňovárr dle potřeby chodu školy. Podle normativů
je v M§ 13 zaměsúranců (7 pedagogických a 6 správních). Mráme 7 kvalifikovaných uěitelek
z dŮvodu vysokého poětu dětí na třídách (výjimka od MČ 28 dět|. Pedagogové pravidelně
sledují průběh předškolního vzdělávaní, hodnotí jeho podmírrky výsledky (evaluace
tematickýcb cellnl
vždy po ukoněení, evaluace školního roku lx za tok, autoevaluace
uČitelkY MS - tx za rok, diagnostika dítěte - minimálné 3x za rok). Pedagogové analyzují
věkové a individuální potřeby dětí, zajišt'ují profesionální péěi o děti, jejich výchow i
tzdělání. Realizují individuální i skupinové činnosti směfující cílevědomě k rozvoji dětí,
rozŠiřováníjejioh kompetenci, schopnostío dovedností, ioznatků, postojů. Yyužlvaji
odbomých metodik a uplatňují didaktické prvky odpovídajícívěku a individualitě dětí.
Ptovádějí evaluačníčinnost, sledují a posuzují rlčinnost vzdéIávacího programu, kontrolují a
hodnotí výsledky své práce, sledují a hodnotí individuální pokroky dětí vjejich rozvoji a
uČenÍ,kontrolují a hodnotí podmínky, v nichž se vzdělávání uskutečňuje. Výsledky evaluace
samostatně uplatňují v projektování i v proce§u vzdéIávání. Provádějí poradenské činnosti pro
rodiČe ve věcech výchovy a vzděláváníjejich dětí v rozsahu odpovídajícímpedagogickým
koggetencím předškolního pedagoga amateřské školy. Analyzují vlastni vzdéIávaclpótreLy,
vzdélávaý sen sebevzdéIávají (CCV, odborná literatura, knihy i časopisy, internetf apod),
ředitelka d9leguje sledovárú dalšího růstu profesních kompetencí pedagogů na zásfupÉyni'a
vYtvářl Podrrínky pro jejich dalšísystematické vzdělávánl, vizPlán vzdéIávání zaměstnanců.
P._*ioji názoty, přárú a potřeby partnerů ve vzdělávání (rodiěů, spolupracovníků,záHadní
Šk9lY,,obce, apod.) a na získanépodněty reagují, jednají, chovají se a piacují profesionálním
-

p@lky

-

-

4pťrsobem.

i

Pedagogovérealizujívzdělávánítak, abyseděticítiIyvpohoděpostráncefyzické,psychickéisociální,abyse
rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a současně byl podněcován jejich harmonický rozvo1,
aby děti měly dostatek podnětů k učenía radost z něho. Pedagogové posilují sebevědomí dětí, jejich důvěru ve

vlastníschopnosti, vedou děti tak, aby měly možnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy a cítit se veskupině
bezpečně. Pedagogové dostatečně podporují a stimulují rozvoj řeči a jazyka dětí, Pedagogové děti seznamují se
vším,co je pro jejich život a každodenníčinnostidůležité.
Na základě dosavadní týmové spolupráce je vytvořena koncepce školy, která je kooperativně realizována.

Učitelka vzájemně spolupracují a aktivně se vzdělávají dle zájmu a potřeb školy. Pracovnídoba učitelekje
sestavována tak, aby se v organizačně a pedagogicky náročných činnostech překrývaly a to minimálně 2,5
hodiny denně. Provozní zaměstnanci jsou nápomocni při výchovně vzdělávacích činnostech a akcích školy.
Hierarchie pracovníkůje obsažena v Organizačnímřádu.
Cíle - snaha o plně kvalifikované pedagogy

_

p

oža d

ovat

o d pověd n o

st v ed ou cích p ra covn íků

_soustqvné a plánované DVPP
3.7. Spolupráce rodičů

Je s MŠpovažována za velmi důležitýaspekt činnosti školy, Od roku 2016mají rodičepři našímateřské škole

registrovaný Spolek rodičůa přátel při MŠMezivrší, jehož zástupci úzce spolupracují s ředitelkou i učitelkami.
Školou jsou využívány nabídky rodičůna pomoc při péčio zahradu, možnost výletů a exkurzí, ale inabídky

sponzorování akcíjednotlivým třídám, nebo celé škole, Rodičůmvycházíme vstříc s možnostíadaptace nových
dětídIe jejich přání. Schůzky s rodičibudoucíchzájemců o MŠjsou hojně navštěvovány. Třídníschůzky se konají
]"x za rok. Konzultace s učiteIkami probíhají předempři domluvených termínech přeskomunikaci třídních emailů. Naše škola také nabízíspolečnédílny rodičůa dětí a dětí z okolí. Besídky pro rodiče a rodinné příslušníky
jsou velmi oblíbené.

Pedagogové pravidelně informujírodiče o pokrocích jejich dítěte io jeho individuá|ním rozvoji učení,
domlouvají se s rodičio společnémpostupu při jehovýchově a integraci, apod, Pedagogové chránísoukromí
rodiny a zachovávají diskrétnost v jejich svěřených vnitřních záležitostech, jednají s rodiči ohleduplně, taktně,

a

svědomím, že pracujís důvěrnými informacemi. Pedagogové nezasahují do života a soukromí rodiny. MŠ
podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičůmv péčio dítě.
Cíle - zapojit rodiče do školníchakcí

_organizovat akce pro rodiče s dětmi
4. Organizace vzdělávání

Organizace vzděláváníje přizpůsobena podmínkám MŠ,respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové
zvláŠtnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností. Je volná, pevně stanovena pouze doba
stravování a odpočinku.
4.1. Spontánní hrv

Probíhajípopříchodu dětí9:00 hod., připobytu venku

a

v odpoledních hodinách před odchodem domů /dle

věku, potřeb, schopností a zájmu dětí/.
4.2, činnosti řízené pedaeoeem

Probíhajídenně po odpolednísvačině podle poteb, věku, schopností dětí a vl. zájmu se řízených činn. účastnit.

@vybavenapro

tyto činnosti s dostatkem náIadiínáéiní,dobře
vybavenou školní-za}rrudoo. Pohýbové aktivity probíhajív průběhu celého dne:
před dopoledňí svaěinou _ zdravotně zwĚíenéěinnosti s náěiním, slovem
jógy zanéíené
nebo hudbou, pohybové hry, psychomotorické hry a prvky

_

_
-

4.4. Pobyt venku

na relar<aci

pobyt venku _íizenéaspontánní pohyloyé činnosti, pohybové hry
odpóledne po odpoěinkú _ pohybové chvilky, hry, hudebně pohybové
činnosti
lx týdně -IízenéTV ěinnosti zaměřené na cviěenÍ_nanáňadi, na PrvkY
sportovních her, možno§t návštěvy tělocvičny v zš školni

lx

týdně -předplavecký

výcvik

Ptovoaní podmínlqy a délku pobytu dětí veŇu upravuje § 21 vyhláškY é. 4tOD005 Sb., o
hygienickýoh požadavcíchna prostory a provoz zašlzent a provozoven pro výchow a
oáaeuvarri duií a mladistvýchive znénlpozdějšíchpředpisů, kde je uvedeno, Že reŽim dne se
podle požadavků zvláštrrího prav*ho předpisu (tj. školský zákon) s ohledem na
stanoví -zraasnnosti
dětí, jejich biorytmus a nároěnost vzďéIáváni. Při vzdělávání dětí
věkové
předškolního věku je deŇ dobapobytu venku zpravidla2 hodiny dopoledne, odpoledne se

řídídélkou pobytu dětí v zŇzen1.

venkovní teplotY.
Pobyt verrku můžebýt dále zf,<rácennebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých
klimatických podmíŇách (např.: nátedí, silný mraz, déšť,vítr, tropické teploty aj) a při
vzniku,r.bo -o*rosti vzniku smogové situace. V letních měsícíchse pfovoz přizpŮsobí tak,
aby bylo možnépřenést vzďéIávacičinnost dětí do veŇovního prostředí nebo stíněných teras
v co největším rozsalru
Pro pobyt venku je vyržívárra školnízaluadai okofi MŠ.
při pobytu
i spontánní ěinnosti :

V zimním i letúm období \ze dobu pobytu venku upravit

s ohledem na

*,,iif,#:tffiíí.*

: mil;,:::''"
- sportovní ěinnosti

Děti mají k dispozioi oplocený areál školnizahtady. Zahtada je osázenarostlinami a
dřevinami zdtavínezávadnými. Travnaté plochy jsou sekany min. 5x zarck. Keře jsou
sťíhárry podle poťeby 2x roěně. Pískoviště jsou přikryta sítěmi proti znečištěnízvířaty,
vJměna píslnr se provádí po 3 letech (srpen 2017). Pískovištějsou v létě denně vlhčena
vodorl jsou zastíněna sítěmi a v letním období se provádí propařovárrí a desinfekce písku 1x
zat4 dni.
Je dodržováno, aby v letních měsícíchpři pobytu venku děti nosily slunečníbrýle, letní ěepice
a pokožt<a byla chrarrěna krémy s vysokým UV filtrem. Děti mají dostatek tekutin * pítko.
Vybavenost: 2 pískoviště, mlhovitě, skluzavka, dřevěné prulezky, ďtwté druhy houpaěekpéráků,dřověné dopravní prostředky, dřevěný altán,plastový zabradninábytek, tabule na
kreslení. Vše je upravovárro a pŇběžně udržovárro pro bezpečný pobyt dětí venku, lx za rok
(na jaře) je prováděna odbomá rcviz.etělovýchovného nářadí a herních prvků na školní
zahtadé.
4.5. Odoočiuek

yychází z individuálníchpotřeb dětí, 0d 13,00 hod - do 14,30 hod, odpoóívají všoohny děti
při čtenénebo reprodukované pohádce. Děti nemusejí spát, mají možnost si do postýIekvzit
ivoji oblíbenou hračku. Vždy mohou uspokojit samostatně své hygienické potřeby.
Předškolní děti mají možnost (od jarních měsíců) se postupně zúěastňovat klidných aktivit,
které jim pobyt na lehátku zJ§acuJ|/ prohlíženíěasopisů, spoleěenské }uy, kreslenÍ. TYto

aktivity jsou organizovárry tak, aby nerušily děti s potřebou spanku nebo odpoěinku.
4.6. §fravování
Stavaje připravovánav mateřské škole. Dobapodávaní stravy je ďánaapřizpŮsobena
jednotlivým třidám. Váledem k tomuo že je mateřská škola vícepatrová, je jídlo kuchařkami
tozváĚeno a oběd postupně vydávárr na jednotlivých odděleních.
PSO hoď. -ZT, 9.1: 9.30 hod. - MT, ČT
dopolední svačina - od 9.00
- od 12.00 - 1230 hod. -ZT+MT+CT
odpolední svaěina - od 14.30 do 15.00 hod.
Kuchařlqy jídlo vydávají, děti jsou vedeny k samostatnosti, starší děti se obsluhují saíny,
mladšímpomátrá uěitelka a provozní zaměstnanci. Časový odstup mezi jídly je max. 3
hodiny. Zaměstnanci ŠJjsou proškoleny o hygienických normách,
Pomazárrky jsou vyráběny těsně před distribucí svačinek. Doba použitelnostíje Yz hodiny. U
předškolrúch dětí je jídlo podávárro formou samoobsluhy.
Teplotayydávaných jídel nesmí klesnout pod 70oC. Strava je připravovaná podle
hygienických noíem areceptrrr s dostatkem vitamínů,vlárkniny a spotřební koš je pravidelně

- oběd
-

-

-

zprasovávánzaměstnanciŠJavyhodnocovánzhzovatelemMCPruha{.
4.7. Nadstandardrú aktivitv
Napřárri rodiěů a dle jejich výběru organizujeme pro děti zájmové kroužky. Všechny jsou

v odpoledrúch hodinácho aby nenarušovaly vzdélávacíčinnosti školy. Tyto nadstandardní
aktivity jsou zajišťovárry extemími subjekty a je jim pronajímárr prostor v MS potřebný na
daný kroúek za rlplatu.
Jedná se o výrrku anglického juyka, sportovní hry, flétnu, keramiku, plavaní ) toto je jediný
kroužek, který probíhá dopoledne).
V plárru je ještě nabídrrou nové kroužky, např.: ooHokusy pokusyoo, ,,divadelní kroužeť',
,,fotbal" aj.

5.

Vzdělávání dětí se speciíickými vzdělávacími potřebami a dětí mimořádné nadaných

Rámcové cíle a zÁméry předškolního vzdéIáváníjsou pro vzdé|ávání všeoh dětí spoleěné, u
dětí se speciálními vzdělávaoími potřebami přihlížímek stupni a druhu postižení(tělesné
postižení,zrakové postižení,sluchové postižení,mentální retardace, poruchy pozornosti a
vnímání,poruchy řeěi, děti se sociálním zneqýhodněním). Jejich vzdéIávání probíhá souběžně
s ostahími děfríti i podle individuálního vzdělávacího plarru pro konkrétnídítě. Tento plán je
sestaven ve spolupráci s odbomíky, kteří sledují vYvoj dítěte a po konzultaci s rodinou. V
případě přijetí dítěte se speciálními vzdélávacími potřebami budeme postupovat podle
poduúnek RVP PV, starrovených zákonů, vyhlášek a dalších předpisů. V tomto případě
budeme spolupracovat s PPP, SPC, lékaři a dalšími odbomíky.
Zvláštú vzdělávací nabídku mají děti s odkladem školnídocházky, kde probíhá jejich rozvoj
podle individuálního vzdělávacího plánu.
Mimořádně nadaným dětem je věnována z:týšená pozornost, kterou doplňujeme další
v zÁéláv apí nabídkou po dle zájmu dítěte.

6. Povinné předškoln

i

vzdéIáv

ání

Povinné předškolní vzdělávfuú
Od zÁfi 2017 je uzákoněno povinné předškolní vzdélávání (dále jen PPV). Pro děti, které
dosáhnou do 31. slpna pěti let, je předškolní vzdělávaní od 1,. září povinné ato až do doby,
kdy zahájí povinnou školnídocházku.
Povinné předškolní vzďéIávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a to
4 souvislé hodiny denně - ředitelka škoty stanovila ve školnímřáda zaěátek povinné doby
vzdélávánl od 8:30 do 12:30 hodin. Povinnost předškolního vzdělávání není dana ve dnech
školníchprázdrrin (tak jako u zékladních a středních ško). Iuní ptázdniny se určujípodle
sídla mateřské školy, v souladu s organizací školníhoroku.
V době vysokého poětu dětí s PPV, s přihlédnutím k nutnosti zajistit předškolním dětem
dostatek individuálního přístupu, bezpečnosti při PPV, podnětné prostředí, přiměřené
vzdélávacípodmínlqy, shodnou nabídku vzdélávacích postupů a cílů,zařaďí naše mateřská
Škola dle možrostív povinrré době (4 hodiny denně) překrývaní pedagogů v předškolní třídě.
Cíle -uspokojit všechny zdjemce o PPY
zíslrat inforrnace o párovém vzdělávání
odstraňovat rozdíly mezi modrou a červenou třídou
6.2 Individuátní vzdělávárú
Povinnost zákonného zástupce: - přihlásit dítě k zápisu kpředškolnímu vzdělávaní (v
kalendářním roce, ve kterém zaělnápovinnost předškolního vzdélávántdítěte), - oznámení o
individuá{ním vzdělávárú dítěte uěinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školníhoroku (v
PříPadě, že zákonný zástupce zažádáv průběhu školníhoroku lze plnit povinnost
individuálního předškolního vzdělávárrí nejdříve ode dne, kdy bylo oznámenio individuálním
vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu
vzdělávárú), - zajistit riěast dítěte u ověření ťrrovně osvojovrání očekávaných výstupů v
jednotlivých oblasteohv mateřské škole, kde bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávárrí.
Povinnost mateřské školy: - doporučízákonnému zástupci dítěte, které je individuálně
vzdělávárro, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno (vychění z Rámcového vzdělávacího
Progťarnupro předŠkolnívzdělávárú; v praxi můžeposkytnout např. školnívzdéIávací
Progrart), - ověří rlroveň osvojovfuií očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a
PříPadně doporučízákonnému zástupci dalšípostup při vzdělávání, - stanoví způsob a termíny
ověření rlrovně osvojovárú oěekávanýoh výstupů v jednotliqých oblastech (stanoveno ve
ŠkolnímÍáda, ato tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od zaěátku
školníhorolru).
cíle - 2gligtit pro děti s individuálním vzděláváním dostatek dostuprrych materiálu k ppl/
nabízet lromunilraci se zálr,onnými zástupci iformou malilu
připravovat srozutnitelné podklady pro IY PPV
6. 1

-

-

7

.Y

zďé|ávání dvouletých dětí

7.1 Dvouleté děti v MŠ
§e zqy_Šujícímse počtem dvoule{ých dětí je třeba přijmout jistá opatření týkajícíse zajištění
be4peěnostníclr,hygienických, prostorových i maierialních podmínek, věátně přizpůsóbení

organizace vzdělávárú. Mateřské škola reagovat v upravení podmínek zmíněných v nVp Pv
(Rámcový vzÁěIávacípíogram pro předškolní vzdělávriní) - věcné podmínky, životospráva,
sioluúčastrodičů.
!!Vc!99o9iání podmínt<y, otganizaceo personální a pedagogické
"aiištěrrí,
Na základě těchto aněn budeme aktualizovat nebo inovovat vnitřnipředpisy,
rozšířímeškolní
vzdélávaplprogíam a upravíme školnířád apod. (íízenlorganizace).-

7,2 Yěonó

podmíŇy

V oblasti věcných podmínek zajistlme vhodné hraěky, didaktické pomůcky a vybavení pro
dvouleté děti v zelené třídě mateřské školy. Yyužívatbudemepouze odpovídajícízalltaďrtl

vybavení (průlezky, skluzavky apod.). Podle potřeby dvouletých dětí škola zajistit sedací
nábytek, který zohledňuje menšítělesnou výšku dvouletých děti apodporuje správné držen|
těla" vhodrrá lůžkana odpoěinek, apod. V oblasti životosprávy upravíme denní prograín
(zejména v souvislosti s individuální potřebou aktivity, spánku a odpoěinku dvouletých dětí).
7.3 Organizape dne
V organizaci dne umožnímedětem zejménaindividuálně přizpůsobený adaptačnírežim,
dostatek času na veškeréaktivity včetně převlékání a stravování, zohledníme v souladu s
právními předpisy poěet dětí ve třídě mateřské školy (k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu
mimo místo, kde se uskutečňujevzdélávéŇ, stanoví ředitel mateřské školy počet učitelů
mateřské školy tak, aby na jednoho učitele mateřské školypřipadlo nejvýše 12 détívetřídě,
kde jsou zaíazeny děti mladších3 let.
7.3 Personální a pedagogické oodmínk},
jsou operativně stanoveny dle potřeby a poětu dvouletých dětí, stejně jako přizpůsobení
ro4pisu přímé pedagogické ěinnosti pedagogů tak, aby bylo zajištěno co možná největší
souběŽné pŮsobení v rámci zelené třídy. K možnémupersonálnímu posílenínapř. o chůw v
mateřské škole vyúíváme financovaní z projettu Podpora škol formou projektů
zjednodušenéhovykazování-Šablonypro
ZJ§(rlro(rusen§no
vyKazovanl- §aDlony pro tvtŠ.
M§. VV oblastl
pedagot
oblásti vzdelavani
vzdéIávánipebagogický
pracovnílai školy, je v rámci Šablonvyuživáno DVPP o,Dvouleté děti v MŠ".
Cíle - průběžně vybavovat zelenou třídu odpovídajícímvybavením
zajistit pro učitellq vzděláváni o dvouletych dětech
v případě potřeby uzpůsobit denní režim v zelené třídě

-

8. Charakteristika vzdělávacího programu

,,Všechno, co opravdu potřebuji znám o tom, jak žít,codělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce,
Moudrost na mě nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovištimateřské školy".

Robert Fulghum
8,1. ŠVPje sestavován tak, aby vycházel z RVP PVa splňoval hlavnípožadavky, podmínky a pravidla pro

institucionální vzdělávanídětí předškolníhověku. Ve ŠVP si klademe úkoly a cíle, které doplňujírodinnou
výchovu (v žádnémpřípadě ji nenahrazují), pomáhají zajistit dítěti prostředís dodatkem mnohostranných

přiměřenýchpodnětů

a

k jehoaktivnímu rozvoji a učení,obohacujídenníprogram dítěte a nabízejíodbornou

péči,Předškolnívzdělávání má všeobecně usnadňovat dítěti jeho dalšíživotníi vzdělávací cestu.
8.2. ŠVPje naplánován s tříletou periodou. Celoročníprojekty jsou: ,,Skřítkůvtradičnírok" (šk. rok2o2o/2o21,)

,,Skřítek poznává svět" (šk. rok2O2tl2O22) a ,,Skřítek v pohybu (šk. rok 2022/2023). Ročníškolnívzdělávací
program je rozdělen do tematických celků, které obsahují integrované bloky. Tyto celky sloužíjako tématické

vodítko ktvorbě WP. Každá třída má svůj rozpracovanýtřídní plán, kterýsloužík promyšlené a předem
připravenému vzdělávání a výchově v jednotlivých třídách. Při evaluaci práce pedagoga je využíván k hodnocení
a kontrole výsledků. Hodnoceníje prováděno písemně po uzavřenítématu. Evaluace pedagogické práce se

provádísoustavně při pedagogických poradách, přihospitacích , při konzultacích mezi učitelkami.
Dětem stále nabízíme prostředís dostatkem mnohostranných přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a
učení.Vše na úrovnipřizpůsobené věku předškolního dítěte, elementárním možnostem jeho chápánía vidění
světa, i přirozeným okolnostem, v nichž dnešnídítě vyrůstá.
Předškolní vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole
vyskytnou. Snažímese nabízet dětem vevyváženém poměru spontánní iřízené aktivity, všev prostředíplném
duševnípohody, kde není místo pro strach a stres.
Chceme u dětí podporovat zejména:

-

Tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu
samostatnost a zdravé sebevědomí
Jejich spontánnost a povzbuzujeme je v jejich zájmech
Poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možnostía potřeb
Jejich zvídavost a potřebu objevovat

lndividualitu každého dítěte
prožitkovéučení
Jejich přátelství a učit je řešit problémy a spory dohodou
Vyjádření svých názorů, pocitů a respektovat druhého
Jejich verbální dovednosti, učit je vyjadřovat své myšlenky

Vytváření kladného vztahu k přírodě a okolnímu světu
Možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná
hodnota a rovnost všech lidí, soucítěnía solidarita se slabými a ohroženými, péčeo druhé a ohled na
jiné
Hodnoty spojené se zdravím, životem a životnímprostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi
Posilování úcty k rodičům,kultuře, jazyku a zemi, ve které žijeme, stejně jako jiným národům
etnikům

a

9. Vzdělávací obsah

Vzdělávací obsah je zpracován do deseti integrovaných bloků, které nastiňují stručnou charakteristiku
vzdělávací nabídky, cíle a záměry. Rozpracovány jsou potom v jednotlivých Třídních vzdělávacích programech.
Tříleté obdobíje rozděleno na školnírok. Daná témata Skřítkův tradičnírok, Skřítek poznává svět

a

Skřítek

v pohybu jsou volena pro děti podle běžných témat. Tyto celky sestavujeme každý rok zvlášť. Plánujeme na
každý školníměsíc jedno téma, které je společnépro TVP.

Jednotlivé oblasti jsou zvýrazněnylak ve ŠVPPV, tak v TVP, tak iv denních záznamech o průběhu vzdělávání-v
třídních l<nihách.
Dítě a jeho tělo

-

DT

Dítě a jeho psychika
Dítě a ten druhý

-

-

DP

D2

Dítě a společnost- DSp
Dítě a

svět-

DsV

Tematické celkv:

9.1

Skřítek kamarád, pojd'si se mnou hrát

9.2

skřítek kouzlí v korunách stromů

9.3

Skřítkovoposvícení

9,4

Skřítek kouzlí Advent

9.5

Skřítkovo ledové kouzlení

9.6

Skřítkovo masopustní řádění

9.7

Skřítek probouzí jaro

9.8

Skřítek a zázraky přírody

9.9

Skřítek a maminčina pusinka

9.].0 Skřítkůvletníslunovrat

9.1Skřítek kamarád. pojd' si se mnou hrát (září)
charakteristika cíle:
Smyslem tohoto záměru je naučit děti respektovat kamarády, využívatrozličných prostředků komunikace
k soužitív kolektivu. Toto období nabízíhlavně dětem, ale i rodičům,pozvolna se adaptovat na institucionální

vzdělávání a na změnu prostředí. Dalším záměrem je podporovat dítě ke spolupráci s vrstevníky a
k rozpoznávání zájmů svých a toho druhého.Abyto správně fungovalo, vytváříme třídní pravidla a učímese

podle nich žítv kolektivu.

vzdělávací oblasti:
Dítě a ieho tělo

DT:

osvojování si poznatků a dovedností důležitýchk podpoře bezpečí,osobnípohody

a

pohody prostředí
Dítě a ieho psvchika DP: uvědoměnísi vlastní identity, získávánísebevědomí, sebedůvěrya osobníspokojenosti
Dítě a ten druhý

D2:

seznamování s pravidly chovánívevztahu k druhému (k ostatním)

Dítě a společnost DSp: rozvoj schopností žítv kolektivu (ve společnosti jiných lidí)
Dítě a svět

DSv:

seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije

vzdělávací nabídka:

.
.
o
l
r
.
r
r
.
r
.
l
.
o
r

Vycházky do okolí-bezpečná chůze ve dvojicích DT,D2
Hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učípřijímat a respektovat druhého D2,Dsp
orientace v Mš a okolí-návštěva v ostatních třídách, pobyt na zahradě Dsv
při příchodu a odchodu z Mš vést děti k zažitípravideI společenského chování D2,Dp

seznámit se s kamarády ve třídě-kooperativníhry, stolní hry, společenské hryDsp, D2
Vytváření třídních pravidel DP,D2
podpora správné komunikace dětí mezi sebou a dětí s dospělými Dp,D2
Seznámit děti se zaměstnanci ve škole-námětové hry,,Kdo co dělá a kde" DT, D2
Naučit se orientovat v chodu školy-adaptace dětí, postupně se přizpůsobovat, soužitíDsv
výtvarné ztvárnění- já, můj kamarád Dp
Četba krátkých pohádek-respektování druhého DP,D2
Při hrách se podělit o hračku, hru DP,D2
uspokojovat individuální zájmy a potřeby ditěte-spontánní činnosti, prosadit sebe sama Dp
při pohybových aktivitách se dítě nebojí prosadit DT
Adaptační a sportovní hryvenku DT

V rámci jednotlivých TVP budou do vzdělávací nabídky zahrnuty různépohybové hry, dramatické a hudební
činnosti, divadelní představení, výtvarné činnosti, vycházky do přírody, seznamovací a sportovní hry,
Předpokládané výstupy v úrovni kompetencí:

-

Děti užívajípřirozených prostředků komunikace i k vyjádření svých potřeb a přání
Děti jsou schopné adaptovat se na nové prostředí a jeho běžnéproměny

Děti mají možnost spolupodílet se na rozhodnutích
Děti se učívnímathodnoty spojené s kultivovanými vztahy mezi lidmi

Povedeme děti k respektování pravidel společnéhosoužití

9.2 Skřítek kouzlí v korunách stromů (říjen)

charakteristika cíle:
V tomto bloku se zaměříme na slušné chování. Dů|ežitým aspektem bloku je vzájemná komunikace a základní
pravidlo poprosit-poděkovat. Vypravíme se na výlety do lesoparku a k řece,kde budeme pozorovat, jak

nastupuje podzim. Zaměříme se na barevné proměny listí a jeho zajímavétvary, budeme listy ijiné přírodniny
sbírat a využívatje při různých výwarných technikách. Děti se naučípojmenovávat barvy, určovat tvary, třídit
je. Společně si vyzdobíme školku Skřítky Podzimníčky.Zaměříme se na sklizeň ovoce a zeleniny, naučíme se jí
poznávat a ochutnávat. Naučímese básničky a písničky souvisejícíspodzimem. Uděláme podzimníochutnávku
ovoce a zeleniny.

vzdělávací oblasti:
Dítě a ieho tělo

DT:

Dítě a ieho psvchika

DP:

ovládání pohybového aparátu

a

tělesných funkcí

rozvoj komunikativních dovedností (verbálních ineverbálních)a kultivovaného

projevu, posilování přirozených poznávacích citů
Dítě a ten druhÝ

D2:

Dítě a společnost Dsp:
Dítě a svět

DSv:

osvojování elementárních poznatků ve vztahu k druhé osově
rozvoi schopností žítve spoIečnémprostředí
seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije

vzdělávací nabídka:

.
.
.
r
r
r
o
r
.
o
.
.

vycházky do přírody využijeme k tělesnému rozvoji a podpoře zdraví DT
při sběru a prácis přírodninami podpoříme rozvoj fantazie a tvořivosti Dp

Malbou naučímeděti poznávat základní barvy, které patří k podzimu Ds
seznámíme děti s charakteristikou podzimu Ds
Hrou s přírodninami povedeme děti k chápáníproměn v přírodě a podpoříme jejich environmentální

myšlení DSp
ovoce a zeleninu ochutnáme při společnéochutnávce, zaměříme se na poznávání chutí jednotlivých
druhů a jejich porovnání (sladké, kyselé, šťavnaié..,)DT
Budeme vyrábět výrobky z přírodnin a podílet se na výzdobě všech prostor ško ly, spolupodílet se na

estetickém prostředí, ve kterém žiji DP
k výtvarným technikám ijiným činnostem využijeme brambory a dýně Dsv

Naučímese nové výtvarné techniky při práci s přírodninami-zapouštění barev Dsv
Budeme zpívat o podzimu, podporovat rytmizaci hrou na větve a kaštany Dsp
zaměříme se na pravidla slušnéhochování. využijeme k tomu dostupnou Iiteraturu (Dědečkuvyprávěj,
Slušné chování s kočkou Justýnou...) DSp

půjdeme na tematickou vycházku Dsp

Konkrétníčinnostibudou dále rozpracovány v jednotlivých WP, Podle věkových možnostídětí budou nabídnuty
dětem pohybové aktivity v přírodě, pohybové a poznávací hry, výtvarné činnosti, pozorování přírody, sběr
přírodnin. Děti si budou cvičat jazýčky při rozpočítadlech a říkánkách, Budeme si hrát se slovy, dávat si hádanky

azpívat písničky.Zorganizujeme ochutnávku ovocea zeleniny.Ovoce,zeleninuapřírodninyvyužijeme
výtvarném ztvárnění.

při

Předpokládané výstupy v úrovni kompetencí:

-

Koordinovat Iokomoci a dalšípolohy a pohybytěla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
Děti získají schopnosti a dovednosti potřebné k efektivnímu učení
Děti jsou aktivní a iniciativní při řešeníproblémů
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
různých materiálů, z přirodnin aj.)
Děti jsou vstřícné a vlídnépři komunikaci se svým okolím

z

Děti užívajíkomunikačních schopností k da|šímu učení

Povedeme děti k využíváníkooperace
Budeme podporovat vytváření a dodržování pravidel společenského chování

9,3 Skřítkovo posvícení (listopad)

charakteristika cíle:
Tento blok se zaměří na přiblíženípočasí
dětem. Seznámíme děti hravou formou s jednotlivými proměnami
počasí.Povíme si, proč prší,jak vznikne duha, co se stane s vodou, když mrzne, Co je bouřka, jak se při ní
chovat, Vše si ukážeme formou hry a formou názorných ukázek a pokusů. Co půjde, ukážeme si přímo venku
v přírodě.Počasíby nám 1iž mohlo ukázat iranníjinovatku. Vyrobíme si draka. Povíme si, jak se zvířátka chystají
na zimu. Všechno dopIníme básničkami, písničkami,hádankami, k výtvarnému ztvárnění použijeme zajímavé

výtvarné techniky.

vzdělávací oblasti:
Dítě a ieho tělo

DT:

Dítě a ieho psvchika
Dítě a ten druhÝ

DP:

D2:

Dítě a společnost DSp:
Dítě a svět

DSv:

rozvoj psychické zdatnosti
rozvoj smyslového vnímání, pozorování, rozvoj řečových schopností

rozvoj kooperatívních činností
rozvoj kulturně společenských postojů

rozvoj přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředía jeho změnám

vzdělávací nabídka:

o
o
.
r
r
.
r
.
r
.
.
o
o
r
.

seznámíme děti s počasíma jeho proměnami Dsv
povedeme děti k pochopeníjednotlivých přírodních jevů, toho co způsobují,zda nám pomáhají nebo
škodíDSp, DSv
Budeme podporovat správné návyky chování při pobytu

a sluníčku,za bouřky DT
Názorně si ukážeme jednotlivá skupenství vody Dsv
povíme si o koloběhu vody v přírodě Dsv
podpoříme vztah dětí k přírodě a důležitostijejí ochrany Dsv,Dp

Budeme si povídat o zvířátkách a o tom, jak se chystají na zimu Dsv
podpoříme rozvoj představivosti a fantazie v hudebně pohybových hrách Dp
Budeme rozvíjet schopnost vyjádřit pocity a dojmy DT
Budeme zpívat a podporovat rozvoj pěvecké dovednosti D2
podpoříme rozvoj paměti a pozornosti Dp
Budeme rozvtjet tvořivost Dsp
Budeme podporovat schopnost řešeníproblémůDp
seznámíme děti s podzimními činnostmi-pouštěnídraka, hrabání listí Dsp
Budeme využívat pěkné podzimní počasíke sportování venku DT

JednotIivé TVP zaměříme na nabídnutí činnostís ohledem na věkovou skupinu dětí. Zaměříme se na to, aby byl

dětem nabídnut dostatek pohybových aktivit v přírodě, Při poznávání jednotlivých proměn počasívyužijeme
prožitkovéučení.Budeme zpívat, rytmizovat, učit se básničky a nové hry.

Předpokládané výsíupy v úrovni
kompeúencí:
povedeme děti k uplatnění
získané zkušenosti
slovní aktivitu dětÍ, porozumění
věcem, dějům ajevům, které kolem
sebe
povedeme děti k rozlišování
řešení,ktere jsou funkč{,-a která
funkčnínejsou
abr se nebálY
pŠ"iti*r
Óomonu"ňari
nejen
za úspěch, aletakéz,a
'hlb;;;,
#iťti,

-

-

_
-

budeme pnlběžně rozšiřovat slovní
zásobu
povedeme děti k dokonalejší
komunikaci
budeme PodPorovat vYtváření
a dodržovrání pravidel společenského
chovárú
budeme učit děti ro7ro7ayvt:.iilr,
ďabé i ,iŇ;r;;ky
--'*'
povedeme děriF odhadu rizik
svých nápadů----budeme děti učit sounáležitortir'ziuotoim
prostředím

9.4 Skřítek kouzlí Advent (prosinecl

charakteristika cíle:
Smyslem tohoto bloku je pržítAdventníčas,seznámit se s předvánočními a vánočními zvyky, přivítat ve škoIce

Mikuláše a čerta, oslavit společněVánoce. Je to příIežitost pro posílenímezilidských vztahů, pro tvorbu
dárečků, Také nesmí chybětposezenínad voňavým čajem s rodiči, dětmi a učitelkami, zpíváni koled a
recitování básniček. Všichni se budeme společnými silami podílet na vánočnívýzdobě škoIky. Různými
výtvarnými technikami vytvoříme vánočnídekorace, Uděláme tematickou vycházku-podiváme se na prodej
kaprů v Braníku a na vánoční výzdobu v okolí.

vzdělávací oblasti:
Dítě a íeho tělo

DT:

osvojení si poznatků osobní pohody a pohody prostředí

DÍtě a ieho psvchika DP: rozvoj podpory zájmu o psanou podobu jazyka, získanédojmy a prožitky vyjádřit

Dítě a ten druhÝ

D2:

osvojovat prosociální chovánív kolektivu

Dítě a společnost DSo: seznamování se s kulturními a společenskými zvyky
DÍtě a svět

DSv:

vytváření elementárního povědomí o kulturním prostředí, ve kterém dítě žije

vzdělávací nabídka:

r
r
r
.
.
l
r
o
r
.
r

pobytem na zdravém zimním vzduchu budeme posilovat tělesný rozvoj a zdraví dětí DT
Přiblížit dětem vánočnítradice-četbaDP, DSv, DSp
seznámíme děti s důležitostínašich vánočníchtradic Dsv, Dsp
podpoříme jejich fantazii a kreativitu výrobou vánočnívýzdobyDp
podpoříme rozvoj tvořivosti-dárky Dp
povedeme děti k sociálnísoudržnosti D2
Budeme rozvtjet řečovéa jazykové schopnosti vyprávěním si příběhůo vánocích D2
Budeme posilovat schopnost záměrně řídit svoje chování, vyjádřit pocit vánočníatmosféry D2
Budeme posilovat prosociální chování ve skupině-Mikuláš D2, DSp
Budeme hledat v hudbě a básničkách vánoční atmosféru Dp
půjdeme na tematickou vycházku DT

Jednotlivé TVP se zaměří na nabídku činnostíodpovídajícívěkové skupině. Některé činnosti budou společnépro
celou školku-posezení nad dobrým čajem spojené s vánočními dílničkami pro rodiče a děti. SDpolečně si
budeme zpívat koledy u vánočního stromu a připomeneme si vánočnízvyky.
Předpokládané výstupy v úrovni kompetencí:

-

Podpoříme experimentovánía uplatněnízískanýchpoznatků pro dalšíučení
Naučímese hodnotit svoje pokroky
Povedeme k pochopení, že vyhýbat se řešeníproblémůnevede k cí|i
Povedeme děti ke komunikaci bez zábran a ostychu
Povedeme děti k vyjádřenísvých myšlenek
Povedeme děti k samostatnému rozhodování o svých činnostech a k vyjádření svého názoru
K uvědoměnísi, že svým chováním mohou ovIivnit prostředí, ve kterém žijeme
Budeme podporovat u dětí zájem o druhé a o to, co se kolem děje

9.5 Skřítkovo ledové kouzlení (leden)

charakteristika cíle:
V tomto bloku se zaměříme na charakteristiku zimního období, na sníh a jeho vlastnosti iformou pokusů.
Povíme si o zimních sportech, Budeme chodit na výlety do přírody, stavět sněhuláky, koulovat se, Povíme si o

tom, co dělají zvířata v zimě, půjdeme krmit labutě na Vltavu, budeme sypat ptáčkůmkrmenído krmítek.
Využijeme všeho, co nám zimní příroda nabídne. Zimní období využijeme jako téma výtvarných technik,
budeme například vystřihovat vločky, kreslit sněhuláky a na černéčtvrtky. Za nepříznivého počasínabídneme
dětem básničky a písničkyse zimnítematikou, budeme dramatizovat a hrát různéhry, Budeme číst,vyprávět
dramatizovat pohádky. Povíme si o knize a o tom, jak se k níchovat.

a

vzdělávací oblasti:
Dítě a ieho tělo

DT:

Dítě a ieho psvchika
Dítě a ten druhÝ

DP:

D2:

Dítě a společnost DSp:
Dítě a svět

DSv:

koordinace ruky a oka
vytváření základů pro práci s informacemi
rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních ineverbálních
rozvíjet schopnostžítve společenstvíjiných dětí, lidínapř. ve školním prostředí
rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředíijeho změnám

vzdělávací nabídka:

o
r
o
r
l
r
o
r
.
o
o
r
r
o

Budeme pozorovat změny v přírodě Dsv
Budeme podporovat zájem dětí o ostatní jiné prostředí uvnitř i vně Dp, D2
Povedeme děti k péčio ptáky a |esní zvěř D2, DSv
Budeme posiIovat přirozené poznávací schopnosti, city

a

zájem o vzdělávání Dp

Budeme se učitchránit prostředíkolem nás-rozpoznávat, že lidská činnost jej můžeipoškodit Dsv
Budeme rozvijet tvořivost a kreativitu dětí při výtvarných činnostech a pokusech DT
Budeme podporovat grafomotoriku DT
podpoříme rozvoj paměti a pozornosti dětí DT, Dp
podpoříme vztah dětí ke knize, ke čtenía literatuře vůbec Dsv, Dsp
Budeme dramatizovat pohádky
Naučímeděti naslouchat druhému, když vypráví D2, DP
pobytem na zdravém zimním vzduchu budeme posilovat a otužovat tělesný rozvoj a zdraví dětí DT
Budeme podporovat u dětí cit pro hudbu, tanec, pohyb Dp
Budeme podporovat zájem dětí o knihu DSv

Jednotlivé činnosti budou dále rozpracovány v TVP podle možností dětí, V nabídce bude celá řada pohybových
her, písniček,básniček a říkadel. Třídy se budou vzájemně navštěvovat. Některé činnosti mají naplánované
spoIečně, např. divadelnípředstavení, Budeme chodit na zimní pohádky a podle možností budeme sportovat.
Všechny třídy se budou seznamovat s interaktivní technikou a počítačemformou her. Nejstarší děti půjdou na

návštěvu knihovny.

Předpokládané výstupy v úrovni
kompetencí:
naučímese hodnotit svoje pokroŘy
budeme se učit reSit naroanejliproUtemy
budeme podporovat užívání
čísórny.r, u'*ut raticlcých pojmů
povedeme dŤtll. vyjádření
svých myšlenek
Povedeme děti k vYuŽÍvanitÓ-*iřuti*ri"r, prosfiedků,
se kterými se setkáváme
-"* -"
(knihy, poěítl:
technika,ielefon,
budeme učit děti plárr9vat u org*i"ou
budeme podporovat aktivitu
uřúti
polůžemejim uvědomi.t$ wa ptávaaprávadruhých
budeme podporovat vyjadreni
citů
naučímeděti sledovat pŤíběh a vyprávět
pohádku
pfuozeně abezzábrankomunikóvat
s ostatními

-

.ťo

uŇi
ďŇ-,

dětmi

9.6 Skřítkovo masooustní řádění {únorl

charakteristika cíle:
V tomto bloku se zaměříme na člověka a jeho tělo. Naučímese pojmenovávat jeho jednotlivé části, budeme si
povídat o jejich funkcích. Tělo nám dobře slouží,když je zdravé. Zaměříme se proto na zdravý pohyb a zdravou

výživu. Když je tělo nemocné, musíme navštívit lékaře. Povíme si, jak to u lékaře chodí, cos námi lékařidě|ají,
abychom se uzdravili, jak se chovat, když doma stonáme. Povídáme si něco o hygieně a o tom, jak jídodržovat.
Vše bude probíhat hravou formou, formou prožitkového učení(Medvídkova nemocnice -návštěva studentů
mediciny). Naučímese písničky,básničky, nabídneme dětem hrya výtvarné činnosti na dané téma zdravý x
nemocný. V praxi si vyzkoušíme, jak ošetřit odřeninu, jak obvázat prst nebo nohu, Neopomeneme ani

protidrogovou prevenci.

vzdělávací oblasti:
Dítě a ieho tělo DT:
uvědomování si vlastního tě|a, lokomoční(chůze, běh, poskoky, lezení)
nelokomoční (změna poloh a pohybu těla na místě) pohyby
Dítě a ieho psvchika
Dítě a ten druhý

DP:

D2:

a

poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů vevztahu k sobě
rozvoj kooperativních dovedností

Dítě a společnost DSp: vzbuzovat zájem o kulturu a umění, porozumět základům neverbálníkomunikace
obvyklé ve svém prostředí
Dítě a svět

DSv:

osvojovat si poznatky v péčio zdraví své, o statní, o živou i neživou přírodu

vzdělávací nabídka:

o
r
r
o
o
r
.
.
r
.
r
r
o
.
o
o
.
.

Naučit děti správnému drženítěla DT
Budeme rozvíjet fyzickou I i psychickou zdatnost DT, DP
Budeme učit děti dodržovat pravidla bezpečnosti D2, DSp
Naučit se pojmenovat jednotlivé části těla a smít povědomí o jejich funkci DT
povedeme děti k ochraně svého zdraví i ostatních DT, Dp
zaměříme se na zdravotní cviky různých částítěla DT
podle počasínabídneme dětem dostatek pohybových aktivit venku DT
Povíme si o tom, jak a kde v případě potřeby vyhledat |ékaře, pomoc policie, hasičůD2,DSp
seznámíme se s pracílékaře, policisty, hasiče D2
Pomůžemejím uvědomit si vlastní smysly - sluch, zrak, čích,...DP,DT
Budeme tyto smysly rozvíjet D2, DP, DT

Budeme se učit sebeovládání Dp
povedeme dětí k trpělivosti a dosaženícíle Dp, D2
podpoříme dětskou fantazii a tvořivost D2
Budeme rozvíjet schopnost vyjádřit své pocity a dojmy Dp
Budeme podporovat muzikálnost u dětí D2, DT
Nabídneme dětem činnosti zaměřené na porozumění pravidlům společnéhosoužitíDsp,D2
Půjdeme na tematickou vycházku DT

V jednotlivých TVP si učitelky připraví nabídku činnostípodIe věkových možnostídětí. Některé činnosti jsou

společnépro celou školku-divadelní představení, pohybové aktivity na sněhu (dle počasí).Všechny děti si
přinesou do školky své plyšáky a budou je ošetřovat. V rámci protidrogové prevence před odpoledním
odpočinkem děti shlédnou,,Křemílek a Vochomůrka-preventivní video proti závislosti na škodlivých látkách".

Předpoklódané výstupy v rúrovni
kompeíencí:
podpoříme aktivifu dítěte
u.ud*t ztoho,co samo dokázaio
- -naučit se pojmenovat jednotlivé
části ,uého t!i,
naučit se rozlišovat, co zdravíprospívá
a co mu škodí
mít povědomí.o v}znamu péče
o čistotu urarii{-'
vědjt, kde vpfi.puae urazďvyhledatpomoc ---'umět popsat jednoduchou situaci
záměmě se soustředit na činnosi
a udržet pozornost
umět se z.ajlmato nové věci
umět vyjádřit své prožitky
porozumět vyjádřenlnálada
emocí

_

9.7 Skřítek probouzí iaro (březen)

charakteristika cíle:
Smyslem tohoto bIoku je seznámenídětí s velikonočními zvyky a obyčeji. Použijeme různémateriály a různé
výtvarné technikya společněs dětmi vyzdobíme školku velikonočními motivy, Zaměříme se navelikonoční

tvoření. Naučímese koledy a budeme zpívat písničky. Uvědomíme si význam tradic a svojíidentitu ve
společnosti. Budeme si povídat o probouzenízvířátek, o návratu ptáků z teplých krajů. Povíme si o zvířátkách
jejich mlád'atech, která se rodí na jaře. Budeme si čístpohádkové příběhy o zvířátká ch.

a

vzdělávací oblasti:
Dítě a ieho tělo

DT:

rozvoj a užívánívšech smyslů, rozvoj jemné motoriky, koordinace ruky a oka

Dítě a ieho psvchika DP: rozvoj tvořivosti, posilování zvídavosti, zájmu o radosti z objevovánínového
Dítě a ten druhÝ

D2:

osvojování dovedností důležitýchpro navazovánívztahů s dětmi, s dospělými, se

zvířaty, s přírodou
Dítě a společnost DSp: vnimání a přijímání základních hodnot našíspolečnosti
Dítě a svět

DSv:

osvojování si poznatků a dovedností pro spoluvytvářenízdravého a bezpečného

prostředía k ochraně dítěte před nežádoucími vlivy
vzdělávací nabídka:

.
r
.
r
c
o
r
o
o
o
r
o
o
.

přiblížímedětem tradIce jarních svátků Dsv
Budeme rozvtjet fyzickou a psychickou zdatnost dětí DT, Dp
zaměříme se na velikonočnítvoření,dáme dětem prostor pro jejich tvořivost

a

fantazii Dsv, Dsp

Naučímese velikonoční koledy Dsp
Budeme rozvrjet pěvecké dovednosti, použijeme tradičníhudební nástroje (řehtačky,píšťalky,..) DP,DT
Budeme rozvíjet kooperativní dovednosti D2
Budeme posiIovat prosociálníchování D2, DSp
Budeme podporovat základní kulturně společenskénávyky (zdravení, poděkování,,.)D2
Budeme rozvtjet paměť a pozornost
procvičímesi časovépojmy Dsv

Dl

Dp

Budeme podporovat rozvoj komunikace mezi vrstevníky i dospělými D2, DP
Budeme učit děti podílet se na přípravě společných zábav a oslav D2, Dsp
Budeme si čísta vyprávět pohádky se zvířecím hrdinou D2, Dp
7aměříme se na pranostiky, pořekadla a přísloví Dsv

Na úrovnijednotlivých TVP budeme nabízet dětem činnosti odpovídajícíjejich věkovým schopnostem. Budeme
se mezi třídami navštěvovat, staršípomohou mladším.K tomu bude potřeba respektovat jeden druhého a
současně jeden druhému pomáhat, Společně budeme tvořit velikonočnívýzdobua vyzdobíme cellou školku.

Podle počasínabídneme dětem jarnípohybové aktivity.

Předpokládané výsXupy v
úrovni kompetencí:
povedeme děti k uplatnění
získanYch zkušeností
budeme nodgoroy{ zdrauý
tvzict<Ya psychick} rozvoj
dětí
podpořím. rlo^u-ní aktivitu deií,
porozumění tradicím
děti k respe}Íování jineho aitJt",
Ňějř;. s ním, mít ohled, nabídnout mu
spolupracovat s ostatními
podporovat děli ve vyjadřovrání svých
myšlenek
budeme pomátrat děňm rozsirovat3ejich
slovní zásobu
povedeme děti ke nládántbéžnýcň8inností
naučímeděti
,. , porno.í hudebních nástrojů
budemeje učit být vnímavý ťpot
u,e* J"rrrý.r.-*"''
naučímese poznávat zvířúa jejich
mláďata

_ ffi*-e
yjť"l"
-

9.8Skřítek

a

zázraky přírodv (duben)

charakteristika činností:
V tomto bloku děti seznámíme s probouzením přírodypo zimním spánku, Využijeme k pozorování přírodu
v oko|í školky. Na procházkách budeme sledovat, jak vykukují první květiny, jak se začínajízelenat stromy a
keře. Povime si také o tom, co dělají na jaře zemědělci, co vše je třeba zasadit, Budeme se starat o okolí MŠ,
uklízet a zvelebovat jej, Řadu činnostíbudeme dělat venku na školnízahradě, Budeme hrát různéhry, téma

budeme zpracovávat různými výtvarnými technikami. Jarnítémase odrazí iv básničkách, písničkách a
dramatizacích. předškoláci navštívízš Školní.

vzdělávací oblasti:
Dítě a ieho tělo

DT:

rozvoj a ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

DÍtě a ieho psychika DP: rozvoj řečovýchschopností a jazykových dovedností, rozvíjet citya citové projevy

Dítě a ten druhÝ

D2:

vytvářet prosociální postoje

a

vztahy

Dítě a společnost DSp: vnímat a přijímat pravidla materiálních a duchovních hodnot, světa kultury i umění
Dítě a

svět:

rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

vzdělávací nabídka:

r
.
o
.
r
o
o
.
r
r
.
r
r

co nejvíce podporovat pohyb na zdravém vzduchu DT
Nabídneme dětem dostatek soutěžía sportovních hervenku DT
zaměřit se na zdravou výživu a dostatek vitamínů DT
Naučit se poznávat jarní květiny Dsv
Naučit se nové písničkya básničky s jarnítematikou Dsv
Budeme mít v povědomí, kdo co na jaře dělá D2
Naučímese nové pohybové hry venku na zahradě DT
Budeme podnikat poznávací procházky do okolí Dsv
Budeme výtvarně podporovat dětskou fantazii Dsp
Naučímese nové hudebnídoprovody

l<

písničkámDT

Budeme v dětech pěstovat odpovědnost za své chování k okolí DP, D2

předškoláci si budou hrát na školu
podnikneme tematickou vycházku

Téma bude podrobně rozpracované v jednotlivých WP. Nabídneme dětem dostatek zajímavých hera činností.
SpoIečně budeme pečovat o rostliny na školnízahradě, Zaměříme se na společný jarní úklid zahrady. Zaměříme
se na tanec, rytmizaci a koordinaci pohybů.

Předpokládané vrýstupy:

-

Získánínových poznatků o přírodě koIem nás
Koordinovat pohyb těla, sladit ho s rytmem a hudbou
Povědomíotom, cojezdraví prospěšné
Vyprávět jednoduchý příběh
Umět se soustředit na činnost a udržet pozornost, naučit se krátké texty
Být citlivý k ostatním živým bytostem

Prožívatradost ze zvládnutého, vnímat pocit druhýcha být k nim ohleduplný

9.9. Skřítek a mam jnčina pusinka íkvěten)

charakteristika cíle:
V tomto bloku se zaměříme nejen oslavu Dne matek, ale icelé rodiny, domova, ve kterém žijeme. Naučímese
poznávat jednotlivé dopravníprostředky, seznámíme se s pravidly silničníhoprovozu a s tím, jak se týkají nás

chodců, Naučímese poznávat jednotlivé dopravní značky a to vše vhodně doplníme nabídkou pohybových her,
výtvarných technik, spoustou básniček a písniček,Budeme si také čístpohádky o mašinkách,

vzdělávací oblasti:
DÍtě a ieho tělo

DT:

DÍtě a ieho psvchika

DP:

zdokonalování dovedností v oblasti hrubé e jemné motoriky
získánírelativnícitové samostatnosti, rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet,

rozvíjet je a plně prožívat
Dítě a ten druhÝ

D2:

navazování arozvíjenívztahů dítěte k druhé osobě

DÍtě a spoleČnost DSp: rozvoj schopností projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně
aktivně se přizpůsobovat změnám ve společenském prostředí
DÍtě a svět

DSv:

a

vytvářet elementárnípovědomí o technickém prostředí, jeho rozmanitosti, vývoji

a

změ nách

vzdělávací nabídka:

r
o
.
o
.
.
o
r
o
.
r
o
r
.
.
r

Společně si připravíme svačinku D2, DP
Naučímese poznávat jednotlivé dopravní prostředky Dsv
Seznámíme se s pravidly silničníhoprovozu D2, DSv
Naučímese poznávat jednotlivé dopravníznačky Dsv
prohlédneme si značky v okolíškoly Dsv
pohybovými hrami budeme podporovat zdravý tě|esný rozvoj DT
7a použitírůzných výtvarných technik ztvárníme dopravnítematiku DT, Dsv

Naučímese básničky, písničkys dopravnítematikou DT, DSv
Budeme si povídat o rodině

a

jejím životě Dsp

Připravíme si jarní besídku DP, DSp
Budeme si společně čísta prohlížet knížkyo dopravě, o jiných technických vymoženostech Dsv
Budeme podporovat kooperativní dovednosti dětí D2, DP
Nabídneme dětem poučenío možných nebezpečných situacích a jak se chránit D2, Dp
Nabídneme dětem hry a činnosti ke cvičenípaměti Dp
Naučímeděti jak se chovat při jednání s cizí osobou D2, DSp
Nabídneme dětem hry na téma dopravy a cvičeníbezpečnéhochovánívdopravníchsituacích Dsv, D2

Jednotlivé TVP budou vypracovány podle věkových možnostídětí, Naučímese poznávat dopravní značky a
pravidla silničníhoprovozu, V praxi si je vyzkoušíme na vycházkách po Braníku. Zaměříme se na pohybové hry
s

dopravnítematikou, Pozveme rodinné příslušníkyna odpolední posezení-besídku plnou písniček,básniček,

Předpoklá|ané vfstlpy v rúrovni
kompetencí:

- uvědomíme si nebezpečí,§e kterým se můžemeve svém
- nauďme se pečovat o o*olní prošfi.dí,ouat * porao.r. a okolí setkat
čistofu
_ mít v povědomí, že svět má srnii řád
- uvědomíme si, Že ne vŠichnilidé respektují pravidla chovánío
že se mohou chovat
neočekávaně a nebezpečně
_ osvojovárú si rolí, do nichž se přirozeně dostává
- naučímese bránit násilí
jiného dítěte
- povedeme děti ke komunikacibezzábrana
ostychu
- upevníme vědomí, že odpovídrámeza své jednáí
a neseme zanéjdrlsledky
- povedeme děti k odhadu rizik svých nepafu

9, 10

Skřítkův letní slunovrat (červen)

charakteristika cíle:
V tomto bloku se seznámíme s cizími zeměmi, povime si, kam se chystají děti s rodičina dovolenou

a

neopomeneme letníslunovrat. co vŠesi povezeme třeba na dovolenou . Zavzpomínáme, kde všude již dětis
rodiči byly. Povíme si, jaké země známe, jaké tam mají kulturnítradice a jaká tam žijízvířata. Seznámíme se
s mapou. Povíme si něco o naŠemhlavním městě, našízemi. Seznámíme se s exotickými zvířaty. Naučímese

nové písničky, básničky a tanečky. Budeme hrát různéhry, chodit na procházky do okolí. Pojedeme na

celodennívýlet. V závěru roku slavnostně pasuje naše školka předškoláky a na zahradní oslavě se s nimi
rozloučíme,

vzdělávací oblasti:
Dítě a ieho tělo

DT:

DÍtě a ieho psvchika

DP:

rozvoj pohybových schopností a fyzické zdatnosti
podporovat psychickou zdatnost, duševní pohodu, podporovat jeho intelekt, řeč a

jazyk
Dítě a ten druhÝ

D2:

DÍtě a společnost
DÍtě a svět

DSp:

DSv:

rozvoj l<omunikace a kooperativních činností
vytvářet povědomí o existencijiných kultur a národností
seznamování s místem, ve kterém dítě žije a vytvářet pozitivnívztah k němu,

poznávání jiných kultur

vzdělávací nabídka:

r
o
r
o
.
.
r
r
r
r
.
.
.
o

seznámíme děti s cizími zeměmi

a

jinými kulturami Dsv,D2

seznámíme děti s mapou Dsv
povíme si o jiných klimatických podmínkách Dsp, Dsv
Naučímese znát exotická zvířata Dsv
Nabídneme dětem základní znalosti o našírepublice, hymně, prezidentovi Dsv
Zopakujeme si pravidla slušnéhochování D2, DP
Naučímese nové písničkyDsv
Budeme podporovat zrdavý pohyb a pohybové hryna školnízahradě DT
podle počasíse budeme snažit co nejvíce činnostípřesunout na školnízahradu DT
Budeme chodit na procházky do lesoparku a k řece DSv
Budeme dělat výtvarné činnosti prozábavu, nikoliv pro bezchybnývýtvor Dp, Dsv
chceme navodit pozitivní přístup k životu, ukázat jim, že smích funguje, když je dobře i když špatně Dp,
D2

Nakreslíme si zážitky z výletu DSv
Rozloučímese s předškoláky jejich pasováním na školáky Dsp

Jednotlivé WP budou sestaveny dle možnostía věku dětí. V závěru si s dětmi zopakujeme vše, co jsme se
naučili, k čemu jsme společnou cestou došlia co jsme společně prožili. Pojedeme na celodennívýlet a společně
oslavíme MDD, budeme soutěžit, hrátsi, zpívat, kreslit, Rozloučeníbudoucímiškoláky proběhne na zahradě ZŠ
Školnízapřítomnosti rodičůa rodinných příslušníků.

Předpokládané výstupy v úrovni
kompetencÍ;
nauěí se získané
{;uš9nosti uplatňovat v praktických situacích
upevníme elementární
ryozrratlqy oju."t9 1iai túffi apřírody
pro}lémy řešína_zákluae U.4.osfiedních
ztuSenJti

-

-

bude vědět, želidér.aoro",ririn"jljiiý*t
bude naPodobovaí modely pro"o.iaŇnó
že není jidrro,

í;;w';žeje možno se je učit
iezilidských vztáů
v jakém"h;Ú-;
d*ť.dí;ijeme;;;iTh,,;ň"várťm

- -TůHTil,:ffi,
ví, že musí dbát o své osobní zdtaví
abezpečí
- umí se vYjadřovat Prostřednictvím
nuaeuntctr a hudebně
- bude se umět chovat zdvořile t a.rrY*
- poroanmí i neverbálním projevům lideÁ

pohybových činností

ho

A. Evaluačnísystém
A.1. Plán hospitací je interní součástíŠVP.

A.2.Plán, způsob a v/sledky kontrol všech zaměstnanců eviduje ředitelka školy, která
kontrolní činnost provádí.

-i

A.3. Evaluace - hodnocení
V pruběhu školníhoroku hodnotíme dítě -_kvalitu individuálního rozvoje a učení
(pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika dětí) - učitelkami ve třídě, ředitelkou.
Pedagoga - kvalitu a výsledky jeho práce (hospitace vzájemné, ředitelkou školy), ostatrrí
zaměstrrance školy - kvalitu práce, plnění úkolů,jednrání a vystupovrání (kontrolní činnost
ředitelky).
Evaluovat budeme ŠVPvZay předzahájením školníhoroku a operativně v pruběhu roku, dle
potřeby - všichni pedagogové na poradách. Důležitou součástíevaluace jsou časovéúseky
pro její provádění. Tyto úseky jsou stanoveny častostíporad a hodnocení ve školnímroce.
Evaluovat dále budeme TVP - učitelky na svých třídách po skončení dílčíchbloků,
vzdělávací proces - učitelky, ředitelka 5x ročně, nadstandardní aktivity - ředitelka 2x ročně
leden, květen, spolupráci s rodiči, podmínky školy - ředitelka - na konci školníhoroku,
činnosti a výsledky školy.
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Termín hospitace bude vždy předem oztámen.

Časod rozrrrh hospitací
Třída

7Át1

řljen

,zr'len6

prosinec

leden

lx
lx

únor

březen

duben

květen

lx

1x

2. modró
3. červenó

li§topad

červen

lx

lx
1x

lx
lx

§kuteČnosti, které budou pravidelně sledované a hodnocené při hospitaci:

|]{noyóni a příprava na činnost (dokumentace)

Kriúeria: jasný z,ám&

promyšlený cíl a obsah
stanovený očekávaný vYstup dílčíkompetence
návazrost na předcho zí témata
aktivity zabezpeéujívšestranný rozvoj osobnosti dítěte

Materiólní podmínlry !ro_ ěinnost (prostředí třídy, materiályn pomůcky)
prosffedí ffídy je estetřké, výzdob"
o irýtiarnych"ápracovních
"yp."iaa
činnostech dětí

Kriteria:

Pro Činnost je PřiPraven dostatek praktických pomůcek pro aktivní práci dětí
Pro Činnost je PřiPraven dostatek materiálu pró motivaci, ukarku, iďformaci,
názomost
materiální prosfiedky jsou vhodné, nápadité, funkční

r,sychohygienické p odmíntry

kriteria:

činnost je přiměřená aktuálním schopnostem dětí
spontárrť ařízené činnosti jsou vyvrážené
aktivíríapasivní činnosti jsóu vyvážené
sťídajíse metody a formy
jsou respektovány individuální schopnosti jednotlivých
dětí

Moúivece a hodnoconí dětí
noČá|9Čfmotivace je vhodně zlolená,je aktivizující a dostatečně silná
{alalována prů!ěžná motiváce, děti jsóu .kti""rár,y v souladu
s individuálními možróstrrri a schopnostmi
Činnostijsou nastaveny tak, aby všěchny děti mohly
být v některé části úspěšné
převažtrje pozitivní hodnocení, pochvaň

Kriteria:

fuFl::

_Inlerakco komunikace a klima tffdy
mezi učitelkou a dětmije pozitivní a emotivní vztah
učitelka v adekvátťch situacich respektuje dítě jako partnera
učitelka vytživ árovnoměmě formáiní i nerormátni
airto.itý
uěitelkarespektuje právo dítěte na svuj n*o,
v komrurikaci převažuje dialog nad mJnologem

kriteria:

děti mají dostatek prostoru pro sebevyjádření
atmosfera ťídyje příjemná, beznapétí a shoriu

Konkrétní cíle hospitace (pro každou hospitaci budou stanoveny

1

- 2 cfle)

Adaptace dětí na prostředí MŠ,na třídu, na učitelku
Vhodnost, pestrost a úěelnost použitých metod práce vzhledem k planovaným záměrum.
Respektovaní možností, potřeb, zkušeností i tempa dětí.
Podporující přístup učitelky, rozlíjeru představivo stí afantazie dětí.
Aktivní zapojentdětí do činností.
Preferovárú přirozeného prožitkovéhouěení.
Propojenost činnostís reálným prostředím.
Využívánímetod vedoucích k aktivizaci dětí, kzískávani poznatků a dovedností vlastní
zkušeností, prožitkem.
Y yuživ an| manipulačníchčinno stí, experimentovarú.
Možnost seberealizace dětí.
Aktivní zapojerudětí do činností.
Smysluplnost a provázanost činností, vedoucích ke získávání potřebných kompetencí.
Návazrrost na předchozí zkušenosti a dovednosti dětí, vylživani zkušeností a záňítk.ůdéti.

§oučástí hospitací bude hospitačnípohovor.

HuSPITAčNÍ pt-,ÍN

Zaří

-

Připravenost tříd nazahájení školníhoroku

ťída-vzájemná spolupráce učitelek
Dodržovaní vhodné skladby dne - rozvrženíčinností
dodržovánípobytu veŇu, náplň ěinností
Listopad - Sebeobsluha dětí, hygienické návyky - všechny třídy
- individuální přístupy k dětem
Prosinec - Dokumerrtace tříd, využívani ŠVP, návaznost TVP

Ři3en

-

1.

-

3.

hodnocení učitelek
Leden - Připravenost dětí na školu - PPV, trroveň jednotlivých dětí,
_ logopedická prevence, spolupráce s SMŠ
Unor - Uroveň sociálních váahů -eridětmi - všechny třídy
- uroveň sebeobsluhy dětí - zelenátříďa
Březen - Spolupráce učitelek s rodiči, vzájemnákomunikace, důvěra, respektovrání
osobnosti dítěte
_ rozvoj tělesných aktivit dětí
Duben - Úroveň jazykového projevu dětí i učitelek
3. fiída - úroveň PPV, spolupráce s elementaristkami v ZŠ
Květen - Náplň činnostípři pobytu venku, výletů, sportovní činnosti
Cerven- Závéreénéhodnocení j ednotliqfch tříd
- Evaluace ročníhoplanu

-

C. Plán porad

Z^Ří

"
.
.
.

zahájení školníhoroku
seznamy dětí
plánovaná školenízaměstnanců
informace o hospodaření školy

rrsropaJ;:ffi:;
.
.

evaluace ŠVPa TvP
zprávy ze školení

BoZP

J-ců

LEDEN:"ffi;Tffi,"
.

spolupráce se ZŠ,zápís do ZŠ

DVPP

BREZEN

KVETEN

CERVEN

-

informace o hospodaření školy, o platech

příprava zápisudo Mš, den otevřených dveří
škola v přírodě
informace z tisku
hodnocení kroužkťr
plán dovolených
prázdninový provoz
oslava MDD, výlet, olympiáda MŠ
hodnocení zápisu do MŠ
hodnocení 2. pololetí
hodnocení všech zaměstnanců školy
ekonomická situace školy
plán na nový školnírok

