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1. Identifikační údaje o mateřské škole 

název školy:   Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, 

Mitušova 16, příspěvková organizace  

IČ:         70631735                                                                  

sídlo MŠ:            MŠ Mitušova 90, Ostrava-Hrabůvka, 700 30             

telefon:                  ZŠ 736 761 940 

                             MŠ 732 380 000 

e-mail:                 ms.mitusova90@seznam.cz 

                          pail@zsmitusova16.cz 

 

ředitel ZŠ:               Mgr. Martin Pail 

 

vedoucí učitelka MŠ:  Lenka Fuchsová 

 

web. stránky školy:  www.msmitusova90.cz 

 

zřizovatel:           Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih 

                              Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, 700 30 

 

typ MŠ:                   škola s celodenním provozem      

 

kapacita:                  140 dětí 

počet tříd:                5 tříd 

provozní doba:       6:00-16:30 

školní vzdělávací program:   „Mámo,táto chystáme se do světa“       

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Charakteristika školy 

 

 
Mateřská škola byla otevřena v září 1978 jako 2 třídní mateřská škola a jesle. 

Mateřská škola Mitušova 90 je od 1. ledna 2003 součástí právního subjektu Základní 

škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace. 

Mateřská škola se nachází v klidné části sídliště Hrabůvka, městské části Ostrava-Jih, 

mimo dosah provozu motorových vozidel a dětem tak nabízí bezpečné a klidné, tiché 

prostředí. Jedná se o typizovanou pavilónovou budovu ze 70. let. Nedaleko MŠ je lesopark 

Bělský les, který nabízí řadu možností k vycházkám do přírody. 

Mateřská škola sídlí v samostatné budově naproti základní školy. Jedná se o pětitřídní 

mateřskou školu s celodenním provozem. Kapacita MŠ je 140 dětí. Škola má vlastní kuchyň a 

prádelnu. 

mailto:ms.mitusova90@seznam.cz
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Objekt mateřské školy tvoří čtyři budovy, které jsou propojeny velkou, prosklenou 

chodbou, z toho tři budovy jsou dvoupodlažní. Přízemí budovy tvoří hospodářská část - 

technické místnosti, kancelář vedoucí kuchyně, prádelna, sušárna, sociální zázemí kuchařek a 

uklízeček, výtah pro kuchyň, sklad a keramická dílna. V další části přízemí se nachází 1., 3. a  

4. třídu.a malou učebnu pro logopedii a hru na flétnu. 

V prvním poschodí se nachází kuchyň, ředitelna /sborovna/ a 2. a 5. třída se sociálním 

zařízením. Součástí tříd jsou kuchyňky, které slouží k přípravě jídel. Každá třída má svou 

hernu, pracovnu, šatnu, umývárnu, WC. Vedle tříd mají učitelky šatny se sociální vybavením. 

Je zde 5 vchodů do budovy - 1 hlavní vchod, 2 slouží pro zásobování a ostatní ke 

vstupu na školní zahradu.   

Mateřská škola prošla během posledních let rekonstrukcí. 

Vybavení je průběžně doplňováno tak, aby odpovídalo materiálním, hygienickým a 

bezpečnostním podmínkám a rozvíjelo estetické cítění dětí. Na jejich výzdobě se podílejí 

učitelky a děti samy. 

Na budovy mateřské školy bezprostředně navazuje prostorná zahrada, která umožňuje 

dětem pohybové aktivity téměř v průběhu celého roku. Zahrada je plná zeleně a vzrostlých 

stromů, keřů, které poskytují dětem příznivé mikroklima v letním počasí. Zahrada je 

vybavena 5 pískovišti, průlezkami, novými herními sestavami – prohazovacími stěnami a 

dřevěnými domečky pro každou třídu. Vše odpovídá normám EU. V rámci obnovy herních 

prvků budeme usilovat o získání potřebných finančních prostředků zapojením do případných 

projektových výzev nebo grantových programů. 

Péči o stav zeleně zajišťuje zřizovatel a mateřská škola se zapojením rodičů. 

 

Vize: Naší společnou snahou je, aby se děti v MŠ cítily co nejlépe a do školky chodily s chutí 

a radostí. Veškeré naše úsilí směřuje k tomu, aby čas, který děti v MŠ stráví, byl časem, který 

v nich zanechá nesmazatelné stopy do jejich životů. 

Od pedagogů očekáváme vysokou odbornost, vstřícnost a individuální přístup. Od rodičů 

očekáváme spolupráci a zájem  

 

 

 

 

 

3. Podmínky a organizace vzdělávání 

 
 

3.1. Věcné podmínky 

 
Mateřská škola má přiměřeně velké prostory, které vyhovují nejrůznějším skupinovým 

i individuálním činnostem. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení 

(umývárna a toalety) i vybavení pro odpočinek dětí (matrace, lehátka) jsou přizpůsobeny 

antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou estetického vzhledu a jsou 

zdravotně nezávadné. Prostor je rozvržen na část pro využití stolních činností či stravování a 

druhá je využívána na pohybové činnosti a odpočinek. K hernám patří přilehlé kabinety 



s didaktickými pomůckami a tělovýchovným nářadím, které děti využívají k obohacení 

činnosti. Část materiálu rozmisťujeme do prostoru třídy a dle přitažlivosti pro děti 

obměňujeme. 

Všechny třídy mají prostorné šatny a každé dítě má vlastní šatnový blok označený 

svou značkou. Stěny šaten a chodby jsou využívány především dětské tvořivosti a fantazii. 

V každé třídě se nachází pianino, které učitelky využívají ke své práci, dále pak kytara 

a flétna na 2 třídách. Interaktivní tabule jsou umístěny ve 3 třídách. Disponujeme také 2 

přenosnými interaktivními boxy OMNEO, které slouží pro všechny třídy. Každá třída má 

k dispozici CD přehrávač, ve 2 třídách je televize a DVD přehrávač. Gramofon je v kanceláři 

u vedoucí učitelky. 

V loňském roce byla zrekonstruována letní umývárna, která slouží i k uložení hraček a 

pomůcek na pobyt venku. V letošním roce byla provedena oprava rozvodu vody v celém 

areálu mateřské školy, byly vyměněny všechny dveře v budově a natřeno schodiště a 

vymalována chodba. 

Třídy a šatny jsou vybaveny nábytkem vyrobeným na míru. Vybavení tříd hračkami a 

pomůckami je dle možností doplňováno. Hračky jsou uloženy v barevných boxech a 

skříňkách, ke kterým mají všechny děti přístup a mohou se tak podílet na společném úklidu. 

Sledujeme a využíváme nové nabídky na metodický a didaktický materiál, doplňujeme 

materiál do žákovské a učitelské knihovny. 

Jednotlivé třídy upravují samy paní učitelky tak, aby uspořádání nábytku, správná 

výška stolů a židlí vyhovovalo potřebám dětí, bylo funkční, podnětné a inspirativní. 

Na výzdobě prostředí naší MŠ se děti podílejí svými kresbami a výrobky, které si 

mohou prohlížet rodiče i veřejnost. 

Všechny vnitřní i venkovní prostory odpovídají bezpečnostním a hygienickým 

požadavkům. 

 

Záměr: vyměnit lehátka na 2 třídách a koupit židličky na 1 třídu, výměna linolea a koberců 

ve 2 třídách 

 

 

 

3.2. Životospráva 

 
Naše mateřská škola má svou vlastní školní jídelnu. Dětem je poskytována 

plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů. Je zachována vhodná skladba 

jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Pestrost a vyváženost 

stravy sledujeme pomocí spotřebního koše. Důsledně dbáme na zásady zdravé výživy, dle 

možností zařazujeme nové pokrmy zdravé stravy.  

Děti mají po celý den v samoobslužném systému zajištěn pitný režim. Na třídách jsou 

umístěny zásobníky s výpustným ventilem a děti do svých označených hrníčků čepují čaj 

nebo vodu, která je ochucena citronem nebo bylinkami. Mezi jednotlivými podávanými 

pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. 

Každý den mají děti k dispozici u svačiny tácky s čerstvým ovocem nebo zeleninou.  

U starších dětí je svačina realizována samoobslužnou formou. Mladším dětem pomáhají 

učitelky nebo správní zaměstnanci. Děti si mohou nachystat jídlo dle své potřeby.  



U oběda se všem dětem polévka nalévá. Pro druhý chod si chodí všechny děti samy. 

Pravidelně zařazujeme i „mazací dny“, kdy si starší děti mažou chléb samy. 

Vedeme je k sebeobsluze při svačinách i při obědě, kdy si samy prostírají, uklízí a 

odnáší použité nádobí na připravený vozík. Své místo si uklidí v rámci možností. 

 Do stravy nejsou děti nuceny, snažíme se však vhodně motivovat a jít příkladem, aby 

neznámá jídla ochutnaly. Děti se postupně učí zacházet s příborem. Součástí jídelníčku je 

podávání ovoce a zeleniny v syrovém stavu (ovocné a zeleninové talíře).  

 

V MŠ je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik 

flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit tak, aby bylo možné 

reagovat na neplánované události v MŠ. 

Děti jsou každodenně dlouho venku, vždy s ohledem na okamžitou kvalitu ovzduší a 

vyjma mrazu pod -10°C, náledí, silného větru a deště. Umožňujeme dětem dostatek volného 

pohybu nejen na zahradě, ale i v prostorách mateřské školy. Každý den kontrolujeme 

monitorovaný stav ovzduší. 

 Pravidelnou součástí denního režimu dětí v naší mateřské škole je odpolední spánek, 

který vychází z individuálních potřeb dětí. Respektujeme odlišnou potřebu spánku 

jednotlivých dětí. Po obědě cca 30 minut odpočívají všechny děti při čtení pohádky, 

popřípadě poslouchají nahrávky, poté děti s nižší potřebou spánku postupně vstávají a jsou 

jim nabídnuty náhradní klidové činnosti. 

 Ostatní děti, které nechtějí odpočívat, si mohou hrát různé stolní hry, ale musí 

respektovat spící děti a jejich činnosti musí být klidné. Tuto dobu využíváme k různým 

grafomotorickým cvičením a hrám s didaktickými pomůckami. Nutit děti ke spánku je 

nepřípustné. 

Lehátka nebo matrace denně připravují a uklízí správní zaměstnanci. Starší děti se učí 

pomáhat, peřinky si chystají a ukládají samy. Pyžamo si pověsí na sušící stojan. Každé dítě 

má svůj box a značku, kam si povlečení uloží. Malým dětem ukládají správní zaměstnanci. 

Ke spojování tříd dochází pouze v nutných případech, jen v odpoledních hodinách. 

Učitelky se samy chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují dětem 

přirozený vzor. 

 

Záměry 

Vést děti ke správnému životnímu stylu 

Zaměřit se na správné stolování - držení příborů, čistý stůl, samostatnost dětí 

Vést k základním návykům sebeobsluhy - dodržování osobní hygieny a hygienických návyků 

 

 

3.3. Psychosociální podmínky 
 

Všichni zaměstnanci školy se snaží vytvářet dětem takové prostředí, aby se zde děti 

cítily spokojeně, jistě a bezpečně. 

Nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na nové prostředí. Učitelé 

respektují potřeby dětí (obecně lidské, vývojové a individuální), reagují na ně a napomáhají 



v jejich uspokojování (jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, navozují situace pohody, klidu, 

relaxace apod.).  

Rodiče mají možnost přivádět dítě dle svých potřeb – dohodnou se s učitelkou ve 

třídě. 

Všechny děti mají v naší školce stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. 

Nikdo by neměl být znevýhodňován či zvýhodňován. 

Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážená mírou omezení, vyplývajících z nutnosti 

dodržovat v MŠ potřebný denní režim a učit děti pravidlům soužití. Děti jsou seznamovány 

s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých 

kamarádů, kde jsou všichni rádi 

Učitelé zatěžují děti přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mají možnost kdykoliv 

relaxovat v klidných koutcích třídy.  

Všichni zaměstnanci se snaží respektovat individuální potřeby dětí, reagují na ně a 

napomáhají v jejich uspokojování. 

Počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při většině činností. Učitelé se snaží o nenásilnou 

komunikaci s dítětem, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. 

Měla by převažovat pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě nebát se, 

pracovat samostatně, důvěřovat si. Učitelé se vyhýbají negativním slovním projevům a 

podporují děti v samostatných pokusech, jsou uznalí, dostatečně oceňují a vyhodnocují 

konkrétní projevy a výkony dítěte a přiměřeně na ně reagují pozitivním oceněním. Dětem se 

dostává jasných a srozumitelných pokynů 

Učitelé sledují vztahy dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňují (prevence šikany). 

Sociální klima je utvářeno na základě vzájemné důvěry, úcty, empatie a spolupráce 

všech lidí v MŠ. Za důležitou je považována profesionálně vedená komunikace s dětmi. 

Pravidla komunikace s dětmi: 

 projevovat empatii (vcítění se do pocitů) 

 popisovat činnost, situace (nikoli všeobecně hodnotit chování dětí – šikovný, 

hodný, zlobivý atd.) 

 vyjadřovat své pocity, používat JÁ výroky, vyvarovat se trestů, pochvaly 

a odměny nahradit věcnou zpětnou vazbou 

 využívat pozitivní komunikaci 

 nechávat dětem pocítit přirozené následky – zpětná vazba 

 podporovat samostatnost dětí možností výběru a vracením otázek 

.  

Děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani 

znevýhodňováno. Jakékoliv projevy nerovností, podceňování a zesměšňování dětí jsou 

nepřípustné 

 

 

 

 



3.4. Organizace  

 
Provoz mateřské školy je od 6.00 do 16.30 hod. 

 

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného Školního vzdělávacího programu probíhá 

v následujícím základním denním režimu: 

 

06.00-07.00    scházení dětí ve třídě Kočička, volné hry, komunikace s učitelkou nebo s kamarády 

07.00-08.45 volné hry dětí v kmenových třídách, řízené činnosti a aktivity, pohybové   

aktivity – ranní cvičení, komunikativní kruh, diagnostické činnosti 

 

08:45-09:15 dopolední svačina  

 

09:15-09:45 didakticky zacílené aktivity, řízené činnosti a aktivity, zaměřené na výchovu a 

vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle 

ŠVP  

 

09:45-11:45 pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na 

výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, 

prováděné podle školního vzdělávacího programu s důrazem na pohybové 

aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem 

(v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na 

výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy) 

 

11:45-12:15 oběd a osobní hygiena dětí   

11.30-12:00    oběd a osobní hygiena u 2-3 letých dětí    

 

12:15-14:15 příprava spánek a odpočinek, poslech čteného literárního textu nebo relaxační 

odpočinek, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku 

 

14:15-14:45 odpolední svačina 

 

14:30-16:30 volné hry dětí, dokončení činností z dopolední činnosti, 

                        nadstandardní aktivity  

                        pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě 

mateřské školy, doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci  

 

Veškeré činnosti mohou být během dne upravovány, probíhají skupinově nebo individuálně, 

spontánně nebo řízeně. Vše se přizpůsobuje potřebám a zájmům dětí, aby byly vedeny 

přirozeným způsobem. 

 

 

 

Organizace chodu mateřské školy se dále řídí těmito zásadami: 

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

jejich aktuální možnosti 

 Učitelé se plně věnují dětem. Je nepřípustné nechat děti bez dozoru 

 Do denního programu jsou každý den zařazovány činnosti k podpoře zdraví- ranní hry, 

ranní cvičení, pohybové hry, zdravotní a uvolňovací cviky během dne, pobyt venku 



  ranní cvičení k posilování svalstva a jeho správné držení 

 Materiální podmínky pro činnosti jsou připravovány řádně, včas a v dostatečném 

množství 

 V každé činnosti učitelky uplatňují individuální přístup k dětem 

 Je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim při vstupu do mateřské 

školy. 

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

možnost účastnit společných činností v malých, středně velkých a velkých skupinách. 

 Stanovené počty dětí na třídách nejsou překračovány. Třídy jsou spojovány jen za 

mimořádných okolností. 

 Učitelé se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, 

soukromí a bezpečí. 

 Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený, a to včetně aktivit, které mateřská 

škola organizuje nad rámec běžného programu. Výlety, školka v přírodě… 

  Děti se mohou pohybovat po celé třídě i herně, mají k dispozici i tělovýchovné nářadí 

a náčiní 

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

pokračovat později. 

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

experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly vlastním 

tempem. 

 Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím 

potřebám a možnostem dětí 

 Dostatečně dbáme na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost 

uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost 

při osobní hygieně apod. 

 

 

 

Nabídka aktivit školy  

Nabízené aktivity jsou implementovány do vzdělávací nabídky našeho ŠVP. Nenarušují 

vzdělávací nabídku, ale účelně a smysluplně ji doplňují. Tyto aktivity děti navštěvují jen se 

souhlasem rodičů. 

 

Kroužky zajištěné učitelkami 

o Keramika - pro starší děti 

o Hra na flétnu - dle zájmu dětí 

o Předškoláček - pro děti s odloženou školní docházkou 

o Tanečky pro kluky a holčičky 

o Pěvecký sbor My(tu)šáci 

 

Zprostředkování pravidelných nadstandardních aktivit ve škole 

 Usměvavá angličtina 



 Judo Baník Ostrava 

 Lyžování se sluníčkem 

 Plavecký výcvik v Brušperku 

 

Rodiče hradí náklady. Pravidla a podmínky jsou vymezeny. 

.  

Akce školy pořádané během roku 

 Oslavy narozenin 

 Tvůrčí dílničky s rodiči na jednotlivých třídách 

 Výtvarná odpoledne s rodiči (malování na sklo, pískování) 

 Uspávání broučků 

 Muzikohrátky -bubnování 

 Mikulášská besídka – program s nadílkou 

 Pečení vánočního cukroví 

 Besídky ke Dni matek 

 Maškarní karneval s  rodiči v aule ZŠ 

 Vánoční posezení - program předškoláků pro celou  MŠ 

 Vánoční program pro seniory 

 Pravidelná divadelní představení v MŠ 

 Návštěva Divadla loutek v Ostravě 

 Výlet do ZOO 

 Oslava MDD 

 Čarodějnický rej na školní zahradě 

 Závody koloběžek 

 Brigády s rodiči na školní zahradě 

 Zahradní slavnost - rozloučení s předškoláky - program, hry, táborák 

 Výlety s rodiči do Beskyd 

 Výtvarná soutěž v MŠ Malý umělec 

 Besedy psychologem pro rodiče předškoláků -  školní zralost   

 Den otevřených dveří před zápisem do MŠ 

 Škola v přírodě 

 

 

3.5. Řízení mateřské školy 

 
Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny v pracovních 

náplních, vnitřních směrnicích školy a v pracovním plánu školy. 

Všichni zaměstnanci se podílejí na řízení školy prostřednictvím přidělených 

kompetencí a spoluúčastí na vytváření pracovních plánů. 

Pedagogický sbor pracuje jako tým, vzájemně si pomáhá, neprodleně a flexibilně řeší 

vzniklé překážky v práci (zastupování…). 

Školním vzdělávacím programem jsou stanovena pravidla evaluace a sebehodnocení. 

Předávání informací není zajištěno pouze pracovními poradami, ale především dobrými 

vztahy mezi zaměstnanci a každodenní vzájemnou komunikací.  

Vedoucí učitelka organizuje, řídí a kontroluje chod školy. Pravidelně či dle potřeby 

jsou pořádány provozní a pedagogické rady. 



Vedoucí mateřské školy se snaží vytvářet ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, 

zapojuje pracovníky do řízení mateřské školy, respektuje jejich názory, podporuje jejich 

spoluúčast na rozhodování v otázkách ŠVP, motivuje jejich pracovní výsledky pravidelně na 

pedagogických a provozních poradách.   

Učitelky mají prostor pro jejich vlastní tvůrčí přístup a jsou jim vytvořeny podmínky 

pro jejich další vzdělávání. 

Rodičům jsou informace předávány ústně při scházení a rozcházení dětí, písemně na 

nástěnkách v šatnách a na webových stránkách. 

 

Záměry 

Větší spolupráce s rodiči a sponzory 

 

 

 

3.6. Personální a pedagogické zajištění 

 
Na chodu mateřské školy se podílí 17 zaměstnanců v trvalém pracovním poměru. 

Učitelé mají předepsanou odbornou a pedagogickou způsobilost. Pedagogický tým tvoří 10 

učitelek,3 s vysokoškolským vzděláním a 7 se středoškolským vzděláním. 

Provoz školy zajišťují 3 správní zaměstnanci a 3kuchařky a 1 vedoucí školní jídelny. 

 Vzdělání (DVPP) si průběžně učitelé doplňují absolvováním odborných seminářů a 

kurzů nebo účastí na projektech z EU. Plán DVPP je zpracován dle konkrétních nabídek 

pedagogických center a duálních potřeb školy. 

Semináře jsou akreditovány MŠMT a jsou převážně pořádané Krajským vzdělávacím 

a informačním centrem, Národním institutem pro další vzdělávání, SPC Kpt. Vajdy). 

Učitelky dle provozních možností školy čerpají dny na samostudium, o kterém pak 

informují na pedagogické radě při vyměňování poznatků a zkušeností se zaváděním nových 

metod do praxe. Studiem odborné literatury a časopisů si učitelky rozšiřují individuálně své 

znalosti 

Vedení školy nám vytváří vhodné podmínky pro další profesní růst systematické 

vzdělávání. 

Pracovní doby i pracovní náplně jsou stanoveny tak, aby optimálně zajišťovaly 

předškolní vzdělávání a provoz MŠ. 

Logopedickou péči(prevenci) v mateřské škole zajišťují učitelky na jednotlivých 

třídách. Učitelky absolvovaly vzdělávací kurz Logopedická prevence (vzdělávací program 

akreditovaný MŠMT). 

 

Záměry: zaměřit se na zpracování a předávání zkušeností ze seminářů DVPP 

              zapojení správních zaměstnanců do společných plánovaných aktivit s rodiči 

 

 

3.7. Spoluúčast rodičů 
 



Ve vztazích mezi učitelem a zákonnými zástupci se snažíme vytvořit podmínky pro 

oboustrannou důvěru, otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochotu spolupracovat. 

Chceme, aby spolupráce fungovala na základě partnerství.  

Učitelé sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim rozumět a 

vyhovět. Zákonní zástupci mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se programů pro 

děti. Jsou informováni o tom, co se v MŠ děje. Projeví-li zájem, mohou spolurozhodovat při 

plánování programu MŠ, při řešení vzniklých problémů apod.  

V průběhu celého roku mají zákonní zástupci možnost vstupu do třídy, 

Pravidelně je informujeme o vývoji jejich dítěte a jsme vždy připraveni nabídnout 

rodičům pomoc, radu a podporu a domlouvají se na společném postupu při jeho výchově a 

vzdělávání.  

Učitelé chrání soukromí rodiny a zachovávají patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních 

záležitostech. Jednají se zákonnými zástupci ohleduplně, taktně, diskrétně a s vědomím, že 

pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné 

horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. 

Podpora rodinné výchovy a pomoc zákonným zástupcům v péči o dítě probíhá také 

nabídkou poradenského servisu i nejrůznějších osvětových aktivit v otázkách výchovy a 

vzdělávání předškolních dětí. 

 

Formy spolupráce s rodiči: 

 

 třídní schůzky 

 schůzky s novými rodiči 

 akce pro rodiče s dětmi 

 vystoupení dětí pro rodiče 

 telefonická komunikace 

 nástěnky v MŠ, v šatnách 

 internetové stránky školy 

 volný vstup do MŠ, pomoc při adaptaci dítěte 

 individuální konzultace, pomoc při řešení konfliktů 

 výstavky dětských prací v prostorách mateřské školy – šatny dětí, nástěnky, chodby, 

okna, skříňky 

 Den otevřených dveří 

 tvůrčí dílničky s rodiči 3x ročně 

 sběrové akce v MŠ 

 brigády na školní zahradě 

 rozloučení se školáky na zahradě 

 podíl na přípravě a účast na akcích školy 

 

 

 

Záměry 

Snažit se o co nejlepší spolupráci s rodiči při řešení problémů 

 

 



Spolupráce se základní školou  

 

Jedním z hlavních úkolů mateřské školy je připravit děti na vstup do prvních ročníků 

základní školy a zabezpečit jim tak úspěšný přechod z mateřské školy do základní školy. 

Veškeré úsilí by mělo vést k tomu, aby děti tento krok zvládly bez strachu a v psychické 

pohodě. Pro zvládnutí je ale nutná dobrá spolupráce a komunikace s učitelkami prvních 

ročníků ZŠ. Mateřská škola vypracovává spolu se základní školou plán spolupráce, který je 

v průběhu roku naplňován. 

 

 informativní schůzka s vedením ZŠ a rodiči předškoláků před zápisem do MŠ 

 pravidelné návštěvy předškolních dětí z MŠ v 1. třídách ZŠ 

 přípravka pro předškolní děti vedená učitelkami 1. tříd v ZŠ /listopad, prosinec/ 

 návštěva ve školní družině Děti hrají dětem /divadlo/ 

 možnost využívaní tělocvičny v ZŠ 

 využití auly v ZŠ k uspořádání Karnevalu s rodiči /březen/ 

 pravidelné návštěvy školního hřiště 

 Celé Česko čte dětem – předčítání školáků v MŠ v průběhu celého školního roku 

 sportovní odpoledne na hřišti 

 vzájemné návštěvy v předvánoční době 

 

 

Záměr: zaměřit se na úzkou spolupráci mezi jednotlivými třídami  

 

 Spolupráce s ostatními organizacemi 

 

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, s PPP Ostrava-Zábřeh, SPC Kpt. Vajdy 

v Ostravě, s odbornými lékaři, klinickými logopedy, se Spolkem rodičů a přátel školy při 

Mitušova 6, Lesní školkou v Ostravě Bělském lese, s Klubem seniorů, se ZŠ a MŠ Diakonie  

v Ostravě Vítkovicích,se Světem techniky v Ostravě,s Ostravskou univerzitou,se společností 

ASA,Skutečně zdravou školou a Recyklohraním. 

Zajišťujeme praxe studentů ze Střední školy prof. Z. Matějčka, Ostrava-Poruba, SŠ 

AHOL Ostrava-Vítkovice, Střední školy Anežky České v Odrách. 

 

 

4. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami  
 

RVP PV vychází ve své základní koncepci z respektování individuálních potřeb a možností 

dítěte. Z toho důvodu je RVP PV základním východiskem i pro přípravu vzdělávacích 

programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

  

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti 

stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení 

i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory 

(PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. 

Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky 

č. 27/2016 Sb. 



Stanovené rámcové cíle i očekávané výstupy ŠVP jsou pro všechny děti společné. 

Při plánování a realizaci vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními má pedagog 

na zřeteli fakt, že se děti ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. 

Účelem podpory vzdělávání těchto dětí je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího 

potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. 

Při vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami pedagog zahrnuje do svých 

vzdělávacích strategií podpůrná opatření.  

Důležitou podmínkou úspěšnosti předškolního vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami je nejen volba vhodných (potřebám dětí odpovídajících) vzdělávacích metod 

a prostředků, které jsou v souladu se stanovenými podpůrnými opatřeními, ale i uplatňování 

vysoce profesionálních postojů učitelů i ostatních pracovníků, kteří se na péči o dítě a jeho 

vzdělávání podílejí. Rozvoj osobnosti dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními závisí 

na citlivosti a přiměřenosti působení okolí mnohem více, než je tomu u dítěte, které není 

ve svých možnostech primárně omezeno.  

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje učitel úzce s rodiči 

a dalšími odborníky, využívá služby školských poradenských zařízení. 

 

Podpůrná opatření 1. stupně  

 Má-li dítě obtíže při vzdělávání, škola zpracuje plán pedagogické podpory dítěte 

/PLPP/, který zahrnuje mj. popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka 

a podpůrná opatření prvního stupně; plán pedagogické podpory bude vyhodnocen 

nejpozději po třech měsících. Podkladem pro zpracování PLPP je ŠVP. 

PLPP viz příloha č. 1 

 Nebude-li poskytování podpůrných opatření prvního stupně postačující, doporučí 

škola vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení. Zprávu z vyšetření obdrží 

zákonní zástupci dítěte, škola dostane doporučení a na jeho základě sestaví 

individuální vzdělávací plán, který obsahuje mj. podpůrná opatření druhého až pátého 

stupně (dle doporučení školského poradenského zařízení).  

 Nejsou-li podpůrná opatření dostačující, školské poradenské zařízení vydá doporučení 

stanovující jiná podpůrná opatření, případně stejná podpůrná opatření vyššího stupně. 

 

Podpůrná opatření 2. - 5. stupně 

Od druhého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována ŠPZ po projednání se školou 

a zákonným zástupcem dítěte. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským 

zařízením stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb. 

Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně je podkladem 

pro zpracování individuálního vzdělávacího plánu /IVP/ doporučení ŠPZ. V tomto plánu se 

vzdělávací obsah upraví tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky 

a skutečnými možnostmi dětí, a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního 

maxima.  

IVP viz příloha  

 

4.1. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole  

 

 tvorba, realizace a vyhodnocování PLPP u těchto dětí je prováděna na základě pokynu 

ředitelky školy a za spolupráce s pedagogy, popř. jinými odborníky;  



 tvorba, realizace a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů u těchto dětí 

je prováděna na základě pokynu ředitelky školy a za spolupráce s pedagogy, se SPC, 

popř. jinými odborníky. 

 

Pravidla pro zpracování, hodnocení, aktualizaci PLPP a IVP 

Zpracování PLPP a IVP je povinností učitelek dle RVP PV „Vzdělávání dětí se speciálními 

potřebami, novely školského zákona č. 82/2015 Sb., zejména z § 16 a z prováděcí vyhlášky č. 

27/2016 Sb. 

Cílem je zajistit pro děti v mateřské škole takové podmínky pro jejich vzdělávání, které 

reflektují možnosti dětí, jejich potřeby ve vztahu k jejich aktuálnímu věku; rozvíjejí 

a podporují výchovu dětí, respektují míru nadání i dopady zdravotního stavu do jejich 

přípravy na školu.  

Na začátku školního roku, během měsíce září, nebo při nástupu nového dítěte během školního 

roku do MŠ /po adaptaci dítěte cca 3 měsíce/ učitelka vyhodnotí potřebu podpůrných opatření 

na základě pozorování práce a hry dětí.  

 

Podpůrná opatření 1. stupně 

 Po konzultaci s vedoucí učitelkou školy zpracovávají učitelky na třídě PLPP 

/opatření MŠ, která mají podpořit dítě, pokud z pozorování dítěte při práci a při hře 

vyplývá, že má drobné problémy např. s motorickou obratností, špatnou koncentrací 

pozornosti, s úchopem pomůcek, s rozvojem vnímání, řeči, s verbální obratností, s 

dovedností reprodukovat a pamatovat si instrukce i zadání práce, střídat činnosti a 

respektovat tempo dítěte/ 

formulovat pozorované výukové obtíže, hledat možné intervence v oblasti forem a 

metod výuky, organizaci výuky a používaní pomůcek 

 Hodnocení PLPP provádějí učitelky průběžně a po 3 měsících konzultují vyhodnocení 

s vedoucí učitelkou školky. 

 

Podpůrná opatření 2. – 5. stupně 

 pokud se ukáže, že podpora dítěte prostřednictvím PLPP nebyla dostačující, požádají 

učitelky po konzultaci s vedoucí učitelkou školy zákonného zástupce, aby navštívil 

ŠPZ (PPP nebo SPC), které může následně doporučit podpůrná opatření vyšších 

stupňů;  

 na základě doporučení ŠPZ zpracovávají učitelky IVP, konzultují IVP se zákonnými 

zástupci dítěte, vedoucí učitelkou školy a ŠPZ nejpozději do 1 měsíce 

 IVP průběžně hodnotí /minimálně 1x za 2 měsíce/ a konzultují jej se zákonnými 

zástupci, vedoucí učitelkou školy, v případě potřeby se ŠPZ 

 v případě podpůrného opatření v podobě asistenta pedagoga jej metodicky vedou, úzce 

s ním spolupracují při plánování činností a jejich vyhodnocení, dbají na zpracování 

potřebné dokumentace /zápisy v TK, vedení portfolia dítěte, konkretizovaný plán 

individuální práce k daným tématům/ 

 nemůže-li učitelka ze závažných důvodů zabezpečit bezodkladné poskytování 

doporučeného podpůrného opatření, informuje vedoucí učitelku školy a škola 

po projednání se ŠPZ a na základě informovaného souhlasu zákonného zástupce 

dítěte, poskytne, po dobu nezbytně nutnou, jiné obdobné podpůrné opatření stejného 

stupně 



 shledá-li učitelka po konzultaci s vedoucí učitelkou školy, že podpůrná opatření nejsou 

dostačující nebo nevedou k naplňování vzdělávacích možností a potřeb dítěte, 

doporučí zákonnému zástupci dítěte využití poradenské pomoci ŠPZ, tedy PPP nebo 

SPC. Obdobně postupuje i v případě, shledá-li, že poskytovaná podpůrná opatření již 

nejsou potřebná 

 

 

 

4.2.   Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními  

 

Pro úspěšné vzdělávání těchto dětí škola umožní:  

 uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu 

při organizaci činností a při stanovování obsahu, forem i metod výuky  

 stanovená podpůrná opatření při vzdělávání dětí  

 při vzdělávání dítěte, které nemůže vnímat řeč sluchem, jako součást podpůrných 

opatření vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá jeho potřebám a s jehož 

užíváním má zkušenost  

 při vzdělávání dítěte, které při komunikaci využívá prostředky alternativní nebo 

augmentativní komunikace, jako součást podpůrných opatření vzdělávání 

v komunikačním systému, který odpovídá jeho vzdělávacím potřebám  

 spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními 

a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby 

spolupráci s odborníky mimo oblast školství (zejména při tvorbě IVP) 

 

Pokud zákonný zástupce dítěte přes opakovaná upozornění a vysvětlení důsledků 

nenavštívil ŠPZ za účelem nastavení podpůrných opatření ve vzdělávání dítěte a způsobil 

tak dítěti obtíže při vzdělávání /protože škola sama dostatečná podpůrná opatření vytvořit 

nemůže/ může se škola obrátit na zástupce orgánu veřejné moci (OSPOD) a v souladu se 

zákonem o sociálně právní ochraně dětí požádat o součinnost. 

 

 

 

  

5.  Vzdělávání dětí nadaných 

 
Škola prostřednictvím kvalitní pedagogické diagnostiky vyhledává mimořádně nadané děti  a 

formou  integrovaného vzdělávání a individualizované výuky podporuje rozvoj jejich talentu 

 
Rozvoj a podpora mimořádných schopností a nadání dítěte je zajišťována: 

 předkládáním vyššího stupně složitosti nabízených činností 

 využitím vhodných didaktických pomůcek, materiálů 

 volbou vhodných metod, forem výuky 

 individuálním přístupem 

 prací s tablety, interaktivní tabulí-vzdělávacími programy 

 nabízenými specifickými činnostmi 

 

 



 

 

6.Vzdělávání dětí od dvou do tří let 

 
Podmínky pro vzdělávání 

Pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí ve věku od dvou do tří let jsou ve 

škole zajištěna opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, prostorových i 

materiálních podmínek, včetně přizpůsobení organizace vzdělávání. 

Organizace vzdělávání vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje jejich individuálním 

potřebám a možnostem. Dvouleté děti potřebují více individuální péče, pravidelný režim, 

emoční podporu a srozumitelná pravidla. Vzhledem k tomu je upraven i režim dne, který 

zohledňuje čas na stravování a dostatečný odpočinek. 

Věcné podmínky 

Hračky a pomůcky pro tyto děti jsou ve spodních skříňkách a umístěny na viditelném 

místě. Postupně jsou doplňovány o hračky a pomůcky, které jsou vhodné pro děti od dvou 

let. Nebezpečný drobný materiál, hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby k nim děti 

neměly přístup. V budoucnu chceme dovybavit třídu novými stoly a židličkami. které 

odpovídají věkové kategorii. a byly v dostatečném počtu. Pro zajištění osobní hygieny dětí 

je možné použít nočníky(zajištěno jejich adekvátní vymývání a dezinfekce),do budoucna 

plánujeme pořídit přebalovací stůl a odpadkový koš na pleny. Pro pobyt venku je 

využívána zahrada mateřské školy, jsou voleny krátké procházky do okolí MŠ. 

    Personální podmínky 

 Je optimálně využita maximální možná výše úvazků pedagogických pracovníků.Rozpis 

přímé pedagogické činnosti pedagogů je stanoven tak,aby bylo možné co největší souběžné 

působení učitelů v rámci třídy mateřské školy v organizačně náročnějších dnech.V rámci 

posílení pedagogického personálu bude od ledna na třídě chůva ,která splňuje kvalifikační 

předpoklady v souladu s profesní kvalifikací.Chůva mateřské škole pomáhá učiteli s péčí o 

dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy, zajištění  bezpečnosti a individuálních 

potřeb dítěte. 

 

Zajištění průběhu vzdělávání dětí od 2 do 3 let 

Ve vzdělávání dětí mladších tří let převládají spontánní činnosti nad řízenými. Nejčastěji 

uplatňujeme individuální nebo skupinovou formu činností.Důraz klademe na volnou hru. 

V plné míře akceptujeme vývojová specifika (individualizace, diferenciace). 

 

 

 Při plánování vzdělávací nabídky pro děti mladších 3 let vycházíme z jednoduchých 

principů: 

 jednoduchost 

 časová nenáročnost 

 známé prostředí a nejbližší okolí 

 smysluplnost a podnětnost 

 dostatek prostoru a času pro volný pohyb a hru dítěte 

 

Dětem předáváme elementární dovednosti a rozvíjíme ho tak po všech stránkách, učíme ho 

základním hygienickým návykům. Využíváme dětské zvídavosti k získání nových 

poznatků ve formě her, písniček,knížek…Cílem je rovněž prostřednictvím hry a zábavy 



docílit vytvoření zcela přirozeného prostředí,ve kterém se dítě bude cítit dobře,bezpečně a 

bude moci rozvíjet svou jedinečnou osobnost. 

 

Při vzdělávání dětí od 2 do 3 let maximálně využíváme metody práce vhodné pro tuto 

věkovou kategorii. 

 Situační učení 

 Spontánní sociální učení (nápodoba) 

 Učení hrou a činnostmi 

 

Záměr: zajistit pomůcky a didaktický materiál odpovídající normám a požadavkům věkové           

skupiny, zajistit odbornou literaturu a metodický materiál, DVPP, nakoupení židliček na třídu, 

relaxační podložky 

 

 

 

 

  

7. Organizace vzdělávání 
 

 

7.1. Vnitřní uspořádání mateřské školy a tříd 
 

Vnitřní uspořádání školy a tříd je řešeno tak, aby co nejlépe vyhovovalo individuálním 

potřebám dětí. Třídy jsou umístěné v jedné budově se společným vchodem. V přízemí jsou 

třídy Kočička, Beruška a Motýlek, v 1.patře jsou třídy Kuřátko a Pejsek. 

 Mateřská škola má 5 tříd s celkovou kapacitou 140 dětí. Každá třída má svou šatnu, 

hernu, pracovnu, umývárnu, WC. Umístění dětí do jednotlivých tříd je prováděno vedoucí 

učitelkou tak, aby třídy byly vyvážené. Zároveň však přihlíží také k požadavkům a přání 

rodičů (sourozenci, kamarádi). Po zkušenostech s prací ve věkových třídách 3-6 let jsme 

zvolili variantu smíšených tříd pouze dvou věkových skupin. U nejstarších dětí, pokud 

možno, jednu věkovou skupinu. Pokud to podmínky dovolí, přechází učitelky s dětmi do 

dalšího ročníku, čímž je zajištěna komplexnější péče, lepší adaptace dětí, vytváří se silnější 

vazby mezi dětmi i mezi dospělými. 

Učitelé se v rámci přímé pedagogické činnosti překrývají v těchto činnostech-pobyt 

venku, stolování, hygiena, ukládání dětí k od-počinku v rozsahu 2,5-3 hodin. Na třídě,kde je 

vedoucí učitelka dochází k překrývání přímé pedagogické činnosti 1,5 hodiny denně –při 

oblékání na pobyt venku,v sebeobslužných činnostech před obědem,při obědě a ukládání dětí 

k odpočinku. 

Organizačně je pobyt venku na této třídě zajištěn takto: pokud je počet dětí na této 

třídě vyšší než 20, tak se část dětí převede do určené třídy nebo se tato třída na pobyt venku 

připojí k jiné třídě. Organizačně se vždy zajistí provoz na třídě tak,aby byla zajištěna 

maximální bezpečnost dětí. 

V případě, že je organizována akce, při které jsou děti ve vyšším počtu přepravovány 

autobusem, vlakem nebo se pohybují v méně známém prostředí, je zajištěna přítomnost dvou 

učitelů nebo dalších zaměstnanců školy, kteří zajišťují dozor. 

  



Mateřská škola je otevřena od 6:00 do 16:30 hod. 

Děti se scházejí od 6:00 hod. do7:00 hod. ve třídě Kočička, od 7:00 hodin se otvírají 

ostatní třídy. Děti se scházejí do 8:00 hod., pak se budova uzavírá. Rodiče mohou přivádět své 

děti dle svých možností, po domluvě s učitelkou ve třídě. 

Od 15:30 do 16:30 hod se děti rozcházejí ve třídě Kočička. 

Rodiče si mohou vyzvednout své dítě po obědě od 12:00 do 13:00 hodin nebo 

odpoledne od 14:30 hod. do 16:30 hod. 

 

7.2 Charakteristika tříd 

  
 

1. třída Beruška   přízemí, děti 5-6 leté (max. 28 dětí), předškolní třída  

 

2. třída Kuřátko 1. patro, děti 4-7 leté (max. 28 dětí), předškolní třída a děti s 

OŠD,adaptace nově příchozích dětí, zapojení dětí do společných aktivit 

třídy a školy 

 

3. třída Motýlek  přízemí, děti 2,5-3leté (max. 28 dětí), adaptace nově příchozích dětí, 

zapojení do společných aktivit školy 

 

4. třída Kočička    přízemí, děti 3-4 leté (max. 28 dětí)  

 

5. třída Pejsek   1. patro, děti 4-6 leté (max. 28 dětí), starší děti +předškolní třída 

 

Třídy mají všeobecné zaměření. 

 

 

 

Záměry 

Pro volný pobyt dětí ve třídě chceme doplnit třídy tělovýchovným nářadím a náčiním dle 

možností. 

 

7.3. Podmínky pro přijímání dětí 

 
 Děti jsou do mateřské školy přijímány ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však 

děti od 2 let, které jsou způsobilé plnit požadavky stanovené Rámcovým vzdělávacím 

programem pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV) a Školním vzdělávacím programem 

(dále jen ŠVP), a to ve správním řízení na základě žádosti zákonného zástupce a vyjádření 

dětského lékaře. V případě dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná také zpráva ze 

Speciálně pedagogického centra (dále SPC). 

 Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu 

vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitelka mateřské školy v dohodě se zřizovatelem 

(od 2. května do 16. května) a zveřejní jej způsobem v místě obvyklým - informační plakáty, 

webové stránky školy. Před zápisem do MŠ nabízíme rodičům Den otevřených dveří. 



Při uvolnění místa je možno přijmout dítě i během školního roku. Od 1.9.2017 je pro děti od 

pátého roku jejich věku předškolní vzdělávání povinné. Toto povinné předškolní vzdělávání 

je poskytováno bezúplatně.  

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou uvedeny ve „Směrnici o 

přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání“ (viz přílohy). 

Pravidla individuálního vzdělávání 

 

 

 

8. Charakteristika školního vzdělávacího programu 

 
Úvod 

 

Motto: „Šťastná mateřská škola, která se stane pro děti rájem her, fantazie, pohody“ 

 

Při tvorbě školního vzdělávacího programu vcházíme z cílů a oblastí Rámcového 

programu pro předškolní vzdělávání, který jsme si přizpůsobili pro potřeby naší mateřské 

školy a budeme podle něho pracovat.  

Naším cílem je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy a 

tím je připravit pro školu, pro život a pro další vzdělávání s přihlédnutím na jedinečnost 

dítěte. 

Chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a 

přátelské prostředí bez zbytečnosti spěchu, kde se budou cítit dobře, kde bude kamarádská 

nálada, pochopení a láska. 

Usilujeme o to, aby dítě na konci předškolního období získalo věku přiměřenou fyzickou, 

psychickou a sociální samostatnost pro svou další životní a vzdělávací cestu a mohlo se 

aktivně vyrovnávat s přirozenou životní realitou. 

 Pomáháme dětem přiměřeným způsobem chápat okolní svět, orientovat se v něm a 

poznávat jeho krásy a tajemství. Touto cestou chceme vychovávat děti k odpovědnému vztahu 

k přírodě,umět ji chránit, mít k ní pozitivní vztah.Prvky enviromentální výchovy se budou 

prolínat činnostmi dětí a realizovány během celého školního roku. 

Enviromentální vzdělávání probíhá také zapojením do sběru papíru, tříděním odpadu na 

třídách,při výtvarných a pracovních činnostech odpadovým materiálem,šetříme 

vodou,elektrickou energií,staráme se o zahradu naší školy.Jsme zapojeni do programu 

Recyklohraní-sběr baterií, ASA Soutěžíme s panem Popelou-sbíráme papír a hliník.. 

 

ŠVP je koncipován tak, aby poznatky byly dítěti smysluplné, srozumitelné, užitečné a 

prakticky využitelné v běžném životě a jeho dalším učení a poznávání. Podporujeme zdravý 

vývoj dítěte, učíme děti vnímat a chránit přírodu kolem nás, vedeme děti k tomu, aby si vážily 

svého okolí. 

Respektujeme individuální vývoj dětí a dbáme na vstřícnou komunikaci mezi dětmi, rodiči, 

učitelkami a personálem školy. 

 

8.1.Vzdělávací cíle a záměry 

 

Základní cíle jsou dány v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání 

 



 Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 

 Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

 Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí 

Předškolní vzdělávání přizpůsobujeme vývojovým, fyziologickým, kognitivním 

(poznávacím), sociálním a emocionálním potřebám dětí. 

 

 Dílčí dlouhodobé cíle ŠVP 

o  podněcujeme aktivitu dítěte, vzbuzujeme jeho zájem, potřebu samostatně řešit 

o upřednostňujeme pozitivní přístup, snažíme se o pozitivní myšlení a jednání, 

vycházíme z toho, co dítě umí, co se daří, o co má zájem 

o respektujeme odlišnost - respektujeme, že každý je jiný a jedinečný 

o učíme děti spolupráci, odpovědnosti za své jednání, postupnému řešení problémů 

o vytváříme pohodové klima školy 

o vedeme děti k maximální samostatnosti (sebeobsluha, myšlení, řešení problémů) 

o vytváříme podmínky pro individuální adaptační režim při vstupu dítěte do MŠ 

o  vytváříme vstřícné prostředí pro spoluúčast s rodinou-navazující pohodovou 

atmosféru, důvěru mezi rodiči, školou a dětmi 

o zaměřujeme se na individuální přístup při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami, vzdělávání dětí nadaných 

o učíme děti spolupráci, odpovědnosti, za své jednání, postupnému řešení problémů bez 

zásahu dospělých 

o vytváříme pohodové klima školy 

Vzdělávání v mateřské škole je cílevědomý plánovaný proces, v němž se prolínají 

spontánní a řízené aktivity. Proces vzdělávání probíhá v průběhu celého dne, při všech 

činnostech a při všech situacích. 

 

 

 

 

 

 

 

ŠVP usiluje v souladu s RVP o vytváření základů klíčových kompetencí: 

  

1.Kompetence k učení 



2.Kompetence k řešení problémů 

3.Kompetence komunikativní 

4.Kompetence sociální a personální 

5.Kompetence činnostní a občanské 

 

 

RVP PV stanoví obsah předškolního vzdělávání, který je uspořádán do pěti oblastí:  

 

1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická) - tento okruh směřuje v širším kontextu do oblasti 

biologické a budeme v něm naplňovat potřeby fyziologického rozvoje dětského 

organismu s potřebou pohybu a aktivity, povedeme děti ke správnému rozvoji tělesných a 

pohybových funkcí, zdatnosti, motorických dovedností a koordinace. 

 

2. Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) – tento vzdělávací okruh budeme směřovat 

do oblasti psychologické, s podporou dobrého rozvoje všech psychických funkcí dětí 

(vnímání, myšlení, soustředění, paměť, city, učení, tvořivost a vůle). Zahrnuje další tři 

okruhy: Jazyk a řeč, Poznávací schopnosti a funkce jazyka, představivost a fantazie, 

myšlenkové operace, Sebepojetí, city, vůle. 

 

 

3. Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) - tento okruh zaměříme na podporu utváření 

vztahů k jiným dětem a dospělým, na posílení, kultivaci a zkvalitnění komunikace a 

dalších sociálních dovedností. 

 

4. Dítě a společnost (oblast sociálně- kulturní) - učitelky zaměří práci do oblasti sociálně 

kulturní s poznáváním života lidí ve společenství s určitými pravidly soužití, 

s vytvářenými hodnotami v oblasti kultury a umění. Pomůžeme nacházet dítěti své místo 

v širší společnosti, osvojit si potřebné sociokulturní návyky, orientovat se v tradicích 

společnosti, nacházet způsoby, jak se aktivně podílet na vytváření pohody ve svém 

sociálním prostředí. 

 

5. Dítě a svět (oblast environmentální) – tento okruh zaměříme na environmentální oblast 

a působení na dítě v kontextu elementárního povědomí o světě a jeho základním 

fungování, o vlivu člověka na životní prostředí a hledání možnosti, jak se podílet na 

utváření základů pro odpovědný vztah k nejbližšímu okolí a přírodě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.Formy a metody práce 

 

Nabízíme vzdělávací prostředí, pro dítě vstřícné, podnětné a obsahově bohaté, v němž se 

dítě cítí radostně a které mu umožňuje bavit se a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. 



Učitelka je průvodcem, probouzí aktivní zájem naslouchat a objevovat, iniciuje vhodné 

činnosti, předkládá dostatek pomůcek, materiálu, nářadí a podnětných hraček, nabízí dětem 

příležitosti, jak poznávat, přemýšlet a chápat. Motivuje děti tak, aby měly zájem a chuť do 

činností. Do hry učitelka vstupuje jako partner a zasahuje citlivě tam, kde je třeba.  

Základní metody a formy práce v naší mateřské škole - prožitkové a kooperativní učení, 

které jsou založené na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu 

objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat, získávat zkušenosti a další 

dovednosti.  

Dětem nabízíme: 

 Spontaneitu – motivujeme děti, aby měly zájem, zaujetí, chuť do činností, 

vzbuzujeme emoce dětí.  

 Objevnost – podněcujeme děti k samostatnému objevování souvislostí a vztahů na 

základě přímých zkušeností a zážitků.  

 Komunikativnost – podporujeme zpětnou vazbu, navozujeme kontakt se všemi 

dětmi, dodržujeme pravidla komunikace, klademe rozvíjející otázky a podporujeme 

činnosti na spolupráci.  

 Aktivitu a tvořivost – nabízíme dětem možnost vybrat si z většího množství nabídek, 

podporujeme samostatnost, vlastní nápady dětí, umožňujeme, aby všechny děti byly 

aktivní, mohly se realizovat, rozvíjíme představivost, fantazii a tvořivost, dáváme 

dětem možnost dokončit činnost v individuálním tempu.  

 Konkrétní činnosti – zajišťujeme názornost, dostatek příležitostí k pozorování a k 

nápodobě, umožňujeme dětem přímou účast na dění, předkládáme dostatek materiálu 

a pomůcek v takové míře, aby děti mohly manipulovat a experimentovat.  

 Rozmanitost – dbáme, aby nabízené činnosti zapojovaly co nejvíce dětských smyslů, 

rozmanitost nabídky promýšlíme z hlediska různých typů inteligencí.  

 

Využíváme situační učení založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti 

praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v 

okamžiku, kdy je potřebuje, a lépe tak chápalo jejich smysl.  

Využíváme spontánní sociální učení založené na principu přirozené nápodoby. 

Poskytujeme dětem vzory chování a postojů.  

Aktivity probíhají především formou nezávazné dětské hry. Dítě ve hře prožívá události, 

realizuje své potřeby, řeší, poznává, objevuje, experimentuje, získává zkušenosti a 

dovednosti. Hru rozvíjíme především formou dětských koutků – hudební, knižní, divadelní, 

tělovýchovný, výtvarný, stavební, manipulační, experimentování, kuchyňka a domácnost, 

obchůdek, dílnička.  

Podmínkou zdravého vývoje dítěte je sladit a vzájemně vyvážit potřebu svobody a potřebu 

řádu, aby si dítě uvědomovalo odpovědnost ve snaze být samostatné, hranice svých možností, 

prostoru a času. 

 

Preferujeme  praktické činnosti, které: 

 seznamují děti s přírodou a přírodními jevy, kladou důraz na bezprostřední kontakt 

s přírodou 

 umožňují vnímat svět všemi smysly (vycházky do lesa, experimenty, exkurze, vánoční 

a velikonoční tradice, divadelní představení…) 



 jsou zaměřeny na oblast ekologie - aktivně chránit přírodu, sběr a třídění odpadu, vést 

děti k péči o květiny, vést děti k práci na zahradě… 

 věnují maximální pozornost dětské tvořivosti a umožňují dětem seberealizaci ve všech 

podobách (samostatné myšlení, logická úvaha, řešení problémových situací) 

 ponechávají dětem dostatečný prostor k uplatňování spontánních aktivit, které 

převažují nad řízenými činnostmi, neomezují dětský projev 

 věnují zvýšenou pozornost celkovému řečovému projevu dítěte (denní zařazování 

jazykových cvičení – říkadla, vyprávění, rytmizace, sluchová a jiná cvičení…) 

 vedou k plánování a vytváření různorodých hracích koutků a tím umožňují dětem 

výběr činností dle zájmu a potřeb-ve skupině, individuálně nebo v kolektivu 

 využívají námětů ročních období v průběhu práce s dětmi 

 preferují zdravý životní styl 

 vedou ke spolupráci s rodinou 

 

  Individuální vzdělávání pravidla organizace vzdělávání 

 

    Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte: 

 způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole) 

 termíny ověření, včetně náhradních termínů (ověření se musí uskutečnit v období od 3. 

do 4. měsíce od začátku školního roku) 

 zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3) 

 ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný 

zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b 

odst.4)  

 výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s 

výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do 

níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7) 

Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být 

dítě vzděláváno (§ 34b odst. 3). 

Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy. 

 

 

 

 

9.Vzdělávací obsah 
Náš vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu je rozložen do 3 integrovaných 

bloků, které tvoří základ vzdělávací nabídky mateřské školy. Zaměření těchto bloků vychází 



z přirozených potřeb a zájmů dítěte, jejich obsah je pro předškolní děti srozumitelný, 

užitečný a prakticky využitelný a jsou respektovány potřeby a možnosti dětí. Záměry a 

vzdělávací nabídka jsou pro pedagogy obecné, aby umožňovaly reagovat na diagnostiku 

třídy, na zkušenosti dětí, bylo možné využít nahodilých situací a prostoru pro kreativitu a 

další doplňkový program. 

Integrované bloky jsou zpracovány tak, aby umožňovaly pedagogům přizpůsobit se při 

plánování své práce konkrétním požadavkům ve třídě s ohledem na jejich aktuální zájmy, 

úroveň dosavadních znalostí a také složení ve třídě. Integrované bloky nejsou časově 

ohraničené a tak prostor pro realizaci zůstává otevřený, flexibilní, s možností doplnění 

během školního roku. IB učitelky rozpracovávají do třídních vzdělávacích programů. 

Rozsah a náročnost činností dětí přizpůsobují jejich věkovým a vývojovým možnostem, 

zájmům, potřebám dětí a aktuálnímu dění ve třídě, v okolí i ve světě.  

 

Učitelky volí nabídku tak, aby směřovala k naplňování cílů rámcových (obecných) 

 směřovala k naplňování cílů specifických a jim odpovídajícím výstupům ze všech 

vzdělávacích oblastí 

 aby byly vytvářeny základy klíčových kompetencí 

 aby dětem byla poskytována možnost volby 

 

 

Zpracování třídního vzdělávacího programu 

 

Třídní vzdělávací program zpracovávají učitelky v písemné podobě. V rámci TVP vytváří 

učitelky podtémata, která vycházejí z daného integrovaného bloku ŠVP. Jsou volena tak, aby 

byla pestrá, rozmanitá a přiměřená věku a vycházejí z individuálních potřeb dětí. 

Jednotlivá podtémata jsou rozpracována do týdenních plánů, s možností pokračovat v delším 

časovém období dle obsahu tématu (časová realizace témat je v kompetenci učitelek). 

Učitelky na třídě se společně podílejí na vytváření týdenní plánů a na základě týdenní 

evaluace dle potřeb a zájmů dětí v plánu pokračují. 

Učitelky vypracovávají týdenní plány na daný formulář (možnost v písemné podobě či 

zpracování na počítači). Podmínkou je včasné zpracování tak, aby byla učitelka MŠ 

připravena na předškolní vzdělávání (plán nahrazuje přípravu), aby měla představu o 

záměrech, pomůckách, přípravě prostředí, o náplni činnosti. Také, aby mohla podle plánu 

uskutečňovat vzdělávání i nenadále zastupující učitelka.  



Učitelky zařazují činnosti řízené i spontánní. Vycházejí z práce individuální, skupinové i 

frontální a snaží se o jejich střídání. Při plánování učitelky dle potřeb, volby a zájmu dětí 

zařazují individuální a skupinové činnosti v průběhu celého dne. 

Součástí plánu je i záznam průběžné evaluace (denní poznámky, které pak budou sloužit 

k evaluaci integrovaného bloku). 

Hlavní nabídka může být doplněna: školními dlouhodobými projekty, třídními projekty a 

doplňujícími programy. 

Třídní vzdělávací programy vymezují specifika a podmínky třídy pro výchovně vzdělávací 

činnosti. Obsahují pravidla soužití ve třídě, charakteristiku třídy, záměry a cíle, akce třídy, 

projekty. 

 

 

 

 

Školní vzdělávací program má název 

 

„Mámo, táto chystáme se do světa“ 

 
. 

Motto:“S úsměvem si pojďme hrát, společně svět poznávat“ 

 
Školní vzdělávací program je rozdělen do 3 integrovaných bloků 

 

9.1.Integrované bloky 
 

1. Svět kolem nás 

2. Tradice a zvyky 

3. Já, ty a my (svět lidí) 

 

 

 
 


