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OBSAH části veřejné: 

 

1. Údaje o mateřské škole 

 
Název školy: Mateřská škola, Hronov, Havlíčkova 520 

Sídlo školy: Havlíčkova 520, Hronov 549 31 

Právní forma: Příspěvková organizace 

Zřizovatel: Město Hronov 

Ředitelka MŠ: Mgr. Iva Doudová 

Zástupkyně: Jaroslava Dušková 

Telefon: 606632717, 491483416, 722745349 

E-mail: ms.hronov@tiscali.cz 

www.stránky: www.ms-hronov-havlickova.cz 

IČO: 70996873 

Součást školy: Školní jídelna  

Kapacita MŠ: 5 tříd (28,28,28,26,26), celkem 136 dětí 

Provozní doba MŠ: 6,30 - 16,00 hod. 

Počet pedagogických pracovníků: 9 

Počet provozních pracovníků: 7 

Název programu: Mysli všemi smysly – vidím, slyším, cítím 

Na vědomí zřizovateli: 8. 9. 2014  

ŠVP projednán na pedagogické radě: 31. 8. 2016 

 

2. Charakteristika mateřské školy 

 
Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520 je mateřská škola s dlouholetou tradicí. Je 

umístěna u centra města. Součástí školy je lesopark, který umožňuje dětem kvalitní trávení 

pobytu venku. Součástí mateřské školy jsou dvě budovy: v č.p. 520 (u hlavní silnice) jsou 

umístěny 3 třídy, ředitelství a kuchyň, v budově č. p. 656 (u řeky) jsou dvě třídy a výdejna 

stravy. Budova č. p. 520 prošla kompletní rekonstrukcí. Obě budovy mají dvě podlaží. 

V současné době navštěvuje MŠ 110 dětí, které jsou rozděleny do 5 tříd: 

 

Název třídy Počet dětí Věkové rozdělení Budova č. p. 

1. třída - Žlutá 16 2 – 5  520 

2. třída - Zelená 25 4 ½  - 6 (resp. 7) 520 

3. třída - Červená 25 4 ½  - 6 (resp. 7) 520 

4. třída - Bílá 22 2 – 4 ½  656 

5. třída - Modrá 22 2 – 4 ½  656 

 

http://www.stránky/


 
 
 
 

4 
 

Třídy jsou prosluněné a prostorné, vybavené nábytkem odpovídajícím 

antropometrickým požadavkům. Slouží jako třídy, herny, jídelny i ložnice. Okolí školy tvoří 

zahrada, která je vybavena malým dopravním hřištěm, čtyřmi pískovišti, houpačkami, 

průlezkami, lezeckými stěnami, trampolínami a od léta 2014 dvěma mlhovišti pro letní 

osvěžování dětí v teplých dnech. Zahrada nabízí další budování a rozvoj směřující 

k podnětným činnostem. Plánujeme vybudování praktických koutků k vlastnímu bádání a 

praktickým činnostem dětí, které budou rozvíjet samostatné myšlení prostřednictvím 

zkoumání podpoře touhy po poznání a učení. Škola je v blízkosti lesa, kterého také často 

využíváme při pobytech venku a k dalším vzdělávacím činnostem.  

V současné době plánuje zřizovatel přestavbu budovy č. p. 656, kde jsou méně 

vyhovující prostory pro odpolední odpočinek dětí. Vše závisí na možnosti získání dotací 

z projektů EU. Pokud by k přestavbě došlo, vznikla by v této budově varianta třídy speciální, 

která by pak sloužila také dětem s hendikepem. Město Hronov si je vědomo toho, že v žádné 

její mateřské škole ani v okolních není zřízena speciální třída pro děti předškolního věku, a ty 

musí dojíždět do vzdálených školských zařízení.  

V mateřské škole pracuje 18 zaměstnanců: 9 plně kvalifikovaných učitelek (z toho 3 

s vysokoškolským vzděláním), 2 ½ úvazku kuchařek, ½ úvazku provozní, 3 uklízečky,  

0,4 úvazku údržbáře.    

 

2.1 Koncepce rozvoje mateřské školy  

 
 Každé předškolní zařízení je ovlivňováno mnoha pedagogickými filozofiemi a směry. 

Nejdůležitějším cílem je vychovávat svobodné dětské osobnosti, podporovat radost dětí 

z učení, učit je mít zodpovědnost sám za sebe, za své činy a svět, mít úctu k životu, 

nepodléhat manipulaci. Vztah pedagog a dítě je rovnocenný, pedagog není zastrašující 

autoritou, ale svou vstřícností, trpělivostí a upřímností mu pomáhá na cestě objevování a 

učení se. 

 Hlavním cílem pedagogické práce je harmonický rozvoj dítěte, péče o oblast citovou a 

morální, o stránku tělesnou, která v předškolním věku zaznamenává největší rozvoj. Činnosti 

koncipujeme tak, aby podporovaly schopnost napodobování, vlastní hledání a touhou po 

poznání. Rozvoj vůle, cítění a myšlení by měl probíhat ve vzájemném souladu na podkladě 

spoluprožívání a spoluvytváření života v mateřské škole.     
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3. Podmínky pro vzdělávání  

3. 1  Budova č. p. 520 

 V budově č. p. 520 se nachází ředitelství, kuchyň a kancelář provozní. Dále tři třídy 

jsou nově vybaveny nábytkem a pianiny. Topení je zajištěno tepelnými čerpadly 

(rekonstrukce roku 2013). Nově jsou rekonstruované umývárny, toalety a všechny šatny jsou 

vybaveny novým nábytkem. Třídy zcela vyhovují hygienickým a bezpečnostním podmínkám. 

V přízemí jsou dvě třídy starších dětí: 2. třída – Zelená, 3. třída – Červená, v patře pak 1. třída 

– Žlutá mladších dětí. Třídy jsou prosluněné, vzdušné a prostorné. 

3. 1. 1 - 1. třída – Žlutá  

p. učitelky Mgr. Iva Doudová, Jaroslava Dušková, 16 dětí (2 – cca 5 let) 

Třída je moderně vybavena. K zázemí této třídy patří kuchyňka pro vydávání jídel 

s výtahem, kterým je jídlo v termoboxech dopravováno. Součástí je šatna, toalety, umývárna, 

místnost pro logopedii, kabinet pro pomůcky a potřeby ke vzdělávání dětí. Třída je vybavena 

dřevěnou patrovou konstrukcí – sloužící jako kadeřnictví, kuchyňka, skluzavka. Ve třídě je 

pianino pro hudební výchovu, pojízdný box pro výtvarnou výchovu, moderní nábytek, 

pískovnička, hračky odpovídajícím věku dětí a jejich potřebám. Většina je z přírodního 

materiálu v základních barvách. Třída má svůj vlastní vchod zabezpečený kamerovým 

systém, který umožňuje kontrolu přicházejících osob do MŠ.  

3. 1. 2 - 2. třída – Zelená 

p. učitelky Jana Vinterová, Eva Kapuciánová, 25 dětí (cca 4 ½ - 7 let) 

Třída je vybavena moderním nábytkem odpovídajícím dětem a potřebám pro 

vzdělávání, dále dvěma pojízdnými boxy na výtvarné pomůcky a stavebnice. Shrnovacími 

dveřmi je velký prostor předělen na prostor se stoly a židlemi a na hernu, která je využívána 

také pro odpočinek dětí. V hrací části třídy je dřevěná patrová konstrukce – slouží jako další 

prvky (kadeřnictví, kuchyňka, skluzavka) a pianino. Třída má I-pad vybavený výukovými 

programy pro výuku práce na PC.  Ke třídě je přidružen kabinet s pískovničkou, knihovnou a 

tělocvičným kabinetem. Šatny jsou také součástí komplexu třídy. Třída má svůj vlastní vchod 

zabezpečený kamerovým systém, který umožňuje kontrolu přicházejících osob do MŠ. Děti se 

stravují ve třídě, jídlo je vydáváno z termoboxů u kuchyňky, která je součástí zázemí této 

třídy. 
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2. třída zahájila ve školním roce 2014-15 vzdělávání metodou kooperativního vyučování. 

 

Program Začít spolu 

Program Začít spolu je alternativní vzdělávací program zdůrazňující individuální 

přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. 

Klade důraz na podnětné prostředí, netradiční členění třídy do center aktivit, kooperativní a 

prožitkové učení. 

Děti jsou vedeny k samostatnosti, soustředěné práci, vyhledávání informací a jejich 

třídění, ale i ke spolupráci a vzájemnému naslouchání. Učí se vyjádřit své myšlenky a názory, 

vyslechnout rady, doporučení ostatních a zhodnotit práci. 

Program Začít spolu buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité 

pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy současnosti 21. století. Připravuje 

děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se efektivně a aktivně učit, 

učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem. 

Základní principy 

 Program pro děti je integrován do smysluplných celků, které jsou vzájemně propojeny.  

 Na rozhodování o obsahu vzdělávání se podílejí učitelé, rodiče i žáci.  

 Pravidla pro práci a chování vytvářejí učitelé společně s dětmi. Děti se učí nést 

zodpovědnost za své jednání.  

 Znalosti si děti budují samy. Učitel je pouze vede a vytváří jim podmínky a prostředí, 

v němž mohou pracovat samostatně.  

 Děti pracují individuálně, ve dvojicích, v různě velkých skupinách, mají možnost si 

radit, pomáhat si a spolupracovat.  

 Rodiče jsou považováni za partnery pedagoga. Očekává se od nich přímá účast ve 

vzdělávání dítěte.  

 Rodiče jsou kdykoliv vítáni ve třídě, mohou se i sami zapojit do každodenních 

činností.  

 Hodnocení zachycuje individuální pokrok každého dítěte.  

 Na hodnocení práce školy se podílejí i děti a jejich rodiče.  

 Prostředí třídy je uspořádáno do tzv. center aktivit, která jsou vybavena dostatkem 

vhodného materiálu k práci dětí.  

 Důležitým zdrojem učení zkušenosti a zážitky dětí jsou – tzv. prožitkové učení.  

 Důležitou organizační formou práce s dětmi je "kruh", v němž mají děti příležitost učit 

se naslouchání, vyjadřování vlastního názoru, pocitů, nesouhlasu, komunikace. 
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Základní cíle 

 vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat  

 učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je  

 umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost  

 být tvůrčí a mít představivost, samostatně a efektivně se učit  

 sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství, zemi a prostředí, ve kterém žijeme  

 vytvářet si zdravé životní návyky a postoje  

 umět aplikovat osvojené znalosti v praxi  

 podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu 

Spolupráce s rodinou 

Program Začít spolu považuje za velice významný faktor podporující vzdělávání dětí 

spolupráci s rodinami. Rodiče mají možnost přicházet do tříd, účastnit se běžných aktivit s 

dětmi. Mohou zajišťovat např. exkurze na vlastní pracoviště, vypomoci s výrobou pomůcek, 

výzdobou a vybavením třídy apod. 

V průběhu roku dochází i s ohledem na časové možnosti rodin ke společným setkáním 

učitele, rodiče i dítěte – např. třídní schůzky, brigáda, táborák, besídky, dílničky apod. Cílem 

těchto schůzek je poznat se navzájem, zjistit očekávání rodičů a navázat přátelský, otevřený 

vztah. Rodiče mají možnost nahlédnout do portfolia svého dítěte, ve kterém mohou vidět jeho 

úspěchy a pokroky, prohlédnout si výrobky svých dětí v šatně atd. 

3. 1. 3 - 3. třída – Červená 

p. učitelky Bc. Kateřina Zobalová, Bc. Aneta Brožová, 25 dětí (cca 4 ½ - 7 let) 

Také tato třída je vybavena moderním nábytkem odpovídajícím dětem a potřebám pro 

vzdělávání, dále dvěma pojízdnými boxy na výtvarné pomůcky a stavebnice, pianinem. 

Shrnovacími dveřmi je velký prostor předělen na prostor se stoly a židlemi a na hernu, která je 

využívána také pro odpočinek dětí. V hrací části třídy je malé kadeřnictví a kuchyňka. Třída 

má I-pad vybavený výukovými programy pro výuku práce na PC.  Ke třídě je přidružen 

kabinet s pomůckami na rozumovou výchovu a kabinet s  výtvarnými potřebami. 

pískovničkou, knihovnou a tělocvičným kabinetem. Šatny jsou také součástí komplexu třídy. 

Třída má svůj vlastní vchod zabezpečený kamerovým systém, který umožňuje kontrolu 

přicházejících osob do MŠ. Děti se stravují ve třídě, jídlo je vydáváno z termoboxů u 

kuchyňky, která je součástí zázemí této třídy. 

Od 1. 9. 2016 odstartuje vzdělávání metodou kooperativního vyučování i v této třídě. 

3. 2 Budova č. p. 656 
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V budově č. p. 656 jsou umístěny dvě třídy mladších dětí, výdejna a údržba. Tato 

budova je vytápěna plynem. Umývárny a toalety jsou původní, třídy jsou dispozičně méně 

vyhovující, proto nyní intenzivně pracujeme s Městem Hronov na možnosti získání 

finančních prostředků pro přestavbu, která předpokládá nejen rekonstrukci umýváren a toalet, 

ale také přebudování všech prostorů tak, abychom získali kvalitní velký prostor pro 

vzdělávání dětí a jejich pobyt v mateřské škole. 

4. třída – Bílá: p. učitelky Miluše Vernerová , Nina Tyšerová Dis. 22 dětí (2 – cca 4 ½ let) 

5. třída – Modrá: p. učitelka Anna Formanová  22 dětí (2 – cca 4 ½ let) 

Dvě třídy v budově č. p. jsou v podstatě totožné. Třídy jsou předěleny sociálním i 

zařízeními tak, jak to je historicky dáno z doby, kdy v této budově byly jesle. Více se využívá 

ta část, kde jsou stolečky, malá herna za umývárnami pouze tehdy, je-li zajištěn dozor nad 

dětmi p. uklízečkou. Obě třídy jsou vybaveny novým nábytkem, pianiny a kvalitními 

hračkami. Jsou zde i koutky s pískovničkami, které jsou u dětí velmi oblíbené. Ložnice pro 

odpolední odpočinek jsou umístěny v 1. patře. V současné době intenzivně sháníme společně 

se zřizovatelem finanční prostředky na rekonstrukci této budovy. Rekonstrukce bude zacílena 

na zvětšení a sjednocení prostorů tříd a na přestavbu sociálních zařízení.  

 

3. 3 Životospráva 

Stravování: 

 Stravování se připravuje v kuchyni v budově č. p. 520. V budově  656 je výdejna 

stravy. V MŠ je zajištěna dopolední přesnídávka, oběd a odpolední svačina. Všechna jídla 

jsou připravována podle všech hygienických norem a jsou dodržovány spotřební koše 

jednotlivých potravin. Zařazujeme jídla, která jsou výživově vyvážená, mají správnou nutriční 

hodnotu. Vše sledují kontroly Hygieny v Náchodě, které jsou vždy bez zásadních připomínek. 

Po celý den je zajištěn pitný režim. Dětem připravujeme ovocné čaje, v letních měsících je 

k dispozici voda, šťáva a ředěné džusy. Do vlastních hrníčků se děti učí samostatně si pití 

nalévat z konvice. V průběhu celého dne je k pití pobízíme. Jídlo vydávají paní kuchařky a 

v 1. třídě paní uklízečka. Všichni mají zdravotní průkazy. Děti se učí jíst samostatně, čistě, učí 

se jíst příborem. Děti do jídla nenutíme, ale vždy se dohodneme na kompromisu. Děti si samy 

chodí pro jídlo, pouze polévku nalévá kuchařka u stolečku. Mezi jednotlivými jídly je 

respektován interval 2 ½ až 3 hodiny.  

 

Pobyt venku:  

Při pobytu venku navštěvujeme školní zahradu, lesy v okolí školy, město. Starší děti  

tráví tento čas více mimo mateřskou školu, mladší pobývají více na školní zahradě, která je 
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velmi dobře vybavena. Pobyt venku se uskutečňuje každý den, zpravidla od 9.30 do 11.30 

hodin. Pouze v době nepříznivého počasí zůstávají děti v budově školy (silný déšť, vítr a 

mráz). Děti se pobytem venku otužují, mají dostatek pohybových aktivit. Jsou pobytem venku 

otužovány, mají dostatek pohybových aktivit. Pravidelně jsou poučovány o bezpečnosti.   

Hygiena: 

 Třídy, umývárny a toalety jsou několikrát denně stírány, koberce luxovány. Třídy 

pravidelně větráme, je v nich dostatek tepla a světla. Na toalety mohou děti kdykoliv, musí 

potřebu oznámit paní učitelce.  Po každém obědě si čistí zuby svým zubním kartáčkem. 

Všechny děti mají na odpolední odpočinek k dispozici označené podušky a lůžkoviny. Ty se 

povlékají 1x za 3 týdny. Čistá pyžama si děti nosí každé pondělí. Předškoláci odpočívají dle 

svých potřeb, nespavým dětem nabízíme náhradní program. V umývárnách je voda nařízena 

na bezpečnou teplotu. 

3. 4 Psychosociální podmínky 

Snahou všech je vytvořit bezpečné a klidné prostředí, ve kterém panuje klid, pohoda,  

vzájemná důvěra a pocit bezpečí. Všechny situace se snažíme řešit dohodou. Do naší práce 

nepatří červené ani černé puntíky, tresty a křik. Nadále podporujeme u dětí sebedůvěru, 

toleranci a úctu k ostatním. Všechny činnosti probíhají v klidu a ohledem na individuální 

životní tempo každého. Podporujeme všechny oblasti osobnosti dítěte, slabší stránky více. 

Děti jsou vedeny k samostatnosti a mají volbu svobodně se rozhodnout. Děti ve spolupráci 

s učitelkami vytváří jasná pravidla chování v MŠ tak, aby se vytvořil kolektiv, v němž se 

všichni cítí dobře a bezpečně. 

Pravidla třídy 

 

Tleskni vpředu, tleskni vzadu, dám ti jednu dobrou radu: 

1. Na svět se jen usmívej, dobré věci lidem přej! 

2. Lásku ve svém srdci měj, kde můžeš, tam pomáhej! 

3. Neoplácej, odpouštěj, sílu lásky vyzkoušej! 

4. Neubližuj, ochraňuj, to je pravý úkol tvůj! 

5. Nechtěj to a nechtěj tohle, šťastný ten, kdo žije skromně! 

6. Ať jsi holka nebo kluk, pravdu hledej, pravdu mluv! 

7. Uč se kázni, dobrý buď, ať jsi holka nebo kluk! 

 

4. Organizace školy a vzdělávání 

4. 1 Řízení školy 
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Organizační řád školy vymezuje jasná pravidla a kompetence zaměstnanců. Velký 

důraz je kladen na týmovou práci a vzájemnou spolupráci. 

Tvorba ŠVP PV je výsledkem práce kolektivu pedagogů. Během roku budeme ve 

spolupráci s celým pedagogickým týmem zdokonalovat náš vzdělávací program pomocí 

různých evaluačních technik a nástrojů, aby vyhovoval potřebám všech zúčastněných. 

Ředitelka ve spolupráci se zástupkyní vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, 

pozitivně hodnotí jednotlivé dílčí úspěchy a motivuje zaměstnance ke kvalitě vykonávané 

práce. Ředitelka, ve spolupráci se zástupkyní školy řídí, kontroluje a vede celý kolektiv 

zaměstnanců školy. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování předepsaných vyhlášek a 

zákonů. 

Všechny třídy jsou telefonicky propojeny, V budově č. p. 520 pracuje ředitelka, která 

předává informace zaměstnancům v této budově. V budově č. p. 656 předává informace 

zástupkyně ředitelky. 

Provozní vede další 2 kuchařky, zodpovídá za bezproblémový chod školních jídelen a 

za kvalitní stravování. 3 uklízečky zodpovídají za úklid v obou budovách. Údržbář zodpovídá 

za zahradu MŠ, kontroluje její technický stav, provádí pravidelné údržbářské práce. 

Ve škole je zaveden funkční informační systém. Důležité informace jsou předávány 

okamžitě ústní formou nebo vyvěšením na nástěnkách, ostatní záležitosti řešíme na 

provozních poradách a pedagogických radách konaných jednou za dva měsíce nebo dle 

potřeby.  

Jedenkrát v roce probíhají třídní schůzky s rodiči, jinak dle potřeby. V červnu probíhá 

dotazníková akce ke zjištění spokojenosti a dalších potřeb ze strany rodičů, ale i zaměstnanců. 

Vyhodnocení dotazníků rodičů a odpovědi na dotazy jsou zveřejněny na webových stránkách.  

 

4. 2 Rytmus dne budova č. p. 520 

   

   6,30  -  8,30 

Scházení dětí, ranní hry dle volby dětí, individuální práce s dětmi, 

didakticky zacílené činnosti individuální nebo ve skupinkách, ranní 

cvičení 

    

   8,30  -  9,00 

 

Hygiena, přesnídávka 

    

   9,00  -  9,30 

Ranní kruh, didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové, 

individuální, relaxační chvilky, pohybové hry 

 

   9,30 - 11,30 

 

Pobyt venku 

 

 11,45 - 12,15 

 

Hygiena, oběd 

 

 12,15 - 14,00 

 

Hygiena, odpočinek, nespavý režim 

 

 14,00 - 14,30 

 

Hygiena, svačina 
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 14,30 - 16,00 Odpolední zájmové činnosti, individuální práce s dětmi 

 

 

4. 34. 2 Rytmus dne budova č. p. 656 

 

   

   6,30  -  8,30 

Scházení dětí, ranní hry dle volby dětí, individuální práce s dětmi, 

didakticky zacílené činnosti individuální nebo ve skupinkách, ranní 

cvičení 

    

   8,15  -  8,45 

 

Hygiena, přesnídávka 

    

   8,45 -  9,15 

Ranní kruh, didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové, 

individuální, relaxační chvilky, pohybové hry 

 

   9,15 - 11,15 

 

Pobyt venku 

 

 11,15 - 12,00 

 

Hygiena, oběd 

 

 12 - 14,00 

 

Hygiena, odpočinek, nespavý režim 

 

 14,00 - 14,30 

 

Hygiena, svačina 

 

 14,30 - 16,00 

 

Odpolední zájmové činnosti, individuální práce s dětmi 

 

 Organizační struktura 

 

  
  
  
    
    
  
    

  
    
    
    
  
    
  
  
  

ŘEDITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY 
  

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY   

         PROVOZNÍ 
  

PEDAGOGICKÝ PERSONÁL 
  

PERSONÁL  
KUCHYNĚ 

  

ÚDRŽBÁŘ 
  

UKLÍZEČKY 
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4. 4  Personální zajištění 

V mateřské škole pracuje celkem 17 zaměstnanců. Všichni zaměstnanci mají 

odpovídající vzdělání. Tři učitelky jsou vysokoškolsky vzdělané. 

Ředitelka MŠ: Mgr. Iva Doudová 

 

Zástupce ředitelky: Jaroslava Dušková 

 

Pedagogický personál: 

Anna Formanová  

Eva Kapuciánová 

Nina Tyšerová Dis 

Miluše Vernerová 

Jana Vinterová 

Bc. Kateřina Zobalová 

Bc. Aneta Brožová 

 

Provozní personál: 

 

Pomocný výchovný pracovník: 

Milena Kubečková 

Jana Hochbergerová 

 

Kuchařky:                       

Renata Vančáková  

Věra Ledvinková 

Naďa Trojovská  

 

Uklízečky: 

Anna Svobodová 

Zdena Kubečková 

Anna Vojtíšková 

 

Provozář, školnice: 

Naďa Trojovská 

 

Údržbář: 

 

 

4. 5 Vzdělávání zaměstnanců 

 

Plánování DVPP vychází z aktuální nabídky Školského zařízení pro DVPP KHK Hradec 

Králové a NIDV Hradec Králové, potřeb a finančních možností školy a zájmu učitelek. Další 
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vzdělávání bude probíhat formou absolvování seminářů a samostudia odborné literatury (knih, 

časopisů, dokumentů, nových právních norem). Každá učitelka se zúčastní alespoň jednoho 

semináře za rok zaměřeného především na: změny v tvorbě ŠVP, sociální vývoj dítěte, 

pohybové aktivity dětí, grafomotoriku, předčtenářské a matematické dovednosti, na logopedii, 

environmentální výchovu, evaluační činnost a další. 

 

4. 6 Přijímání dětí do mateřské školy 

 
Přijímání dětí do mateřské školy probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a 

podle prováděcí vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, podle kritérií přijímání, 

které stanoví ředitelka školy vnitřní směrnicí. Přijímání probíhá ve správním řízení (Správní 

řád č.500/2004 Sb.).  

Přijímání dětí k docházce do mateřské školy probíhá formou zápisu a to v na začátku 

měsíce května. Děti mohou být přijaty i v průběhu školního roku, pokud není naplněna 

kapacita školy. Termín zápisu je projednán se zřizovatelem a rodiče i veřejnost je 

informována v tisku, na nástěnkách a informačních tabulích, webových stránkách mateřské 

školy. Informace o zápisu: termín zápisu, čas, místo, seznam potřebných dokumentů k zápisu. 

Kritéria přijímání jsou každoročně zveřejněna jako součást informace o zápise a ošetřena 

vnitřní směrnicí mateřské školy. 

 

4. 7 Organizace vzdělávání 

 

V naší mateřské škole máme pět tříd věkově heterogenní s celkovým počtem 136 dětí. 

Práce s dětmi vychází z dobrých vztahů mezi učitelkou a dětmi, mezi dětmi samotnými a 

mezi učitelkou a rodiči. Na těchto základech individuálně uspokojujeme různé potřeby a 

možnosti jednotlivých dětí. 

 Předškolní vzdělávání uskutečňujeme formou vyvážených spontánních i řízených 

aktivit, dle potřeb a možností konkrétní skupiny. Specifickou formou je didakticky cílená 

činnost (přímo či nepřímo řízená), v níž je zastoupeno spontánní i záměrné učení. Je založeno 

na aktivní účasti dětí, omezující přijímání hotových poznatků a využívající zejména 

prožitkového, kooperativního a situačního učení.  

Zvýšená péče v didakticky cílených činnostech je věnována dětem s odkladem školní 

docházky a předškolním dětem v kolektivních i individuálních činnostech.  

Spontánní hry probíhají od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku (u 

předškolních dětí též v době nespavého režimu) celý den, prolínají se s  činnostmi řízenými 

učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí a jejich tempo. Je 

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

klidného koutku a neúčastnit se společných činností. 

4. 8 Spolupráce s rodiči 
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Rodiče mají volný přístup do mateřské školy v průběhu celého dne. Novým dětem je 

adaptační pobyt v posledních dvou týdne v srpnu nebo před nástupem do MŠ v průběhu 

školního roku. Děti jsou předávány rodičům osobně a ti si mohou sjednat s paní učitelkou 

individuální schůzku a konzultovat všechny otázky týkající se jejich dítěte.  Rodiče pravidelně 

zveme na společné akce (besídky, tvoření s rodiči, vystoupení pěveckého sboru a divadelního 

souboru, Slavnost školky a další). Rodiči se mohou aktivně zapojit nejen do tvorby ŠVP 

svými nápady a názory, ale také do různých akcí svou účastí nebo zorganizováním akce 

(návštěva hasičů, záchranářů, policie a další). 

4. 9 Vzdělávání dětí mimořádně nadaných 

           Nadání je vzácný dar, předpoklad, který, není-li rozvíjen, může přijít nazmar. Je to 

velká škoda pro jednotlivce i pro společnost. Metodou včasné diagnostiky se snažíme odhalit 

u dětí mimořádné schopnosti či nadání a rozvíjet jej formou rozmanité vzdělávací nabídky. 

Ve spolupráci se školním psychologem a PPP probíhají konzultace mezi rodiči a pedagogy 

s cílem připravit atraktivní a účelný program pro děti mimořádně nadané.  

 

4. 10 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 

         V mateřské škole se snažíme o to, aby náš vzdělávací program uspokojoval potřeby 

dítěte, vytvářel optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj a přirozené 

prostředí pro získávání životních kompetencí.  Integrace dětí se SVP je přirozeným vyústěním 

naší filozofie.  

Péče je zajištěna dvěma speciálními pedagogy s vysokoškolským vzděláním a 

dlouholetou praxí v oboru.  Uvědomujeme si, že zdárný průběh a celkový úspěch integrace 

dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami je závislý na systematickém přístupu k dítěti a 

rodině i na spolupráci rodiny, školy a školského poradenského zařízení.  

4. 11 Vzdělávání dětí mladších tří let 

 Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Při 

přijímání dětí mladších 3 let věku k předškolnímu vzdělávání je nezbytné respektovat:  Dítě 

se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 školského zákona. 

Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá 

především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu 

vzdělávání tedy musí být od počátku svého předškolního vzdělávání v mateřské škole 

připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní 

vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy. 
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 Vzdělávání dětí mladších tří let bude zaměřeno především na rozvoj sebeobsluhy, 

samostatnosti, hry a sociálních kontaktů. 

 

4. 12 Nadstandardní aktivity 

• Práce se skupinou předškoláků FIO (Feursteinovo instrumentální obohacování) metodou pro 

děti, které potřebují podporu před nástupem do základní školy 

• Rozvojový program Maxík pro děti, které potřebují podporu před nástupem do základní 

školy 

• Logopedická péče kvalifikovaných logopedických asistentek pod vedením vysokoškolsky 

vzdělaného logopeda - p. ředitelky Doudové 

• Pěvecký sbor Hronováček 

• Skupinka flétniček 

• Skupinka šikulů (výtvarné aktivity) 

• V období zimních měsíců chodíme pravidelně bruslit na místní stadion. Pro předškoláky 

organizujeme každoročně kurzy plavání. Dobrou a úspěšnou tradicí se stal také týdenní 

lyžařský kurz v Orlických horách. 

4. 13 Spolupráce s dalšími partnery 

Mateřská škola využívá při své vzdělávací činnosti spolupráce s dalšími institucemi:  

V oblasti poradenství úzce spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou 

v Náchodě, se Speciálně pedagogickým centrem v Náchodě. Od roku 2013 pracuje pro 

školské příspěvkové organizace Města Hronova školní psycholog. Jeho služby mohou 

využívat jak pedagogové, tak i rodiče. Dochází prozatím 2x v měsíci do MŠ a rodiče se na něj 

mohou obrátit prostřednictvím ředitelky MŠ, nebo na tel. čísle…DOPLŇ 

Základní škola: úzce spolupracujeme s vedením a pedagogy místní základní školy. Předáváme 

si informace o dětech při nástupu dětí do základní školy, předškoláci se pravidelně zúčastňují 

Školičky, kterou základní škola nabízí jako přípravu klidný a úspěšný nástup do školy. 

Dům dětí a mládeže Hronov: třídy, které mají zájem, mohou docházet do domu dětí a mládeže 

na keramiku. 
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Knihovna Hronov: pořádá pro děti vzdělávací programy, kterých se zúčastňujeme 

Do MŠ pravidelně zveme divadla, programy se zvířaty, záchranáře a další. Děti také 

navštěvují divadlo Hronov a jeho představení, která pořádá KIS Hronov. 

 

5. Charakteristika vzdělávacího programu 
 

- Rozvoj vůle, cítění a myšlení s důrazem na poskytování vhodných vzorů 

k napodobování 

- Vytvoření spořádaného okolí s pevným životním rytmem jako základem pro vnitřní 

jistotu a vlastní smysl pro pořádek 

- Pěstování motorických a tělesných schopností 

- Umožnění rozvoje tvůrčí fantazie prostřednictvím volné hry, při malování (vnímání 

barev), pomocí prožitků z uměleckých zážitků z pohádek, přírody, říkadel, písní,… 

- Zprostředkovávání určitých jevů tak, aby dítě samo docházel k vytvoření vlastních i 

obecných pojmů na základě vlastní zkušenosti 

- Rozvoj řeči, možnost komunikace a touhy po učení 

 

 

 

 

Dílčí cíle (záměr pedagoga),  dílčí výstupy (co se dítě naučí, co získá) v těchto oblastech: 

 

Psychologická - Dítě a jeho psychika 

     Biologická - Dítě a jeho tělo 

Interpersonální - Dítě a ten druhý 

Sociálně-kulturní - Dítě a společnost 

Environmentální - Dítě a svět  

 

Integrované bloky 

 
I.  Dívej se a povídej, všechny barvy prohlížej  -  PODZIM 

II. Sníh už padá z nebe – brrr ten ale zebe  -  ZIMA 

III. Jaro ťuká na vrátka, narodí se mláďátka  -  JARO 

IV. Dívej se a povídej, teplé léto užívej  -  LÉTO 

 

5. 1 Dívej se a povídej, všechny barvy prohlížej  -  PODZIM (cca 3 měsíce) 

Podzimní blok je ve znamení velkých změn. Začíná nový školní rok, mění se složení 

třídy (nastupují nové děti, některé stávající děti přecházejí do jiné třídy). Děti se seznamují 
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s novým prostředím školy, třídy, kolektivem dětí, učitelkami. Vytváříme společná pravidla 

vzájemných vztahů, chování a komunikace mezi dětmi a dospělými.  Podporuje cítění a 

prožívání motivované změnami podzimní přírody, jejími plody a změnami počasí. Při 

vhodném počasí seznamujeme děti s podzimní přírodou v blízkém okolí školy a využíváme ji 

k pozorování, k procházkám i hrám. Pořádáme tradiční podzimní akce školy, které nám 

pomáhají podpořit dobré vztahy a naladit pozitivní atmosféru v mateřské škole. 

Návrhy témat 

 

ZÁŘÍ   

- Hola, hola školka volá 

- Já a moji kamarádi 

- Barevný podzim 

ŘÍJEN   

- Není drak jako drak 

- Babiččina zahrádka  

- Posvícení 

 

LISTOPAD  
- Když mě bacil, bacil 

- Les a lesní skřítkové 

- Prší, prší, jen se leje 

 

 

Cíle bloku: 

- seznámení dětí s mateřskou školou, novými kamarády, personálem, vytváření a 

dodržování pravidel, vytváření přátelských vztahů 

- rozvoj sebeobslužných činností a získání zdravých životních návyků 

- získání vztahů k pracovním činnostem, seznámení s hračkami, pomůckami, předměty, 

umět je používat 

- rozvoj komunikativních dovedností, účastnit se rozhovoru, vzájemně si naslouchat, 

rozšířit slovní zásobu 

- rozvoj estetického cítění 

- rozvoj užívání všech smyslů 

- osvojování si poznatků o podzimní přírodě a péči o ni, vliv počasí na změny v přírodě 

(barevné listí, hrabání listů, změny počasí..) 

- podporovat dětská přátelství 

- rozvoj základních společenských postojů a návyků 

- vytváření vztahů k místu, ve kterém žije 

- osvojování si poznatků o podzimní přírodě a k péči o ni 

 

Klíčové kompetence: 
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- Dítě má základní poznatky o přírodě a jejich proměnách. Orientuje se ve své třídě a 

okolí MŠ. 

- Děti se soustředí na činnost, snaží se jí dokončit a snaží se pracovat podle pokynů 

učitelky. 

- Dítě si všímá dění a problémů ve svém okolí. Přirozeně se snaží problémy řešit. 

- Ovládá řeč, mluví ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své 

myšlenky, dokáže vést rozhovor s dětmi, učitelkami a personálem MŠ. 

- Při hře i činnostech se umí domluvit slovy i gesty, pozná svou značku a jiné symboly, 

rozumí jejich významu. 

- Průběžně děti rozšiřují slovní zásobu k daným tématům v bloku Podzim. 

- Děti se snaží navzájem si pomáhat, umí rozpoznat nevhodné chování. 

- Děti jsou schopny chápat a dodržovat nastolená třídní pravidla a režim dne. 

- Snaha rozvoje schopnosti při řešení problémů, vzniklé problémy řešíme dohodou. 

- Dítě má základní představu o slušném chování. 

- Posilovat schopnost uvědomit si práva a povinnosti dítěte. 

 

Rizika: 

- neznalost zdravotního stavu dítěte (špatná informovanost rodičů, nezájem o zdravotní    

           stav dítěte)  

- špatně zvolené prostory pro pohybové činnosti a nevhodná organizace z hlediska   

           bezpečnosti dětí (malé prostory, ventilace…) 

- špatný jazykový vzor 

- omezený přístup ke knížkám 

- nedostatek porozumění a ocenění úspěchu či úsilí 

- nedostatečné uznání a oceňování úsilí či úspěchu dítěte 

- nedostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a prožitky a hovořit     

           o nich, převaha předávání hotových poznatků slovním poučováním a vysvětlováním 

- nedostatek či zkreslení elementárních informací o lidském těle, o jeho růstu a vývoji, o   

            funkcí některých částí a orgánů, o zdraví i možnostech jeho ohrožení, způsobech  

     ochrany zdraví a bezpečí 

- nedostatečné uznání a oceňování úsilí či úspěchu dítěte  

- jednání, které dítě pociťuje jako křivdu a vnímá jako násilí  

- vytváření komunikativních zábran (necitlivé donucování dítěte k hovoru,  

            nerespektování dětského ostychu vedoucí k úzkosti a strachu dítěte)  

- nedostatečné uznání a oceňování úsilí či úspěchu dítěte  

- jednání, které dítě pociťuje jako křivdu a vnímá jako násilí  

- nedostatek estetických a etických podnětů a příležitostí k jejich kultivovanému     

            prožívání a vyjádření 

- přítomnost nevhodných, podbízivých a nevkusných podnětů  

- absence či nedostatek řízených pohybových aktivit vedoucích k osvojení nových  

      pohybových dovedností  

- nevhodné prostory pro pohybové činnosti a nevhodná organizace z hlediska  

      bezpečnosti dětí  
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Bezpečnost: 

 

- upozornění na nebezpečí při přecházení silnice, upozornění na dodržování určených 

pravidel (nevzdalovat se od paní učitelky) 

- bezpečnost při hře na průlezkách, lezecké stěně, klouzačce, při jízdě na tříkolce, kolo-

běžce, kole, při hře na pískovišti 

- dbát na dostatečný prostor při pohybových činnostech ve třídě 

- neubližujeme si, předcházíme úrazům 

- dbáme na bezpečnost dětí při hygieně v umývárně (kluzká podlaha) 

- při cvičení si sundáváme přezůvky a máme otevřená okna 

- bezpečnost při chůzi lesem, při zdolávání přírodních překážek 

- oblékáme se vzhledem k podzimnímu počasí 

- nesbíráme houby, které neznáme, neolizujeme ruce 

- najít bezpečný terén pro pouštění draků 

- kontrola terénu před šipkovanou 

- poučit děti o bezpečnosti venku (nešermujeme klacky, neházíme kameny) 

- pozor na bezpečné zacházení s příborovým nožem při krájení ovoce, zeleniny 

- umýt si ruce před prací s potravinami 

- umýt ovoce a zeleninu před užíváním 

- bezpečnost při přípravě koláčů, možnost spálení při pečení 

- opatrnost při posvícenském průvodu na silnici 

- léky do rukou dětem nepatří 

-  bezpečnost při chůzi lesním terénem 

- když zmokneme, je důležité se přestrojit do suchého oblečení 

- možnost uklouznutí na mokrém povrchu venku 

 

5. 2 Sníh už padá z nebe – brr, ten ale zebe  -  ZIMA (cca 3 měsíce) 

V tomto bloku přiblížíme dětem charakteristické znaky zimy a změny počasí. 

Využijeme jednoduché pokusy k zjištění vlastností sněhu a ledu. Prostřednictvím zimních 

sportů a aktivit povedeme děti k pohybu a zdůrazníme souvislost pohybu a zdraví. Zároveň 

budeme dbát o bezpečnost svou i ostatních. Seznámíme děti s lidovými zvyky a tradicemi, 

oslavíme advent, budeme poznávat různá řemesla a povolání. Zaměříme se na pozorování 

stop ve sněhu, život zvířat v zimě, vánoční pohoštění pro lesní zvířata,… 

Návrhy témat: 

PROSINEC: 

- Pojďme s čerty do pohádky  

- Zima je tu 

- Vánoční zvyky a obyčeje 

 

LEDEN: 

- Já a moje tělo 

- Připravujeme se na zápis do školy 

- Zimní sporty 
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- Zvířata v zimě  

 

ÚNOR: 

- Pokusy se sněhem 

- Řemesla a povolání 

- Masopust 

   

Cíle bloku: 

 

-  přiblížit dětem charakteristické znaky zimy, vlastnosti ledu a sněhu, přirozeného 

koloběhu ročních období  

-  získávat povědomí o vlivu počasí na přírodu  

-  osvojit si poznatky o zimní přírodě a péči o ni  

-  seznámit s lidovými zvyky a tradicemi v zimním období  

-  přiblížit dětem různá řemesla a povolání, naučit se vážit práce druhých  

-  osvojit si poznatky o lidském zdraví, o péči o zdraví, přiblížit důležitost přirozeného  

   pohybu  

-  rozvoj estetického cítění  

-  rozvoj užívání všech smyslů  

-  rozvoj schopností a dovedností vyjádřit své pocity, dojmy, prožitky  

- podporovat sounáležitost s druhými lidmi, vytvářet povědomí o základních hodnotách  

  ve společnosti  

- posilovat mezilidské vztahy  

- posilovat spolupráci ve skupině, umět pomoci, požádat o pomoc, netrpět ubližováním  

- seznamovat s lidovými tradicemi v jiných zemích a osvojovat základní poznatky o     

  prostředí, ve kterém dítě žije, vytvářet povědomí ostatních kultur a národností  

- využít sváteční atmosféry k pochopení významu rodiny a domova, citových vazeb    

   jednotlivých členů rodiny  

 

Klíčové kompetence: 

  

    -   rozvíjení schopnost postupovat dle instrukcí, záměrně si zapamatovat a  dokončit     

              práci 

         -   poznávání činnosti zaměřené k osvojování pojmů a poznatků o světě lidí, kultuře i 

  přírodě 

         -   vést děti k vyjadřování smysluplných myšlenek, nápadů, pocitů a   

  úsudků ve vhodně zformulovaných větách, k formulaci otázek, odpovědí 

         -   zařazovat činnosti, které předcházejí čtení a psaní 

         -   vést děti k využívání logických matematických i empirických postupů,  při kterých si   

             upřesní početní představy i matematické souvislosti 

         - rozvíjet schopnost řešit problémy na základě vlastní zkušenosti  
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         - podporovat spontánnost a využívat dosavadní zkušenosti včetně fantazie a  

            představivosti 

         -  povedeme děti k domluvě na společném řešení, utvářet představu, co se smí  

 a nesmí 

          -  budeme dbát na dodržování dohodnutých pravidel a uvědomění si, že za své jednání 

 zodpovídá a nese důsledky 

          -  budeme rozvíjet dovednosti zaměřené k osvojování pojmů a poznatků o lidském 

 těle, zdraví a bezpečí 

          -  povedeme děti k povědomí, že žijeme v souladu s lidskými hodnotami a normami, 

 uvědomujeme si a vážíme práce a úsilí druhých 

Rizika 

- omezování samostatnosti dítěte při pohybových činnostech, málo příležitostí k 

pracovním úkonům. 

- nedostatečný respekt k vzájemným sympatiím dětí a malá podpora dětských přátelství. 

- málo příležitosti a prostoru k řešení konkrétních poznávacích situací (např. pokusy). 

- málo příležitosti k samostatným řečovým projevům dítěte (spontánním i řízeným). 

- nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem založeným na vlastní zkušenosti. 

- užívání abstraktních pojmů, předávání „hotových“ poznatků. 

- nepříznivé sněhové podmínky. 

- nedostatečná pozornost tomu, jak dítě řeší své spory a konflikty s druhým dítětem 

- chybějící informace o tom, jak se chránit před nebezpečím hrozícím od neznámých 

lidí 

- málo vstřícné postoje dospělých k dítěti i k sobě navzájem 

- manipulace dítěte tzv. pozitivními prostředky (citovými prostředky, chválením) 

- nedostatek času a prostředků pro spontánní hru, k jejímu rozvinutí a dokončení 

- špatný vzor v rodině - neekologické chování 

- nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní. 

 

Bezpečnost: 

- neznalost zdravotního stavu dítěte (špatná informovanost rodičů, nezájem o zdravotní    

           stav dítěte)  

- Upozornění na nebezpečí ledu padajícího ze střech domů, nebezpečí uklouznutí na 

ledu a sněhu. 

- Nejíst sníh, nelízat led,.... 

- Dodržovat bezpečnou vzdálenost při jízdě na pekáčích na školní zahradě a dodržovat 

pravidla, kde vystupujeme na kopec a kde sjíždíme dolů. 

- Dodržování bezpečnosti na bruslení, důležitá výbava (silné rukavice, helma). 

 

5. 3 Jaro ťuká na vrátka, narodí se mláďátka  -  JARO (cca 3 měsíce) 
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V integrovaném bloku „Jaro“ budeme pozorovat probouzející se přírodu (jarní tání, 

první květiny, probouzející se stromy, zvířata a mláďata,…). Pojmenujeme si charakteristické 

znaky jara a vše budeme pozorovat a vnímat všemi smysly. Budeme hledat odpovědi na 

otázky týkající se změn v přírodě a to na základě vlastních zkušeností a prožitků.  Zasejeme 

semínka, zasázíme rostlinky, budeme pozorovat ptáky i zvířata a jejich mláďata,…).   

Nezapomeneme ani na vztah mezi přírodou a člověkem (třídění odpadu, ekologie). 

Povíme si o planetě Zemi, o tom jak ji chránit. Společně budeme prožívat radost z oslav 

jarních svátků. (Morana, čarodějnice, Velikonoce, Svátek matek). K získávání informací 

budeme používat též knihy, encyklopedie, atlasy, globus,… Nedílnou součástí tohoto bloku je 

též zdůraznění bezpečí a ochrany zdraví v silničním provozu a to na základě pozorování, 

besedy s policií, návštěvy hasičů a záchranářů. 

Návrhy témat: 

BŘEZEN 

- Předjaří a poslové jara 

- Kniha je můj kamarád 

- Vstávej semínko 

 

DUBEN  

- Hody, hody doprovody  

- Člověk a příroda 

- Čarodějnice 

 

KVĚTEN 

- Moje máma 

- Na dvorku 

- Cestujeme bezpečně 

 

Cíle bloku: 

 

- vytváření elementárního povědomí o proměnách rozmanitosti přírody v období jara, 

rozvíjení úcty k přírodě a životu, rostlinám, zvířatům … 

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

ale také poškozovat a ničit, vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s 

živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí 

-  osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v 

péči o okolí, zvířátka, rostliny, přírodu, spoluvytváření bezpečného prostředí  

-  posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování 

apod.), vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem, ke čtení a knihám a 

vytváření základů pro práci s informacemi  
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Klíčové kompetence: 

 

-  vést dětí uplatňovat získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení  

- rozvíjet u dětí elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody, která dítě obklopuje, 

o jejích -rozmanitostech a proměnách  

-  zdokonalovat schopnost odhadovat své síly, učit se hodnotit svoje osobní pokroky i 

oceňovat výkony druhých  

-     rozvíjet v dětech schopnost všímat si dění i problémů v bezprostředním okolí; rozvíjet 

přirozenou motivaci k řešení dalších problémů a posilovat schopnost vnímat situace, 

které jsou pozitivní odezvou a podporovat aktivní zájem  

- posilovat schopnost řešit problémy, na které dítě stačí samo, řešit známé a opakující se 

situace samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí 

dospělého  

- zdokonalovat ovládání řeči, hovoření ve vhodně formulovaných větách, samostatné 

vyjadřování svých myšlenek, sdělení, kladení otázek i dávání odpovědí, porozumění 

slyšenému, slovních reakcí a vedení smysluplného dialogu  

- dokázat se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky 

(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)  

- průběžně rozvíjet a rozšiřovat svou slovní zásobu a aktivně ji používat k dokonalejší 

komunikaci s okolím  

- posilovat v dětech dovednost využívat informativní a komunikativní prostředky, se 

kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, 

telefon atp.)  

- rozvíjet samostatné rozhodování o svých činnostech; umět si vytvořit svůj názor a 

vyjádřit jej  

- podporovat zájem se o druhé i o to, co se kolem děje; zájem k otevřenosti aktuálnímu 

dění  

- vést děti, že není jedno, v jakém prostředí žijí, vést k uvědomění si, že se svým 

chováním na něm podílí a že je může ovlivnit  

 

Rizika: 

- nevhodná organizace z hlediska bezpečnosti dětí  

- málo příležitosti k samostatným  projevům dítěte (spontánním i řízeným) v důsledku -

velkého počtu dětí ve třídě  

- nedostatek času na děti, které potřebují individuální přístup, nedostatečný respekt k 

individuálním potřebám dětí  

- nepřízeň počasí 

- příliš mnoho nefunkčních pravidel ve skupině, děti se nepodílejí na jejich vytváření, ne 

všichni je dodržují (např. někteří dospělí) 

- nedostatek příležitostí k nápravě jednání, které bylo proti pravidlům  
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- nedostatek materiálu, nedostatečné vybavení náčiním, nářadím, popř. nedostatečné 

využívání vybavení a dalších možností apod.  

- neznalost zdravotního stavu a zdravotních problémů dítěte (především např. alergie) 

- vytváření komunikativních zábran (necitlivé donucování dítěte k hovoru, -

nerespektování dětského ostychu vedoucí k úzkosti a strachu dítěte)  

- nedostatek porozumění a ocenění úsilí, nedostatečné uznání úspěchu dítěte  

- nedostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a prožitky a hovořit 

o nich  

- užívání pojmů a slov, kterým dítě nerozumí, nedostatečné a nepřiměřené informace, -

nedostatečné, nepravdivé nebo žádné odpovědi na otázky dětí  

 

Bezpečnost: 

- Vycházky do města, sledování bezpečnosti v dopravě- md, sd 

- Beseda s policií- md, sd 

- Návštěva hasičů- md, sd 

- Prohlídka vozu RZP- md, sd 

-  Návštěva záchranářů-md,sd 

- Dopravní hry na dopravním hřišti na zahradě MŠ- md, sd 

 

 

5. 4 Dívej se a povídej, teplé léto užívej – LÉTO (cca 3 měsíce) 

Jde o nejteplejší období roku. Léto přináší mnoho zábavy, radosti a překvapení. Končí 

školní rok. Radujeme se ze světla, tepla, rok je ve své půli, život je v plné síle, všechno 

bohatství Země je na dosah.  V létě se většina činností odehrává v přírodě, která dětem 

v tomto ročním období poskytuje to nejvhodnější možné prostředí. Vzhledem k tomu se 

budeme hlouběji věnovat pohybovým, výtvarným a pracovním aktivitám. Vhodné přírodniny 

využijeme k jednoduchým pokusům (písek, kamínky, voda, hlína,…). 

Na školních výletech budeme pozorovat přírodní a kulturní krásy, těšit se z hezkých a 

příjemných zážitků. Budeme dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a 

to nejen v prostředí mateřské školy, ale i mimo ni. Nezapomeneme na bezpečnost dětí, na 

ochranu životního, ani na oslavu začínajících prázdnin. 

Návrhy témat: 

ČERVEN 

- Svatojánská noc 

- Pět přání 

- Slavíme Den dětí 

-  

ČERVENEC 

- Dívám se a vidím 

- Poslouchej, ať slyšíš 
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SRPEN 

- Prstem po mapě 

- Vlakem nebo lodí 

 

Cíle bloku:  

- Podporovat zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí. 

- Vytvořit a dodržovat stanovená pravidla při pobytu na školní zahradě, v lese, v parku, 

dětském hřišti. 

- Umět požádat o pomoc paní učitelku nebo svého kamaráda. 

- Vést děti ke zkoumání a přemýšlení. 

- Zanechat u dětí příjemné prožitky z pobytu v MŠ. 

- Získat povědomí o okolním světě, jeho dění a vlivu člověka na životní prostředí. 

- Vytvářet otevřený a odpovědný postoj dětí k životnímu prostředí. 

 

Klíčové kompetence:   

- Objevovat a zároveň si všímat přírodních úkazů kolem sebe, které popisují pranostiky, 

experimentovat s vodou, pískem, světlem a stínem. Užívat při tom jednoduchých pojmů, 

znaků a symbolů. 

     - Samostatně pozorovat a získávat různé poznatkové zkušenosti z oblasti přírody a cizí 

kultury, znát jejich rozmanitosti a proměny. Pozorovat změny v přírodě (např. teplo, plodící 

stromy, koupání) v období léta. Mít touhu přistupovat k poznávání iniciativně a též porozumět 

věcem, dějům a jevům kolem sebe. 

     - Umět si společně klást otázky z oblasti cestování, společně tvořit na ně odpovědi, aktivně 

pozorovat i vyprávět, jakými dopravními prostředky můžeme cestovat v období letních 

měsíců. 

 

- Vnímat dění i problémy při pobytu na školní zahradě, ale i v prostorách mš jako 

samozřejmou součást života a učení v období letních prázdnin. 

- Přistupovat k řešení problémů v období prázdninového provozu aktivně, řešit je 

iniciativně a inovativně. 

- Vést děti samostatně řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení a při řešení postupovat 

způsobem racionálním, konstruktivním a účelným, vedoucím k cíli. 

 

- Užívat přirozené prostředky komunikace k vyjádření svých myšlenek, názorů, pocitů, 

mínění i úsudků i k naslouchání a porozumění druhým. 

     -  Zaujímat prosociální postoje, spolupracovat i s dětmi z jiné třídy a spolupodílet se na   

       činnostech i rozhodnutích, a přispívat tak k pohodě prostředí. 

-  Posilovat adaptaci se na prostředí i jeho běžné proměny při setkání a umět odmítat 

společensky nežádoucí chování a bránit se jeho důsledkům. 
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     - Umět se rozhodnout zodpovědně podle dané situace, ale vědět, že za své rozhodnutí nese   

         plnou zodpovědnost. 

- Vystupovat aktivně, projevovat činorodost, pracovitost a podnikavost, které motivují 

jedince k dalším činnostem. 

- Pečovat a chránit hodnoty spojené se zdravím a bezpečím, s životem a životním 

prostředím i hodnoty vytvořené člověkem, zejména v období letních prázdnin při pobytu 

na školní zahradě. 

 

Rizika: 

- Nerespektování rozdílných tělesných a smyslových předpokladů a pohybových 

možností jednotlivých dětí 

- Nevhodné prostory pro pohybové činnosti a nevhodná organizace z hlediska 

bezpečnosti dětí 

- Dlouhodobé statické zatěžování bez pohybu, uplatňování nevhodných cviků  

a činností, nevhodné oblečení při pohybových činnostech 

- Špatný jazykový vzor 

- Převaha předávání hotových poznatků slovním poučováním a vysvětlováním 

- Nedostatečné uznání a ocenění úsilí či úspěchu dítěte 

- Časté organizování soutěživých činností a podporování nezdravé soutěživosti 

- Příliš časté vystupování pedagoga v roli soudce 

- Soustředění pozornosti pouze na verbální formy komunikace 

- Přítomnost nevhodných, podbízivých a nevkusných podnětů 

- Zvýhodňování a znevýhodňování některých dětí ve skupině 

- Schematické mravní hodnocení bez možnosti dítěte vyjádřit vlastní úsudek 

- Nedostatečné a nepřiměřené informace, nedostatečné, nepravdivé nebo žádné 

odpovědi na otázky dětí 

- Nedostatek pozornosti prevenci vlivů prostředí, které mohou být pro dítě nezdravé  

a nebezpečné 

- Nedodržování pravidel péče o zdravé prostředí v provozu mateřské školy 

 

Bezpečnost: 

- Dodržování bezpečnosti dětí při pobytu v krytém plaveckém bazéně v Náchodě. 

- Dodržování bezpečnosti dětí při pobytu v hromadné dopravě (v autobusu). 

- Dodržování bezpečnosti dětí na výletě. 

- Dodržování bezpečnosti dětí při pobytu na slunečném prostranství, pokrývka hlavy. 

- Dodržování pravidelného pitného režimu u dětí. 

- Dodržování bezpečnosti dětí na dopravním hřišti v MŠ, při jízdě na koloběžkách, 

odstrkovadlech, při jízdě je nezbytná přilba na hlavě. 

- Dodržování dětí při pobytu v lese, hry s přírodninami – klacky, kameny. 
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- Dodržování bezpečnosti dětí při pobytu na školní zahradě v mlhovišti 

- Dodržování bezpečnosti dětí při pobytu na pískovišti. 

- Dodržování bezpečnosti dětí při pobytu na herních prvcích, které se nacházejí 

v prostorách zahrady MŠ. 

- Dodržování bezpečnosti dětí při náhlé a nezbytné evakuaci. 

- Prevence nemoci. 

-  

V třídním vzdělávacím programu jsou průběžně zpracovávány konkrétní činnosti a příležitosti 

- nabídka vhodných herních a didakticky zaměřených intelektových a praktických činností 

k tématu.  

Součástí ŠVP jsou dokumenty Minimální preventivní program a Plán environmentální 

výchovy. 

(md = mladší děti, sd = starší děti) 

 

6. Evaluace 

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a 

zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP. 

 

Evaluace časově neomezených plánů (= podtémat integrovaných bloků) - třídních programů 

Cíl: Vyhodnotit naplnění stanovených záměrů v rámci zrealizované 

vzdělávací nabídky stanovit případná opatření do dalšího tematického 

plánu v rámci integrovaného bloku 

Časový rozvrh Vždy po ukončení časově neomezeného plánu 

Nástroje:  - záznam do třídního programu 

- vzájemné konzultace učitelek 

- dle potřeby záznam do přehledu rozvoji dítěte, konzultace s rodiči 

Kdo: Učitelky 

 

 

Evaluace podtémat jako celku jednoho integrovaného bloku 

Cíl: Zhodnotit soulad vytvořených podtémat daného integrovaného bloku, 

prověřit naplnění stanovených záměrů jako celku, případná opatření 

Časový rozvrh Po ukončení realizace daného integrovaného bloku 

Nástroje:  - záznam do TVP 

- konzultace učitelek  

- pedagogické rady 

Kdo: Učitelky 

 

 

Evaluace logopedické péče 
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Cíl: Hodnocení efektivity pro rozvoj dětí 

Časový rozvrh: 2 x ročně 

 

Kdo: Učitelky 

 

 

Evaluace osobních záznamů o dětech, příp. podpůrných plánů 

Cíl: Zhodnotit osobní pokroky dětí s odkladem školní docházky 

Časový rozvrh 1 x za ¼ roku 

Nástroje:  - záznam 

- konzultace učitelek 

- konzultace s rodiči 

- vedení portfolia 

Kdo: Učitelky ze třídy předškoláků 

 

Záznamy o rozvoji dítěte 

Cíl: Vytvořit přehledy o rozvoji, vývojových pokrocích dítěte s portfoliem 

Časový rozvrh 3x ročně, případně dle potřeby 

Nástroje:  - záznamy do archů dle stanovených kritérií (grafické i písemné) 

- dle potřeby stanovení případných opatření 

- konzultace učitelek 

- konzultace s rodiči 

- pedagogické rady 

Kdo: Učitelky 

 

Soulad  - TVP – ŠVP – RVP 

Cíl: Ověřit soulad TVP – ŠVP – RVP, hodnocení naplňování záměrů, 

vzdělávacího obsahu, podmínek, metod, forem práce, doplňkový 

program školy, spoluúčast rodičů 

Časový rozvrh Při hospitacích 

Nástroje:  - přehledy o rozvoji dětí 

- výstavy, vystoupení dětí 

- záznamy 

- monitoring 

- hospitační záznamy 

- autoevaluace pedagogických pracovnic 

- konzultace 

- pedagogické porady 

- zpráva hodnocení školy 

Kdo: Učitelky, ředitelka, zástupkyně 
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PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Evaluace průběhu vzdělávání bude zaměřena na hodnocení vlastního vzdělávacího procesu, 

používaných metod a forem práce, uplatnění nových poznatků a zkušeností, naplnění cílů a 

záměru ŠVP. 

 

Evaluace uplatněných metod, postupů, forem práce – vzdělávací proces 

Cíl: Zhodnocení průběhu vzdělávání z hlediska používaných metod a 

forem práci se záměry v této oblasti v ŠVP 

Časový rozvrh Průběžně, dotazníky – 1 x ročně 

Nástroje:  - monitoring 

- vzájemné hospitace 

- konzultace pedagogů 

- hospitace 

- dotazníky + výstup 

- pedagogické rady 

Kdo: Učitelky, ředitelka 

 

 

 

Osobní rozvoj pedagogů 

Cíl: Uplatnění poznatků z DVPP ve vlastní práci, autoevaluace vlastního 

vzdělávacího procesu, autoevaluace ve vztahu k dalšímu 

osobnostnímu růst 

Časový rozvrh Průběžně, 1x ročně dotazníky 

Nástroje:  - konzultace 

- pedagogické rady 

- hospitace 

- monitoring 

- dotazníky 

Kdo: Učitelky, ředitelka 

 

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Cílem evaluační činnosti v této oblasti je vyhodnocení podmínek pro průběh vzdělávání ve 

vztahu k podmínkám RVP PV. 

 

Evaluace personálních podmínek 

Cíl: Zhodnotit personální podmínky ve vztahu k naplnění cílů RVP 

- kvalifikovanost pedagogického týmu 

- DVPP ve vztahu k ročnímu plánu a naplnění stanovených cílů 
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- normativní počty pedagogických pracovníků x počty dětí 

- normativní počty provozních zaměstnanců 

- efektivita- personální zabezpečení ŠJ, MŠ 

Časový rozvrh 1x ročně 

Nástroje:  - dotazníky 

- průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků 

- kontrolní činnost 

- hospitace 

- pedagogické a provozní rady 

Kdo: ředitelka, všichni zaměstnanci 

 

Evaluace materiálních podmínek 

Cíl: Zhodnotit podmínky školy ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP 

- budova, technický stav 

- vybavení tříd – nábytek 

- pomůcky, hračky 

- zahrada + zahradní náčiní 

- školní kuchyně - vybavení 

 

Časový rozvrh 1x ročně 

Nástroje:  - dotazníky 

- záznamy z pedagogických a provozních rad 

- záznamy z kontrolní činnosti 

- fotodokumentace 

-prověrky BOZP 

Kdo: Všechny pracovnice dle místa pracovní působnosti 

 

 

Evaluace organizačních podmínek školy 

Cíl: Zhodnotit účelnost a vhodnost organizace a režimového uspořádání 

ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP 

Časový rozvrh 1 x ročně 

Nástroje:  - monitoring 

- hospitace 

- kontrolní činnost 

- dotazníky 

- záznamy z pedagogických a provozních rad 

- konzultace 

Kdo: Všechny pracovnice dle profesní odpovědnosti a místa výkonu práce 
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Evaluace ekonomických  podmínek školy 

Cíl: Zhodnotit činnost v oblasti ekonomiky školy, čerpání mzdových 

prostředků 

Čerpání příspěvků od obce 

Čtvrtletní a roční uzávěrky 

Časový rozvrh Přehledy čerpání 4x ročně 

Ostatní průběžně 

Nástroje:  - tabulky 

-zprávy a rozbory 

- záznamy z pedagogických a provozních rad 

- konzultace 

Kdo: Účetní, ředitelka-dle stanovených kompetencí 

 

SPOLUPRÁCE 
 

Cílem této oblasti je vyhodnocení stanovených záměrů v ŠVP 

 

Evaluace spolupráce s rodinou 

Cíl: Úspěšnost zvolených metod, forem spolupráce a naplnění 

stanovených záměrů v této oblasti v ŠVP 

Časový rozvrh 1 x ročně 

Nástroje:  - fotodokumentace 

- dotazníky 

- rozhovory s rodiči 

- pedagogické a provozní rady 

- monitoring 

Kdo: Učitelky, ředitelka, rodiče – dotazníky,  

 

Evaluace spolupráce se ZŠ, zřizovatelem, veřejností 

Cíl: Vyhodnotit kvalitu a účelnost zvolených metod ve vztahu naplnění 

stanovených záměrů v ŠVP 

 

Časový rozvrh 1 x ročně 

Nástroje:  - fotodokumentace 

- záznamy 

- konzultace s partnery 

- vystoupení dětí  

- výstava 

- články do tisku 

- webové stránky školy 
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Kdo: Ředitelka, zaměstnanci dle stanovených povinností  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... život nekráčí vzad, ani se nezabývá včerejškem. 

Vy jste luky, z nichž jsou vaše děti jako živoucí šípy vysílány vpřed. Lukostřelec 

vidí značku na cestě nekonečna a ohýbá vás svou mocnou vůlí, takže jeho šípy vyletí 

vpřed hbitě a daleko. Nechť je toto ohýbání v rukou lukostřelce všem pro radost.           

K. Gibran 

 


