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1. Představení školy (obecná charakteristika školy)
1.1. Identifikační údaje o škole
Mateřská škola Štětí, příspěvková organizace je subjekt, který slučuje pět mateřských škol
v obci. Naše mateřská škola Poupě je odloučeným pracovištěm subjektu Mateřská škola Štětí,
příspěvková organizace a zároveň sídlem celé organizace na adrese Stračenská 561, Štětí.
Ředitelkou Mateřské školy Štětí, příspěvkové organizace je, po konkurzním řízení od počátku
vzniku této organizace Mgr. Alena Kořínková. Vedoucí učitelkou mateřské školy Poupě je od
roku 2020 Lenka Hartmannová.
Od roku 2003 je škola v právní subjektivitě. Zřizovatelem příspěvkové organizace je Město
Štětí. V červnu 1997 byla naše mateřská škola prvně přijata do sítě MŠPZ.
Spojení s naší školou je možné telefonicky: 416 812 692 nebo 416 878 170 nebo
elektronickou cestou: www.skolkasteti.cz nebo skolka.poupe@ tiscali.cz.
Zpracovatelem školního kurikula je ředitelka školy Mgr. Alena Kořínková za pomoci všech
pedagogických pracovníků MŠ Poupě.
Školní kurikulum bylo projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2021.
Platnost školního kurikula je od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2024.

1.2. Charakter umístění školy
Naše mateřská škola se nachází na okraji města Štětí v blízkosti vysokopodlažní panelové
zástavby. Ve městě a přilehlých spádových obcích žije asi 10 tisíc obyvatel. Na území města
jsou závody Mondi Group a.s. (výroba papíru) a Labe Wood (pila). Přesto je ve městě
různorodá sociální struktura obyvatel. Velká část dětí navštěvujících mateřskou školu pochází
ze sociálně slabších rodin. Naše mateřská škola přímo sousedí s druhou mateřskou školou,
kde máme společnou školní kuchyni.
Budova mateřské školy byla postavena v roce 1964. Její původně plánovaná kapacita byla 90
dětí. Postupnými změnami zákonů (hlavně hygienických) byla stanovena kapacita na 75
zapsaných dětí ve třech třídách. V každé třídě je zapsáno 25 dětí ve věku od tří do šesti let. K
přednostem školy určitě patří prostorná zahrada se vzrostlými stromy a s průlezkami, které
poskytují dětem dostatek prostoru pro volný pohyb a hru a možnost pobytu v přírodě.

1.3. Organizační uspořádání školy
Mateřskou školu Poupě navštěvují děti ve věku tři až šest let, popřípadě zůstávají děti starší
(s odkladem školní docházky), kterým je věnována zvláštní péče. Na škole máme tři třídy
věkově smíšené. Zápis do mateřské školy probíhá podle kritérií, která má škola stanovena
celoškolskou směrnicí. Do tříd jsou děti zařazovány většinou podle vlastního přání
(sourozenci, kamarádi,…) do počtu 25 dětí s přihlédnutím k vyváženému zastoupení všech
věkových kategorií. Každým rokem se vymění asi třetina každé třídy (předškolní děti).
Provoz mateřské školy se řídí vlastními směrnicemi (školní řád, provozní řád školy, provozní
řád školní jídelny, zahrady,…).
Vzdělávání dětí zajišťuje šest plně kvalifikovaných učitelů, jeden asistent pedagoga a
ředitelka školy celé příspěvkové organizace. O bezproblémový chod školy pečuje jedna
školnice a jedna uklízečka. Stravu pro naše děti a sousední mateřskou školu připravují tři
kuchařky ve školní jídelně, která je součástí naší školy.
Na škole probíhají též zájmové nadstandartní činnosti, jako jóga, country tance, hra na flétnu.
Tyto činnosti navštěvují děti podle svého zájmu a předpokladů. Péče je věnována i dětem
s odkladem školní docházky a s logopedickými problémy.

2. Charakteristika vzdělávacího programu
Vzdělávací obsah je uspořádán do integrovaných bloků, které vychází z přirozeného vývoje
života dítěte v předškolním věku. Kurikulum naší školy nese název:

„S pohádkou za poznáním světa.“
V našem vzdělávacím programu klademe důraz na rozvoj seberealizace, osvojení si
komunikace a získání samostatnosti dítěte.

2.1. Filozofie vzdělávacího programu
Náš prvořadý úkol je výchova dítěte odpovědného za vlastní chování a zdravý způsob života
v míře přiměřené jeho věku. Výchovná práce je postavena na dvou základních principech:
respektu k přirozeným lidským potřebám jednotlivce a na rozvíjení komunikace a spolupráce.
Chceme, aby dítě, které odchází z naší mateřské školy, bylo optimálně rozvinuto na základě
svých možností a zájmů po stránce tělesné, psychické, sociální i duševní, a aby později, jako
dospělý člověk, mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život.

Naše škola se snaží zapojit rodiče do efektivně fungující spolupráce (pořádáme neformální
posezení s rodiči, akce pro rodiče a děti – sportovní odpoledne, vánoční besídky, pasování
předškoláků, besedy s rodiči,…). Důvěra mezi školou a rodinou je do značné míry utvářena a
ovlivňována komunikací a vzájemnou informovaností. Vnímáme rodiče jako partnery
prvořadé důležitosti, usilujeme o rovnocenné chápání všech sociálních skupin na škole (děti,
pedagogové, rodiče, provozní zaměstnanci,…).
Na vnitřním prostředí školy se podílejí všichni zaměstnanci školy, děti i rodiče. Tím, že se
snažíme vycházet vstříc všem skupinám zúčastněným na vzdělávání a hledáme cestu
kompromisu, vytváříme osobitý obraz školy. Snažíme se poskytnout dětem co nejpříjemnější
prostředí pro své vzdělávání a nenásilnou formou (především formou tvořivé hry a
prožitkového učení) je vzděláváme podle jejich schopností a možností (nejsou všechny děti
stejného věku na stejné úrovni).
Naším cílem je vytvořit školu, která respektuje a podporuje zdraví všech lidí ve škole (dětí,
zaměstnanců i rodičů) ve všech složkách (tělesné, duševní a sociální) a v rovnováze
s prostředím přírodním i společenským.
Z tohoto důvodu jsme si vytvořili vlastní vzdělávací program podle našich podmínek. Je
sestaven na období tří let. Každá třída si podle něj vytváří svůj osobitý třídní program – třídní
kurikulum, kde se zaměřuje na cílové kompetence dítěte předškolního věku obsažené
v kurikulu podpory zdraví. Průběžným hodnocením zjišťujeme, v jakém rozsahu se nám daří
stanovené úkoly plnit. Vzdělávání není založeno na řízených činnostech, ale na tom co dítě
v mateřské škole prožije, s čím se setká. Vzdělávací aktivity jsou propojeny a respektují
všechny přirozené souvislosti, vzájemné vztahy, mnohotvárnost, proměnlivost a dynamiku
vazeb příčin a následků. Dítě se učí na základě své interakce s okolím a s prožitou zkušeností.
Vycházíme ze samostatné činnosti, individuální vazby, dětské zvídavosti a potřeby objevovat.
Pedagog je poradcem, partnerem. Podporuje v dětech aktivní zájem dojít samostatně ke
vzdělávacímu cíli a najít odvahu ukázat, co všechno umí, zvládne a dosáhne

2.2.

Dlouhodobé záměry rozvoje

Náš školní program vychází z podmínek zaměřených na zdravý vývoj dětí, rozvoj pracovního
prostředí pro děti, zaměstnance, ale i pro rodiče. Z těchto podmínek vycházíme při naplňování
cílů školního programu:
 Přirozenost při uspokojování potřeb (pitný režim, adaptace na školu za přítomnosti a
spolupráce s rodiči, vytváření podmínek pro docházku dítěte do mateřské školy)

 Spolupráce s rodinou
 Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost,
působící na své okolí
 Rekonstrukce a doplnění školní zahrady (učit děti žít v symbióze s přírodou).
Škola si klade za cíl učit děti úctě ke zdraví, které chápou jako pocit subjektivní pohody, který
je u každého člověka jiný. Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce
fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo
jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat takové nároky života, které
jsou na něj běžně kladeny.
Dlouhodobým cílem a záměrem školy je naše vize formulovaná těmito slovy:
přispívat k všestrannému a spokojenému rozvoji každého dítěte s ohledem na jeho
individualitu.
Abychom mohli o takovou vizi usilovat, musíme vytvářet podmínky pro uspokojování všech
okruhů přirozených lidských potřeb podle A. Maslowa. Z pohledu zdraví budeme rozvíjet tyto
domény zdravého životního stylu: zdravé prostředí, vnitřní pohodu, zdravý pohyb a zdravou
výživu. Do výchovného programu školy jsme začlenili principy Dobrého začátku – budování
partnerských vztahů.
Prosazujeme a umožňujeme inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (dětí
nadprůměrně nadaných, dětí s vývojovými poruchami, dětí s postižením, velmi se osvědčuje u
dětí z různých etnických menšin).
Všechny části školního vzdělávacího programu jsou postaveny na principech a zásadách školy
podporující zdraví a jsou plně v souladu s koncepčními záměry.
Na cestě k naší vizi jsme si stanovili tyto podmínky:
orientace na prožitkové učení (spontaneita, objevnost, komunikativnost, prostor pro
aktivitu a tvořivost, konkrétní činnosti, celistvost)
rozvíjení spolupráce s rodiči (zapojování rodičů do života školy, pořádání společných
akcí, spolupráce na dokumentech školy)

vytváření podmínek pro rozvoj dítěte (sledování silných a slabších stránek každého
dítěte, zajištění odpovídajících pomůcek, vytváření citových a sociálních vztahů, posilovat
identitu a společenskou hodnotu každého dítěte)
osobní rozvoj pedagogů (využití odborné literatury při samostudiu, odborné semináře)
rozvoj spontánních her (vnášení nových prvků, vytváření podmínek pro experimenty)
vyhledávání příležitosti k vhodnému, přirozenému pohybu
vytvářet podmínky pro spolupráci na všech úrovních (děti, rodiče, základní škola i
ostatní instituce).
Před odchodem dítěte z MŠ do ZŠ by mělo zvládnout:
-

uplatnit svou aktivitu a zhodnotit své postoje

-

být tvořivé a schopné v různých situacích hledat vlastní řešení

-

dokázat se vyjádřit, spolurozhodovat, souhlasit či oponovat

-

respektovat dohodnutá pravidla

-

užívat právo volby a za své rozhodnutí nést odpovědnost.

3. Podmínky vzdělávání
Všichni zaměstnanci školy se snaží vytvářet dětem harmonické, estetické a bezpečné prostředí
pro jejich rozvoj.
Naplňování podmínek formálního kurikula na naší škole:

3. 1. Učitelka podporující zdraví
Pedagogové uplatňují empatický přístup k dětem, respektují individuální potřeby dětí, reagují
na ně a napomáhají k jejich uspokojování. Přijímají děti takové, jaké jsou a respektují jejich
odlišnosti. Začínají zavádět desatero formativního hodnocení v mateřské škole – respektující
komunikace, pozitivní zpětná vazba.
Záměr rozvoje: Pedagogové vyjadřují a pojmenovávají své pocity a vedou k tomu i děti.
Poskytují dětem i rodičům vzor k napodobování svým zdravým způsobem života. Přijímaní

osobní odpovědnosti za naplňování programu MŠ, komunikují vstřícně a partnersky.
Pedagogové rozvíjejí své profesní kompetence.

3. 2. Věkově smíšené třídy
Mateřská škola klade důraz na to, aby se děti i dospělí cítili v prostředí mateřské školy dobře,
jistě a bezpečně. Prostředkem pro naplnění tohoto záměru u dětí je vytváření heterogenních
tříd, které umožňují zachování sourozeneckých vazeb a navázání trvalejších vztahů
s vrstevníky. Sociální klima jednotlivých tříd je odrazem chápání dětství a jeho specifik
konkrétními pedagogy a silně ovlivňuje další vývoj dítěte. Dbáme na rovnoměrné zastoupení
všech věkových skupin v jedné třídě. Děti jsou podporovány k vlastní iniciativě a rozvoji
tempa své pracovní činnosti. Stanovujeme vzdělávací nároky na dítě dle jeho potřeb.
Záměr rozvoje: Přijímáme děti se specifickými vzdělávacími potřebami, podporujeme
kooperativní učení. Připravovat činnosti pro zapojení všech věkových skupin do výchovného
procesu je pro pedagogy samozřejmostí.

3. 3. Rytmický řád života a dne
V průběhu dne převládají spontánní činnosti a hra. Děti se soustřeďují ve svých třídách,
v případě potřeby přecházejí (potřeba styku s kamarádem v jiné třídě, zájmové činnosti).
Mateřská škola zajišťuje pravidelný denní rytmus a řád s důrazem na střídání aktivit
a odpočinku, který je však uvolněný natolik, aby umožňoval organizaci činností v průběhu
dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci s ohledem na situační učení v tematických
blocích. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, při vhodném počasí tráví většinu
času na vycházkách, pohybových aktivitách na hřišti v sousedství, na školní zahradě tak, aby
bylo zajištěno dostatečné pohybové vyžití dětí. V interiéru tříd je volný pohyb dětí
samozřejmostí a je přizpůsoben podmínkám jednotlivých tříd. V denním programu
je respektována individuální potřeba aktivity a odpočinku, což zajišťují klidové zóny
některých koutků. Potřeba spánku a odpočinku jednotlivých dětí je řešena individuálně, podle
možností jsou využívány klidové činnosti.
06:00

otevření budovy

08:00 – 09:00

hygiena, dopolední svačina

09:50 – 11:30

příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:30 – 12:15

hygiena, oběd

12:15 – 14:00

odpočinek, spánek, klidové činnosti

14:00 – 14:30

odpolední svačina

14:30 – 16:00

odpolední činnost, ukončení provozu

Řízené činnosti jsou zařazovány několikrát denně se skupinkami dětí. Veškeré aktivity jsou
organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se
zapojovaly do organizace činností a pracovaly svým tempem.
Záměr rozvoje: Vytváření podmínek pro rozvoj dítěte (sledování silných a slabších stránek
každého dítěte, zajištění odpovídajících pomůcek, vytváření citových a sociálních vztahů,
posilovat identitu a společenskou hodnotu každého dítěte), dbát na připravenost dětí na vstup
do základní školy, odhalení nedostatků, zařazování kooperativních her.

3. 4. Tělesná pohoda a volný pohyb
Každá třída má prostornou hernu s vybavením pro tělesné činnosti (žebřiny, skluzavka,
průlezka, skákací náčiní), ke kterému mají děti volný přístup během celého dne. Několikrát
denně jsou zařazovány různé pohybové aktivity: pohybové hry, zdravotní cviky, jógová
cvičení či relaxační hudba.
Ke škole patří prostorná zahrada se vzrostlými stromy, průlezkami a pískovišti. V letních
měsících je uváděno do provozu brouzdaliště.
Doba pobytu venku se v letních měsících prodlužuje a vhodné činnosti se přenášejí na školní
zahradu, též i odpolední činnosti. K vycházkám jsou využívány odlehlejší části města, kde
mají děti dostatek volnosti k pohybu. Ke zdravému prostředí přispíváme:
-

pravidelným větráním – udržujeme teplotu ve třídách na 20 – 22 °C

-

ve třídách využíváme čističek a zvlhčovačů vzduchu

-

po dohodě s lékařem je zařazován jednou ročně předplavecký výcvik

-

v letních měsících využíváme otužování vodou (brouzdaliště, sprchování,…)

-

jednou ročně (pokud je zájem ze strany rodičů) vyjíždíme na ozdravný pobyt.

Záměr rozvoje: promyšleně a cíleně zařazovat cvičení posilující zdravý tělesný vývoj,
podporovat zdatnost dětí delšími vycházkami do přírody. Denně trávit s dětmi více času při
pobytu venku, organizovat nadstandartní aktivity v rámci vzdělávací nabídky.

3. 5. Zdravá výživa
Záměrem mateřské školy je přiblížit v mezích možností stravování a pohybové aktivity dětí
současným požadavkům zdravého životního stylu a upevňovat v dětech zdravé stravovací
návyky.
Dětem je poskytována plnohodnotná, pestrá a vyvážená strava, je zachována vhodná skladba
jídelníčku. Mateřská škola klade důraz na dostatek ovoce a zeleniny v syrovém stavu
a využívání možností širokého sortimentu i celozrnného pečiva. Samozřejmostí školy je pitný
režim (ovocné či bylinné čaje nebo čistá voda s ovocem jsou k dispozici po celý den). Děti
jsou vedeny k jeho samostatnému využívání s ohledem na vlastní potřeby.
Jídelníček je sestavován podle zásad racionální výživy. Stravování je přizpůsobeno
individuálním zvláštnostem dětí. Preferujeme samostatnost dětí při stolování, pokud je možno
určit si velikost porce. Během dne jsou dodržovány stanovené intervaly mezi podáváním jídla.
Děti nejsou nuceny do jídla, avšak řídíme se heslem: „Každé jídlo, které máme, alespoň
trochu ochutnáme“.
Záměr rozvoje: Sledovat skladbu jídelníčku a vyhodnocovat spotřební koš. Zavádět postupné
svačiny dle potřeb dětí. Jednotný postup při stravovacích zásadách školy.

3. 6. Spontánní hra
Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života - je dítěti
blízká, jemu pochopitelná, přiměřeně náročná, dítěti užitečná a prakticky využitelná.
Mateřská škola si uvědomuje význam hry v životě dítěte, pro které je potřebou a hlavní
činností. Pro pedagoga je hra dítěte důležitým diagnostickým prvkem, který umožňuje
rozpoznat vývojovou úroveň dítěte, popřípadě odchylky a náznaky možných komplikací.
Spontánní aktivity dětí jsou ponechány v kompetenci dětí, pedagog napomáhá dětem
v naplnění jejich potřeb a dbá o podnětnost prostředí třídy. Řízené aktivity jsou podřízeny
zájmu dětí, jsou společně konzultovány a plánovány, jejich průběh je přizpůsoben
vývojovému stupni jednotlivých skupin dětí. Naplňování tohoto záměru je podmíněno
využíváním forem práce spojených s hrou a aktivitou dětí v maximální možné míře. Ve
třídách vytváříme hrací koutky a společně s dětmi stanovujeme herní pravidla.

Záměr rozvoje: Zavádění polytechnické výchovy do výchovného procesu, vytvářet s dětmi
domluvená pravidla. Zařazování prvků prožitkového učení a vyhodnocování výchovné
činnosti podle těchto pravidel.

3. 7. Podnětné věcné prostředí
Třídy mateřské školy jsou optimálně řešeny z hlediska prostoru i účelu pro celodenní pobyt
dětí.

Zařízení tříd je přizpůsobeno individuálním potřebám, věkovým odlišnostem

i skupinovým činnostem dětí. Třídy jsou upraveny tak, aby poskytovaly dětem příjemné
a podnětné prostředí pro jejich celodenní pobyt a umožňovaly dostatečné uspokojení
jejich hrových potřeb, zajistily přiměřené soukromí a rozvíjely kognitivní a sociální
kompetence dětí.
Velikost tříd umožňuje bohaté členění koutků, jejichž zaměření je stále rozšiřováno s ohledem
na zájmy a potřeby dětí. Většina vybavení tříd je umístěna tak, aby byla volně přístupná
dětem k samostatnému použití při dodržení dohodnutých pravidel. Vybavení hračkami,
pomůckami a materiálem odpovídá počtu a věku dětí a je stále doplňováno a obohacováno.
Rozšiřování, obohacování a vybavování koutků bude nadále probíhat v mezích možností
školy. Pro školu jsme zajistili interaktivní tabuli a Magic Box. Od roku 2020 je škola
vybavena taky iPady, které jsou dostupné ve všech třech třídách.
Na výzdobě školy se podílejí děti svými pracemi. Všechny vnitřní i venkovní prostory splňují
bezpečnostní i hygienické normy podle platných předpisů, přesto je nutné stále dbát na opravy
hlavně na vnitřním zařízení školy.
Záměr rozvoje: Máme v plánu dle finančních, organizačních, personálních a časových
možností změnit či zlepšit:
- nákup venkovní kuchyňky (pro pobyty venku)
- zřízení pocitového chodníku na školní zahradě
- doplnění herních prvků na školní zahradu
- hmyzí domečky
- záhonky na pěstování bylin a zeleniny dětmi.

3. 8. Bezpečné sociální prostředí
Sociální klima školy je utvářeno na základě vzájemné důvěry, úcty, empatie a spolupráce
všech zaměstnanců školy. Rodiče mohou vstupovat do tříd, kdykoli potřebují oni či dítě a

mohou

se

účastnit

činností

školy.

Pedagogové

zajišťují,

aby

děti

nebyly neúměrně zatěžovány a nuceny ke spěchu, aby měly rovnocenné postavení a žádné
z nich nebylo zvýhodňováno či naopak zesměšňováno, podceňováno apod. Záměrem
mateřské školy v této oblasti je vedení dětí ke svobodnému projevu a rozhodování,
samostatnosti a vědomí potřebnosti určitých pravidel, která jsou jasně a srozumitelně
stanovena ve třídách po dohodě s dětmi. Důraz je kladen především na pocit bezpečí,
přátelské vztahy mezi dětmi, mezi dětmi a dospělými, vzájemnou kooperaci a pomoc druhým.
Tuto atmosféru vytváří v první řadě pedagog, který jedná s dětmi z pozice partnera,
který je vždy ochoten dítě vyslechnout a pomoci mu, přistupuje k dětem empaticky
a respektuje jejich důstojnost, vytváří klidnou atmosféru ve třídě, pozitivně děti motivuje a je
schopen ocenit jejich úspěchy.
Atmosféru ve třídě, tzv. skryté kurikulum, je nutné dlouhodobě rozvíjet a je jedním
z nejdůležitějších závazků v práci předškolního pedagoga.
Za důležité považujeme:
•

profesionálně vedenou komunikaci s dětmi

•

projevování empatie

•

popisování činností, situací (nejen hodnotit chování dětí)

•

vyjadřování svých pocitů

•

vyvarování se trestů, odměn a nahradit je zpětnou vazbou

•

využívat pozitivní komunikaci

•

nechávat dětem pocítit přirozené důsledky – zpětná vazba

•

podporovat samostatnost dětí

•

vytvořit pravidla soužití na všech úrovních.

Rozvoj intelektu, duševní pohody, psychické zdatnosti a odolnosti dítěte, povzbuzováním
jeho rozvoje vzdělávacích dovedností


vytvářet příležitosti pro samostatný řečový projev dětí



odstraňovat komunikační bariéry (citlivé vedení hovoru a respektování Záměr rozvoje:
ostychu a strachu dítěte) – práce s dětmi s jiným mateřským jazykem



podporovat a rozvíjet práci a setkávání s knihou



učit děti naslouchat druhým.

Záměr rozvoje: Vytváření podmínek pro rozvoj dítěte (sledování silných a slabších stránek
každého dítěte, zajištění odpovídajících pomůcek, vytváření citových a sociálních vztahů,

posilovat identitu a společenskou hodnotu každého dítěte), dbát na připravenost dětí na vstup
do základní školy, odhalení nedostatků, zařazování kooperativních her.

3. 9. Participativní a týmové řízení
Styl řízení je založen na participaci. Každý pedagog se ztotožňuje s filosofií školy a při své
práci využívá metod a způsobů práce vycházejících z tohoto programu. Dále se vzdělává a je
plně zodpovědný za výsledky výchovně vzdělávací práce ve své třídě.
Informovanost všech pracovníků školy probíhá na poradách či operativních schůzkách podle
potřeby. Pedagogické rady se konají: na úrovni pedagogických pracovníků (jednou za dva
měsíce). Provozní porady podle potřeby.
Hospitační činnost vedoucích pracovníků školy je zaměřena na práci pedagogů (prožitkové
učení, partnerská komunikace, zpětná vazba, individuální přístup k dětem a jejich
schopnostem, diagnostika dětí,..).
Informační systém školy
Řídící, informační a kontrolní systém je velice úzce provázán.
Všechny profesní skupiny se navzájem informují operativně slovně při denním styku.
Základní dokumenty vztahující se ke škole jsou v kopiích vyvěšeny a přístupné všem
zaměstnancům. Dokumenty, které nejsou vyvěšeny, jsou na požádání k nahlédnutí u ředitelky
školy.
Záměr rozvoje: Ředitelka školy podporuje tvůrčí přístup k výchovné práci s dětmi, deleguje
pravomoci na třídní učitele. Získává a průběžně vyhodnocuje informace ze svých pozorování
a kontrolní činnosti. Zaměřuje se na pozitivní stránky svých spolupracovníků.

3. 10.

Partnerské vztahy s rodiči

Při spolupráci s rodiči se snažíme odstraňovat bariéry pomocí společných akcí a oboustranné
otevřenosti. Zapojujeme rodiče do adaptačního procesu před nástupem do MŠ (odpolední
pobyty na zahradě MŠ), po nástupu – možnost adaptace s rodičem ve třídě, určovat čas
trávení ve třídě,…). Škola je otevřena požadavkům dětí při adaptaci – v tomto směru
působíme i na rodiče.
Pořádáme výlety za poznáním. Pro děti a jejich rodiče připravuje sportovní odpoledne plné
zábavy a pohybu. Dále probíhají akce jako: vánoční posezení s rodiči, oslavy Svátku matek,
Dětského dne. Na závěr roku probíhá rozloučení se školáky.

Snažíme se odstraňovat bariéry pomocí společných akcí a oboustranné otevřenosti.
Vytváříme jedno velké společenství. Každoročně připravujeme pro rodiče ankety, zveme je
ke spoluúčasti při vytváření programu školy. Část rodičů se podílí sponzorsky na činnostech
školy.
Záměr rozvoje: Uskutečňování akcí pro rodiče, kde spolupracují na výsledku s dětmi (vánoční
odpoledne, bubu školka, sportovní odpoledne), účast rodičů na besedách s dětmi – vyprávění
o povolání, péče o přírodu atd.

3. 11. Spolupráce mateřské školy se základní školou
Naše škola spolupracuje se všemi základními školami v obci a zajišťujeme nenásilný přechod
dětí z mateřské školy do základní školy. Děti se seznamují s prostorami a vybavením
základních škol v období před zápisem do ZŠ, pořádáme besedy pro rodiče s učitelkami 1.
třídy. Školy naopak pomáhají při organizaci akcí školy – sportovní odpoledne, propůjčují
tělocvičny či sportovní hřiště pro naše akce.
Záměr rozvoje: Ve spolupráci s dalšími odborníky (učitelé 1.stupně ZŠ, pracovníci SPC,
speciální pedagog,..) pořádat besedy pro rodiče. Pořádání společných akcí pro pedagogy MŠ a
ZŠ.

3. 12. Začlenění mateřské školy do života obce
Naše mateřská škola je součástí Mateřské školy Štětí – odloučené pracoviště MŠ Poupě. I my
rozvíjíme spolupráci s dalšími partnery hlavně zřizovatelem. Mateřská škola je jako celek
podporována představiteli obce. Přehlídka práce MŠ – Mateřinka je pod záštitou starosty
města. Pořádají pro nás akce – Den země, spolupráce s Městskou policií. Škola se naopak
podílí kulturním programem na akcích: Vítání nových občánků, setkání důchodců, Rozsvícení
vánočního stromu.
Z analýzy INDI byly vybrány tyto podněty, na které se budeme zaměřovat v naší další
činnosti. V těchto oblastech se zaměříme na další posun vpřed (vyhodnoceno jako nejslabší
místa výchovného působení).

Zásada

Obsah zaměření

Jak

Kdo

Z1/PI

Vyhledávat příležitosti k vhodnému, pro nás
přirozenému pohybu

Promýšlet
pobyty venku i
z pozice učitelky

Pedagogové

Z1/PII

Vyjádřit a pojmenovat své pocity

Z1/PII

Poskytnout dětem i rodičům vzor
k napodobování zdravým způsobem života a
chováním
Přijímat děti se specifickými vzdělávacími
potřebami

Z2/PI
Z2/PI
Z3
Z3

Z3
Z3
Z3
Z3
Z4
Z4
Z4
Z5
Z5
Z5
Z5
Z5
Z6/PI

Rozvíjíme
emoce samostudium
Individuálně

Pokud budou
podmínky na
škole
Dbát na rovnoměrné zastoupení všech věkových Po zápise dětí do
skupin a pohlaví ve třídě
MŠ
Denně trávit s dětmi venku i více než dvě hodiny Lépe plánovat
obsah pobytů
venku
Řešit provozní obtíže tak, aby to nebylo na úkor Minimalizovat
dětí (přesouváním do jiných tříd, dělením tříd)
přesuny dětí,
časté hromadné
skupiny
Organizovat činnosti dětí tak, aby na sebe
Promýšlet
plynule bez prostojů navazovaly
plánování
činností
Umožnit dětem spát a odpočívat odpoledne, tak Připravit
dlouho, jak potřebují
podmínky
Umožnit dětem s malou potřebou spánku vstát
Nabídka
po půl hodině a věnovat se jiné činnosti
klidových
činností
Organizovat nadstandartní aktivity v rámci
Zařazovat do
vzdělávací nabídky ŠKPZ tak, aby nezatěžovaly režimu dne pro
děti a byly v náplni práce pedagoga
nadané děti
Umožnit dětem bezpečný volný pohyb
Věnovat
v prostorách celé MŠ
pozornost
pohybu dětí
Podporovat zdatnost dětí delšími vycházkami do Zatraktivnit
přírody
pobyty venku
Cíleně vyhledávat přírodní prostředí vhodné
Využívat
k různorodému spontánnímu pohybu
znalostí okolí
Zjišťovat stravovací návyky rodiny
Dotazníky
Sledovat skladbu jídelníčku a vyhodnocovat
Pravidelné
spotřební koš
měsíční kontroly
Umožňovat dětem obsluhovat se samostatně při Pořádat vlastní
jídle (namazat si pomazánku,…)
přípravy svačin
Umožnit dětem určit si velikost porce podle
chuti nebo momentální dispozice
Provádět osvětovou činnost
Umožnit dětem hrát si a tvořit s různými druhy
materiálů i ve třídě

Pedagogové
Všichni
zaměstnanci
Ředitelka
školy
Ředitelka
školy
Třídní
pedagogové
Pedagogové

Pedagogové
Pedagogové
Pedagogové
Pedagogové
Provozní
zaměstnanci
Pedagogové
Pedagogové
Ředitelka
Vedoucí ŠJ

Pedagogové
spolupráce s
kuchyní
Komunikace dítě Pedagogové
x učitelka
Zajistit
Ředitelka
přednášky
Vedoucí ŠJ
Vybavit třídy
Ředitelka a
materiály na
ostatní
experimenty dětí pedagogové

Z6/PI

Nechávat dětem dostatek času pro hru

Z6/PII
Z7
Z7
Z8/PI
Z8/PII
Z10
Z10
Z10
Z10
Z11
Z11

Promyšlená
organizace dne
Mít s dětmi domluvená herní pravidla (počet dětí Pravidla soužití,
v herním koutku, používání pomůcek,..)
třídní pravidla
Umožnit dětem podílet se na přípravě a úklidu
Promyšlená
pracovního místa
organizace
K dispozici je ve třídě počítač, který bude
Interaktivní
používán podle domluvených pravidel
tabule, Magic
box, tablety
Zabývat se prevencí šikany
Respektovat a
být respektován
Vyhýbat se manipulacím otevřeným i skrytým,
zdánlivě pozitivním, jako je manipulace
laskavými slovy a pobídkami
Využívat odbornosti a dovednosti rodičů pro
obohacení výchovně-vzdělávací práce
Zapojit rodiče do tvorby dokumentů MŠ (školní
řád, projekty,…)
Informovat rodiče o výsledcích práce a plnění
ŠKPZ MŠ
Pořádat pro rodiče přednášky, besedy, půjčovat
odbornou literaturu
Dohodnout se ZŠ způsob spolupráce

Z12

Setkávat se s učiteli ze ZŠ k projednání
zdravého přechodu dětí z MŠ do ZŠ
Využívat některé prostory ZŠ ( tělocvična,
hřiště,..)
Obohatit kulturní život obce společnými akcemi
s rodiči a občany
Seznamovat děti s místními pověstmi

Z12

Pořádat vzdělávací akce i pro širší veřejnost

Z12

Spolupracovat v rámci projektů podpory zdraví
s různými subjekty (dotace)
Získávat finanční podporu od zřizovatele
k účasti na zlepšení podmínek realizace
programu MŠPZ

Z11
Z12

Z12

Respektovat a
být respektován
Besedy s rodiči
Besedy s rodiči
Hovorové
hodiny
Besedy s
odborníky
Plán spolupráce
se ZŠ
Besedy s učiteli
ZŠ
Tělovýchovné
aktivity
Mateřinka
Pátrání po
pověstech,
knihovna
Besedy o ZMŠ,
prezentace v
obci
Spolupráce
s obcí a krajem
Grant Města
Štětí (ozdravné
pobyty)

Pedagogové
Pedagogové
Pedagogové
Pedagogové
Samostudiu
m
pedagogové
Pedagogové
Kolektiv
MŠ
Kolektiv
MŠ
Pedagogové
Ředitelka
Ředitelka
Ředitelka
Ředitelé
MŠ x ZŠ
Kolektiv
školy
Pedagogové
Ředitelka
Ředitelka
Ředitelka

Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let
V mateřské škole jsou přijímány děti mladší tří let, pokud to kapacita školy umožňuje.

Základem působení na tyto děti je poskytování citové a emoční podpory. Pocit bezpečí,
pravidelný denní režim a srozumitelná pravidla.
Vzdělávání dětí mladších tří let má svá specifika:
- zajištění hygieny dítěte
- dostatečného prostoru pro volný pohyb a hru dětí
- bezpečnosti – ohrožující předměty nejsou dětem zpřístupněny bez dohledu (drobné
předměty, korálky..)
- nabídka hraček odpovídající věkové skupině
- odborná školení pedagogů pro práci s touto věkovou skupinou.

Podmínky

pro vzdělávání

dětí

se

specifickými

vzdělávacími

potřebami
Podmínkou pro úspěšnou integraci dětí je tvorba podmínek pro tyto děti. U těchto dětí
pracujeme na základě tzv. podpůrných opatření. Podpůrná opatření vybíráme vždy v souladu
s nejlepším zájmem dítěte. Podpůrná opatření se dělí podle náročnosti na pět stupňů.
První stupeň podpůrných opatření nastavuje škola bez doporučení školského poradenského
zařízení a opatření nemá normovanou finanční náročnost. První stupeň podpůrných opatření
je určen dětem, kde může pedagog na základě vlastních zkušeností nastavit podmínky a plán
pedagogické podpory dítěte.
Od druhého do pátého stupně zasíláme dítě k vyšetření do pedagogické poradny nebo
speciálně pedagogického centra a pracujeme následně podle pokynů odborníků.

Podmínky pro vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem
Mateřská škola poskytuje dětem s nedostatečnou znalostí češtiny jazykovou podporu v rámci
běžné činnosti, při které dochází ke kontaktu dětí mezi sebou a kontaktu s pedagogy přirozeně
během pobytu v mateřské škole. Nový systém jazykové přípravy je pak určitou
nadstavbou a větším zacílením na vzdělávání dětí cizinců v češtině. Děti se nejlépe učí
jazyk přirozenou cestou kontaktem s vrstevníky a nadměrné vyčleňování dětí ze známého
prostředí jim neprospívá. Pokud bude vzděláváno v povinném předškolním vzdělávání 4 a
více dětí cizinců, bude vytvořena skupina pro jazykovou přípravu a bude jim poskytována
individuální jazyková podpora v rozsahu jedné hodiny týdně.

Dětem mladším 5 let s odlišným mateřským jazykem je na škole poskytována jazyková
podpora formou:
-

zařazením dítěte do logopedické poradny – rozvoj slovní zásoby

-

individuální práce pedagoga s dítětem na třídě

-

skupinová individuální práce.

Distanční výuka
Distanční vzdělávání se uskutečňuje pouze v důsledku krizových nebo mimořádných
opatření nebo z důvodu nařízení karantény za předpokladu, že chybí VĚTŠINA DĚTÍ
TŘÍDY.
Distanční vzdělávání je určeno především pro předškolní děti.
Způsob vzdělávání je v našich podmínkách prováděn spíše formou předávání materiálů rodič
x učitel. Obsah materiálů je přizpůsoben týdennímu plánu pro práci rodičů s dětmi a jsou
v něm obsaženy charakteristika tématu a např. grafomotorické pracovní listy, návod na
výtvarnou práci, texty písní/básní, atd...
Děti si po dobu distanční výuky mohou najít téma o které se zajímají, po příchodu na
prezenční výuku mohou ostatním formou vyprávění sdělit nashromážděné poznatky.

4. Vzdělávací obsah – formální kurikulum
Obsahem našeho vzdělávacího programu je poskytnutí maximálního prožitku dítěte na
základě skutečností, které jsou těsně spjaty se životem a jsou dětem blízké. Zaměřujeme se na
správnou životosprávu, na podporu zdraví, zdravých životních návyků, dále na rozvoj
pohybových aktivit, jazykových a řečových dovedností, na činnosti spjaté s ročními
obdobími, s přírodou a tradicemi.
Do těchto cílů je možné integrovat veškerá pro děti zajímavá témata, která si na základě jejich
individuálního zájmu i specifických schopností, aktuálnosti, složení třídy, potřeb třídy i
jednotlivců atd. vytvoří pedagogové v jednotlivých třídách. Všechny činnosti mají charakter
hry, tvořivosti a zábavy, snaží se probouzet aktivní zájem dítěte, jeho chuť se dívat kolem

sebe, objevovat a naslouchat. Dále se snažíme dětem poskytovat podnětná prostředí a spoustu
různých zážitků, které mohou společně probírat, vyprávět a hodnotit.
Velký důraz klademe na tradice, které jsou spjaty s ročními obdobími. Ve všech činnostech
převládá snaha, aby vzdělávací činnost byla založena na metodách přímých zážitků, aby
využívala dětské zvídavosti a potřeby objevovat.
Kurikulum se zaměřuje na všechny cílové kompetence dítěte předškolního věku obsažené
v kurikulu podpory zdraví. Cílové kompetence jsou přiřazovány k integrovaným blokům a ty
dále rozpracovávány v třídních kurikulech na tematické části a dílčí cíle. V tomto školním
programu se chceme zaměřit na objevování souvislostí a tajemna koloběhu života. Z tohoto
důvodu jsme zvolili název školního vzdělávacího programu:
„S pohádkou za poznáním světa“
Školní vzdělávací program (jeho podtémata) má společný základ pro práci všech tříd. Z nich
v každé třídě odvozují tematické části – dílčí témata do svých třídních vzdělávacích programů
– kurikul.
Tematické části třídního kurikula jsou spojeny se školním kurikulem prostřednictvím
podtémat.
Podtémata s příklady činností jsou zdrojem, z něhož jednotliví pedagogové čerpají náměty,
náplň i cíle pro tematické části. Střídání a prolínání jednotlivých podtémat v tematických
částech umožňuje naplňování kompetencí, které jsou k nim vztaženy.
Tematické části do podtémat školního kurikula vstupují střídavě, v průběhu roku několikrát a
opakovaně. Při pojmenování tematických částí užíváme činnou formu (se slovesem), která má
vypovídající charakter. Teprve v tematické části dochází k námětovému zpřesnění a ke
konkretizaci dílčích cílů a činností – reakce na skutečné situace a potřeby dětí.
Tematické části jsou vytvářeny postupně a aktuálně, po stanovení smyslu tematické části.
Dále se řídíme těmito pravidly:
o stanovení cíle – co při realizaci chceme primárně sledovat a čeho dosáhnout
o v rámci kterého podtématu bude tematická část realizována
o vybrat kompetenci konkretizovanou do dílčích cílů odpovídající obsahu dané
tematické části

o propojit kompetenci s dílčími cíli i ukazateli dosaženého vzdělání pro získání
konkrétní představy čeho chceme u dětí dosáhnout
o zařazený obsah a cíle, míří co nejvíce k tomu, co chceme u dětí rozvíjet
o každá z činností přináší dětem poznatky, rozvíjí je či upevňuje.

4.1. Podtémata
Školní vzdělávací program jsme rozdělili do šesti podtémat. Podtémata mají další dělení na
tematické části, které si rozpracovávají pedagogové ve třídních kurikulech a přiřazují cílovou
kompetenci podle potřeb třídy. Každá třída si vybírá dílčí cíle podle vlastní potřeby.
Naplňovat potřeby fyziologického rozvoje dětského organismu, pohybu a aktivity.
Vést děti k rozvoji tělesných a pohybových funkcí, motorických dovedností, koordinace a
zdatnosti. Vedení dětí ke zdravým životním postojům.
1) Ve zdravém těle, zdravý duch
Možnosti zaměření: sport, lidské tělo, zdravý životní styl, koloběh života, prevence, nemoci,
úrazy, život s postižením, pohybová pyramida
2) Na ulici pozor dej!
Možnosti zaměření: pravidla silničního provozu, dopravní prostředky, bezpečnost na ulici a
silnici, integrovaný záchranný systém, způsob dopravy, osobní bezpečí, Týden mobility
K těmto podtématům byly přiřazeny následující cílové kompetence:
1/5 Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát
3/1 Je zvídavé, má touhu poznávat
3/2 Ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého
nejbližšího okolí
3/3 Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti
3/4 Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku
4/2 Dovede označit svoje potřeby (tělesné, psychické, sociální, etické) a přizpůsobit jim své
chování
4/5 Dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji

5/1 Poznáváním sebe sama vytváří pravidelný obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech
(temperament), sklonech a schopnostech
5/2 Snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí
5/8 Dovede požádat o pomoc, když je v nouzi
7/1 Chce poznávat okolí a svět
Příklady vzdělávací nabídky:
- rozvoj pohybových schopností a dovedností v celém spektru pohybových stimulací a aktivit
- manipulační, konstruktivní a grafické činnosti vedoucí ke zlepšení koordinace hrubé a jemné
motoriky a k poznávání předmětů, materiálů, pomůcek a nástrojů
- zdravotní cvičení a činnosti podporující tělesný rozvoj a prevenci i nápravu odchylek
- hudební, rytmické a hudebně pohybové činnosti a prožitky
- poznávání lidského těla a jeho dovedností
- jednoduché sebeobslužné a pracovní činnosti v oblasti hygieny, stolování, oblékání, úklidu a
úpravy prostředí
- příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, prevenci úrazů a nemocí, péče o osobní
bezpečí a zdravé životní návyky
Rozvíjet psychické funkce (vnímání, myšlení, soustředění, paměť, city, učení,
tvořivost a vůle) intelekt a jazyk každého dítěte. Rozvíjet poznávací schopnosti, představivost
a fantazii. Podporovat vyjadřování citů a vůle.
3) Příroda je mocná čarodějka
Možnosti zaměření: zvířata, rostliny, ekosystém, počasí, roční období, přírodní jevy,
experimenty, původ potravin, Den Země, ekologie – třídění odpadu, vesmír, ochrana planety,
Pravěk, světadíly, závislosti
K tomuto podtématu byly přiřazeny následující cílové kompetence:
1/7 Uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle znaků (pohlaví, věku, jazyka, kultury,
etnika, rasy, náboženství, sociálního zázemí, životní úrovně)
5/4 Chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je rozpoznávat a pojmenovat

5/5 Dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly
5/6 Komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace, také dát najevo
odmítavý názor nebo postoj
6/7 Uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody
5/7 Má zvnitřněnou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel, přijatá pravidla se
snaží plnit
6/1 Má vytvořené základní návyky společenského chování
6/2 Je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým
6/3 Dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a dospělými
6/4 Je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí
6/5 Chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, že je třeba
6/6 Chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého, dbá pravidel soužití
6/7 Uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody
7/2 Prožívá vztah k lidem, sounáležitosti s různými společenstvími
7/4 Uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti
7/5 U druhých respektuje a toleruje potřeby a individuální způsoby jejich uspokojování
Příklady vzdělávací nabídky:
- společné rozhovory a diskuze – individuální i skupinové, vyprávění zážitků ze skutečnosti i
podle obrázků
- poslech čtených i vyprávěných pohádek, příběhů i poezie pro děti
- samostatný slovní projev na určité téma, řečová improvizace, recitace, vyjadřování se,
pokládat otázky a volit odpovědi, argumentovat pro a proti
- řeč či zpěv doprovázený rytmickým doprovodem
- záměrné pozorování běžných předmětů a jevů, určování a pojmenování jejich vlastností,
znaků a funkcí
- konkrétní činnosti a experimenty s materiály (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad apod.)

- smyslové hry a cvičení postřehu a vnímání, zrakovou a sluchovou paměť, koncentraci
pozornosti, rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání
- hra podporující tvořivost, představivost, fantazii, hry a činnosti zaměřené na různé typy
paměti (mechanická, motorická, vizuální, sluchová, logická)
- činnosti zaměřené k vytváření pojmů a osvojování poznatků, rozlišování jednoduchých
znakových systémů (písmena, číslice, značky, piktogramy, symboly)
- seznamování s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou a
jejich praktické užití
- uvědomění si časových pojmů a jejich vztahu k dennímu režimu, činnostem v něm,
posloupností v ději, v příběhu a událostech
- tvorba podmínek pro spontánní hru, dostatek podnětů pro hru z oblasti poznávacích činností
a aktivit
- činnosti zajišťující pohodu, spokojenost, radost a veselí, relaxační a odpočinkové, pohybově
a činnostně expresivní, zbavující napětí a neklidu
- činnosti zaměřené k samostatnému vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů,
k rozhodování a volbě i k následné odpovědnosti, volit činnosti s viditelným a dosažitelným
cílem spojené s oceněním a uznáním úspěchu dítěte
- estetické a tvůrčí aktivity přinášející uspokojení a prožitek, naslouchání pohádek a příběhů
obohacující citový život dítěte
- vytvářet příležitosti k vyslovování a projevům citů, k sebekontrole a sebeovládání
Podporovat utváření vzájemných vztahů mezi dětmi a dospělými i dětmi navzájem.
Podporovat a obohacovat komunikaci a posilovat kultivaci a sociální dovednosti dětí.
4) Já jsem já a ty jsi ty
Možnosti zaměření: životní role, nálady, profese, národnosti, etika, pravidla soužití,
poznávání sama sebe a druhých, realita vs. fantazie, lidské potřeby, pyramida vnitřní pohody,
finanční gramotnost
K tomuto podtématu byly přiřazeny následující cílové kompetence:
2/2 Rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví

3/5 K problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude
řešit někdo jiný
3/6 Řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu problémů může řešit více
způsoby
3/7 Nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života
4/4 V běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky svých činů,
svého chování
4/6 Umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč
5/9 Dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky
Příklady vzdělávací nabídky:
- sociální a interaktivní hry, dramatické činnosti, společné hudební a výtvarné činnosti,
kooperativní činnosti ve dvojicích a skupinách, aktivity podporující sbližování dětí
- činnosti zaměřené na ohleduplnost, ochotu rozdělit se, půjčit, střídat se – hledat způsoby, jak
vhodně řešit spory, respektovat druhého, ochrana soukromí a bezpečí svého i druhých
- aktivity podporující uvědomování vztahů mezi lidmi inspirované životem a literaturou
(kamarádství, přátelství, vztahy mezi mužem a ženou, úcta ke stáří)
- poznávání prostředí, ve kterém dítě žije – rodina, její funkce, členové, vztahy, rodina ve
světě zvířat, mateřská škola – vztahy, zážitky
Uvádět děti do společenství ostatních lidí, do života lidské společnosti a do světa
kultury a umění. Pomoc při osvojování potřebných dovedností, návyků, postojů, přijímat
základní všeobecné společensky uznávané morální a etické hodnoty, podílet se na utváření
společenské pohody.
5) Svět kultury a umění
Možnosti zaměření: divadlo, knihy, koncerty, knihovna, poezie, film, naučná literatura,
poznávání obce, vlasti a cizích krajů, multikulturalismus.
K tomuto podtématu byly přiřazeny následující cílové kompetence:
1/4 Rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka, přírody podporovat, a ty,
které mohou zdraví poškozovat

7/3 Chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché činnosti
v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých
7/6 Má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se
7/7 Prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou živou i neživou
7/8 Ochraňuje přírodu, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje
Příklady vzdělávací nabídky:
- nabízet možnosti setkávání dětí s pozitivními vzory jednání a chování ve společnosti lidí
- aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného společenského soužití (zdvořilost,
ohleduplnost, tolerance, spolupráce, práva a povinnosti, možnost volby a následná
odpovědnost) – vytvářet jasná a smysluplná pravidla soužití ve třídě
- společné hry, skupinové aktivity s podílem dětí na jejich průběhu a výsledcích (námětové,
dramatické, konstruktivní a výtvarné projekty)
- realizace společných slavností a výletů v rámci kulturních a regionálních tradic a zvyků,
sportovních akcí a kulturních programů
- zprostředkování prožitků ze všech oblastí estetických produkcí směřujících k rozvoji
nápaditosti, tvořivosti, originality i k tříbení vkusu
- setkávání s různými formami umění a společenských aktivit mimo mateřskou školu
(divadelní představení, knihovny, hudební produkce, sportovní akce..)
- vytvářet situace zaměřené na poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě,
rodič, dospělý, učitel, žák, muž, žena, role v různých povoláních)
- praktické činnosti a hry vycházející z hlubšího poznání různých povolání, řemesel a jejich
pracovního prostředí a předmětů – praktická manipulace a vyzkoušení pracovních podmínek
Založit povědomí o světě a jeho fungování, o vlivu člověka na životní prostředí.
Vytvořit základy pro odpovědný vztah k nejbližšímu okolí a přírodě.
6) Ctíme naše tradice
Možnosti zaměření: vánoce, Mikuláš, Tři králové, Masopust, Velikonoce, pálení čarodějnic,
Den dětí, Den matek, pranostiky, místní zvyky

K tomuto podtématu byly přiřazeny následující cílové kompetence:
1/1 Má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích
1/2 Vnímá, že člověk může mít potíže s tělesným zdravím, ale i duševním a že tyto potíže
spolu mohou souviset
1/3 Rozumí tomu, že způsob, jakým se člověk chová a žije, má vliv, špatný nebo dobrý, na
jeho zdraví
1/6 Má vytvořenou představu o pojmu závislosti a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život
člověka (cigarety, alkohol, drogy, hry na automatech)
2/1 Vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje, nebo poškozuje
2/3 Chápe, že zdraví není samozřejmost a musí je chránit
2/4 Chápe, že když je člověk nemocen (krátkodobě, dlouhodobě, akutně, chronicky), nemůže
dělat řadu věcí, které dělá rád a patří k jeho životu
2/5 Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních a přírody
4/1 Má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny
4/3 Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost
5/3 Chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají k dobré náladě a
spokojenosti
Příklady vzdělávací nabídky:
- pozorování blízkého prostředí a života v něm – okolní příroda, památky, vycházky po okolí
- aktivity založené na praktické orientaci v obci
- činnosti, vedoucí k pochopení nebezpečných situací a hledání způsobů, jak se chránit, jak
ochránit a pomoci
- aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích a prostředcích
- přirozené a zprostředkované poznávání přírody v okolí, sledování života v přírodě a jeho
proměn, navození pozitivního vztahu založeného na poznání a ochraňování
- seznamování s jinými kulturami a jejich charakteristickými zvyky, hledat odlišné a společné
mezi lidmi naší planety

- práce s literárními texty, aktivní vyhledávání v obrazových materiálech a encyklopediích
- objevování a pokusy s různými materiály, zjišťování jejich vlastností a možností využití
- ekologicky motivované hravé aktivity, činnosti přispívající k ochraně životního prostředí.

4. 2. Propojení školního kurikula
Podtémata jsou zdrojem, odkud pedagogové čerpají náměty, náplň i cíle pro tematické části.
Tematické části do podtémat vstupují střídavě a opakovaně podle potřeby.
Soudržnost vzdělávacího obsahu v celé škole a společný základ pro práci všech tříd zajišťují
podtémata – integrované bloky, z nichž pedagogové odvozují tematické části do svých
třídních vzdělávacích programů.

4. 3. Pravidla pro tvorbu třídního kurikula
Přeskakování mezi podtématy prostřednictvím tematických částí způsobuje pružnost a
dynamiku při naplňování kompetencí, které jsou k nim přiřazeny. Jejich uspořádání je dáno
obsahem.
Práce s jednotlivou tematickou částí není předem časově určena. Vyplývá z okamžitého zájmu
dětí, vnějších podnětů a obsažnosti.
Pro pedagogy je závazné, aby ve vzájemné spolupráci na tvorbě třídního plánu v průběhu
daného období naplňovali všechny dětské kompetence – plánovali společně na třídě.
Do plánování obsahu jednotlivých tematických částí zapojovat děti dle jejich vzdělávacích
potřeb.
V tematických částech dochází k námětovému zpřesnění a ke konkretizaci očekávaných
výstupů a činností. Jsou vytvářeny postupně a aktuálně.
- rozmyslet si, co chceme primárně sledovat a čeho konkrétně dosáhnout
- v rámci kterého integrovaného bloku bude tematická část realizována
- vybrat dílčí cíle, odpovídající obsahu dané tematické části
- obsah a cíle, které zařazujeme, jsou v souladu s tím, co chceme rozvíjet
- každá z činností přináší dětem nové poznatky, rozvíjí je a upevňuje.

Písemně zpracovaná tematická část obsahuje:
- název
- myšlenkovou mapu
- kompetence dítěte
- dílčí cíle
- ukazatele dosaženého vzdělání
- evaluaci
Při ukončení tematické části je nutné její vyhodnocení jako podklad pro další plánování
uvedeného tématu v dalším období.
Po ukončení tematické části se spis založí do třídního kurikula.
Plánování v třídních programech vychází z programu stanoveného školou a ze znalostí dětí a
jejich potřeb. Obsahují všech pět oblastí – biologickou, psychologickou, interpersonální,
sociálně kulturní a enviromentální.
Každá ze tříd naší školy pracuje s tzv. třídním projektem, které třídní kurikulum doplňuje.
Jsou do nich zakomponovány i loutky z projektu „Dobrý začátek“, které pomáhají dětem
s adaptací na nové prostředí.

5. Evaluační systém
Smyslem evaluace naší mateřské školy je zlepšení či udržení kvality školy a získání dostatku
informací potřebných k rozvoji. Řídí se těmito pravidly:
 hodnocení školy se účastní všichni zaměstnanci
 hodnocení probíhá ve fázích, které na sebe navazují a opakují se
 výsledkem každé etapy sebehodnocení je analýza současného stavu na kterou
navazuje plán dalšího zlepšování.
Zaměřuje se na:
- naplňování cílů školního vzdělávacího programu

- průběh vzdělávání – způsob zpracování a realizace vzdělávacího obsahu, práce pedagogů a
výsledky vzdělávání
- kvalita podmínek vzdělávání
- klima školy
- spolupráce s rodiči a ostatními subjekty
- řízení školy, personální a pedagogické podmínky

5. 1. Evaluační plán
Mateřská škola má rozpracovaný postup v rámci těchto oblastí
1) předmět evaluace
2) techniky evaluace
3) časový plán
4) odpovědnost pedagogů
Pravidla evaluace:
- hodnotíme vztah k dítěti – záznamové listy
- hodnotíme ve vztahu k pedagogům – hodnocení kvality práce
- hodnotíme vztah k sobě – sebehodnocení kvality práce.
Každý rok je prováděno šetření formou dotazníků, kde je hodnoceno:
- rodiče a jejich pohled na školu, podmínky, výchovný proces
- pedagogové, jak vidí vlastní výchovnou práci
- pedagogové, hodnocení výsledků dětí
- pedagogové, hodnocení práce ředitelky školy
- ředitelka, vedoucí učitelka – hospitační činnost
- INDI, výsledky se řeší na pedagogické poradě

5. 2. Oblasti evaluace
a)

Klima školy – je zde přátelská a vstřícná atmosféra

b)

Materiální, hygienické podmínky – zda máme potřebné podmínky k naplnění cílů, zda
se podmínky zlepšují a zkvalitňují

c)

Spolupráce s rodinou – zda se daří komunikovat s rodiči pravidelně e efektivně

d)

Naplňování individuálních potřeb dětí – zda jsou zohledňovány individuální potřeby
dětí

e)

Podtémata – zda přinášejí očekávané výsledky, prostor pro vlastní improvizaci a
tvořivost

f)

Práce pedagogů – pedagogický styl, spolupráce s rodiči i ostatními učiteli

5. 3. Kritéria pro hodnocení pedagogů a jejich výchovné práce
- veškerá pedagogická činnost odpovídá filosofii školy
- dosažení naplňování cílů, vybraných pro daný školní rok
- dostatečné naplňování průběžných a konkrétních vzdělávacích cílů
- zajištění pravidelného rytmu a řádu, který respektuje potřeby dětí
- dodržování doby pro pobyt venku
- jak pedagogové respektují individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku dětí
- pedagogové jdou dětem správným příkladem v chování a jednání (stravování)
- možnost adaptace nově příchozích dětí
- všechny děti mají stejné postavení
- pedagog u dětí pěstuje vzájemnou důvěru a toleranci, plně se věnuje vzdělávání dětí
- evaluační činnost je smysluplná a užitečná
- pedagogové dbají na svůj profesní růst
- pedagogové působí na rodiče tak, aby vzbuzovali jejich důvěru a otevřenost, zachovávají
mlčenlivost, chrání soukromí rodiny

5. 4. Kritéria pro hodnocení provozních pracovnic
- plní všechny své úkoly, dané pracovní náplní
- dodržují řád školy a pracovní dobu
- udržují prostředí školy čisté a zdravotně nezávadné
- dětem je poskytována plnohodnotná strava, je zachována zdravá skladba jídelníčku, dostatek
tekutin
- pracovnice se samy chovají podle zásad zdravého životního stylu, jsou vhodným vzorem
- spolupracují se všemi ostatními zaměstnanci školy.

6. Bezpečnostní opatření při práci s dětmi v mateřské škole
Ředitel mateřské školy je povinen zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad
dětmi a to při všech aktivitách, organizovanými školou.
Každý pedagog je osobně zodpovědný za bezpečnost svěřených dětí do doby jejich převzetí
rodiči.
Při volných aktivitách dětí dbá, aby si děti hrály klidně, předchází konfliktům.
Nikdy nesmí odejít od dětí, pokud je to nutné, zajistí jiného zaměstnance školy.
Práce s nůžkami, štětci, korálky jsou prováděny za náležitého dohledu učitele.
Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené bezpečnosti dětí, upozorňuje na případné
nebezpečí.
Při převlékání vykonává učitel stálý dozor a neprodlužuje zbytečně pobyt v šatně.

6. 1. Bezpečnostní opatření při pobytu venku
Pedagog dohlíží na bezpečnost dětí při aktivitách venku, nepouští děti bez dozoru na průlezky
a houpačky, kde hrozí nebezpečí úrazu.
Nedovolí vzdálení od prostor zahrady, mají o dětech přehled.

Při vycházkách učí chodit děti ve dvojicích a zástupu tak, aby zajistily jejich bezpečnou chůzi.
Vyhýbají se frekventovaným ulicím, používají bezpečnostní terčík při přecházení vozovky,
první a poslední dvojice útvaru má bezpečnostní vesty.
Průběžně děti seznamují s pravidly bezpečného chování na ulici a v dopravě.
Při úrazu jsou zaměstnanci povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úraze,
v případě potřeby přivolají lékaře a ihned informují rodiče!!! Všechny úrazy se evidují do
Knihy úrazů.

