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1 Identifikační údaje o škole  

1.1 Název ŠVP  

NÁZEV ŠVP: ZAJÍČEK LOJZÍK POZNÁVÁ SVĚT  

 

MOTTO: "I ti nejmenší mohou vzlétnout vysoko." (autor neznámý)  

 

1.2 Údaje o škole  

NÁZEV ŠKOLY:  Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková 

organizace  

 

SÍDLO ŠKOLY:  Janovice 410, Janovice, 739 11  

 

KONTAKTY:    

     

• Zástupce ředitele pro MŠ e-mail:  msjanovice@centrum.cz  

•    Web:  www.skolajanovice.cz  

•   Třídy MŠ:   

  - Třída Želvičky:      +420 734 155 938    e-mail: zelvicky.msjanovice@centrum.cz  

  - Třída Lištičky:        +420 603 284 324   e-mail: listicky.msjanovice@centrum.cz  

  - Třída Mravenečci: +420 734 155 939    e- mail: mravenci.msjanovice@centrum.cz  

•  Ředitel školy:   +420 558 438 891    e-mail: zsjanovice@cbox.cz  

•    Školní jídelna:    +420 558 438 890 nebo +420 728 536 543  

•  Datová schránka:  yybmdzw  

 

REDIZO:  600133923  
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IČO:  73184357  

STATUTARNÍ ZÁSTUPCE ŠKOLY:  Mgr. Ivo Tošenovjan  

ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO MŠ:  Bc. Kateřina Boorová  

ZPRACOVATELÉ PROGRAMU:   Pedagogický sbor MŠ  

1.3 Zřizovatel  

NÁZEV ZŘIZOVATELE:   Obec Janovice  

ADRESA ZŘIZOVATELE:    

Obecní úřad  

Obec Janovice č. 83, 739 11   

 

KONTAKTY:    

Telefon OÚ Janovice: 558 681 039  

1.4 Platnost dokumentu  

PLATNOST DOKUMENTU:  od 1. 9. 2021  

VERZE ŠVP:  2021  

 

 

 

 

 

 

................................................                                             .................................................  

            ředitel školy                                                                                  Razítko školy   

      Mgr. Ivo Tošenovjan  
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2 Obecná charakteristika školy  

2.1 Velikost školy  

Kapacita školy:   73  

Počet tříd:   3  

Počet pracovníků:   8 pedagogických a provozních pracovníků  

V případě potřeby a možnosti je stálý počet pracovníků doplňován o další pracovníky (např. chůvy, 

školní asistenty, apod.).  

2.2 Lokalita školy  

Lokalita školy:    

Obec Janovice se nachází v malebném podhůří Beskyd. Budova MŠ sídlí ve středu této obce. Je 

mimo hlavní komunikaci s dobrou dostupností. V okolí se nacházejí lesy, pole, louky a potok.  

2.3 Charakter a specifika budovy  

Charakter a specifika budovy/budov:    

Budova MŠ s vlastní zahradou má tři podlaží s centrálním vchodem. V přízemí se nacházejí dvě 

prostorné šatny, kuchyň a vše co k ní náleží, jídelna, kancelář vedoucí jídelny, WC a zadní vchod na 

zahradu.  

Ve druhém podlaží je třída Želviček, hygienické zařízení včetně sprchy, kancelář zástupce ředitele 

pro MŠ., sklad, šatna a WC pro personál.  

Třetí podlaží tvoří třída Lištiček, hygienické zařízení včetně sprchy a lehárna.  

MŠ je také vybavena plošinou, která v případě potřeby umožní rodičům s pohybovým hendikepem 

předat dítě učitelce do třídy.  

Součásti MŠ je i odloučené pracoviště v ZŠ - třída Mravenci. Nachází se v prvním patře novější části 

školy s vlastním bočním vchodem. Součástí třídy je dětská šatna průchozí s umývárnou se sociálním 

zařízením, přípravna jídla (kuchyňka), ze které se vydává strava pro děti MŠ a zázemí  pro 

pedagogické pracovníky – šatna s WC včetně sprchy. V zadní části třídy je únikový východ na 

zahradu ZŠ.   

 

Dopravní dostupnost školy:    
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Vedle MŠ se nachází menší parkoviště s vyhrazenou plochou pro auta návštěvníků MŠ. Autobusová 

zastávka se nachází naproti budovy ZŠ.   

 

Informace z historie školy:    

Budova MŠ sloužila původně k jiným účelům - škola, Národní výbor, až od roku 1958 v ní bylo 

zřízeno jedno oddělení pro předškolní děti. Po odstěhování OÚ se z nejstarší veřejné budovy 

v Janovicích stala MŠ.  

Pro nevyhovující hygienické a bezpečnostní podmínky byla díky státní dotaci v době od července 

2006 do dubna 2007 kompletně zrekonstruována.  V roce 2020 dostala MŠ nový vzhled a celá 

budova byla zároveň zateplena.   

Od 1. 11. 2015 je otevřená nová třída MŠ na odloučeném pracovišti při ZŠ. 
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3 Podmínky vzdělávání  

3.1 Věcné podmínky  

V budově MŠ se nacházejí dvě menší třídy a lehárna, třetí třída se nachází na odloučeném pracovišti 

při ZŠ. Vedle každé třídy je hygienické zařízení s 5 záchodky i 5 umyvadly a sprchou. Vybavení tříd 

je kvalitní a účelové. Nachází se v nich tematické koutky – přírodovědný, čtecí a ateliér. Prostory 

jsou otevřené, osvětlení a zatemnění vyhovuje hygienickým normám. Větrání je prováděno 

pravidelně v krátkých intervalech a dle aktuální situace. Navíc je v každé třídě, lehárně a jídelně 

zabudována rekuperace vzduchu. Vytápění budovy zajišťují tepelná čerpadla, náhradním zdrojem 

tepla je plyn. Teplota vzduchu je udržována dle příslušných předpisů.  

MŠ je vybavena širokou škálou sportovního náčiní pro pohybové aktivity, rytmickými nástroji – 

Orffův instrumentář, zvukovou aparaturou, didaktickým i výtvarným materiálem, pomůckami a 

různorodými hračkami. Vše se průběžně doplňuje a obměňuje dle potřeby.  

Šatny jsou prostorné a vybavené nábytkem pro odkládání oděvů i obuvi dětí a informačními 

nástěnkami pro ZZ. Je v nich vyhrazený prostor pro vystavení prací dětí a ve třídách jsou pro ZZ i 

děti volně dostupná portfolia.   

 V prvním patře budovy MŠ se nachází třída Želviček, jejíž strop je odhlučněn. Prostor v ní uspořádán 

na jednotlivé zóny – pracovní, odpočinkovou a herní.  Nábytek je účelově rozmístěný a 

přizpůsobený potřebám dětí včetně výškově nastavitelných stolů s židličkami. Děti mají k dispozici 

3 pracovní stoly, lavičku, knihovničku, police na hračky, kuchyňku s dětským gaučem a 

senzomotorickou stěnou, odpočinkové křesílko a „domeček“ ke schovávání. Také je zde umístěný 

pojízdný regál s lůžkovinami pro odpolední odpočinek dětí, přenosné matrace pro každé dítě jsou 

uloženy v šatně pedagogů. Třída je dále vybavena bílou magnetickou tabulí, elektrickým klavírem 

YAMAHA, CD+MP3 přehrávačem, přenosným reproduktorem a dataprojektorem s notebookem.    

Ve druhém patře se nachází třída Lištiček. Prostor třídy je rovněž rozdělen do jednotlivých zón – 

pracovní, odpočinkové a herní. Většina nábytku je vyrobena na míru kvůli šikminám po stranách 

třídy. Ve třídě jsou 3 výškově nastavitelné stoly se židličkami, hračky a pomůcky pro děti jsou 

uložené v otevřených policích, boxech, uzavíratelných skříňkách či šuplících. V části s kuchyňkou 

mají děti knihovničku, dva dětské gauče a senzomotorický prvek. Ve třídě jsou dále dvě lavičky, bílá 

magnetická tabule, pracovní ponk s nářadím, elektrický klavír YAMAHA, CD+MP3 

přehrávač,televize, notebook a přenosný reproduktor. K ochlazení vzduchu v letních měsících je 

třída vybavená klimatizací. K této třídě náleží lehárna vybavená postýlkami pro každé dítě.  

Třetí třída Mravenečků, na odloučeném pracovišti při ZŠ, je prostorná a rovněž rozdělena do 

jednotlivých zón – herní, odpočinková, pracovní a jídelní. Třída je vybavená účelným nábytkem, 
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který je přístupný dětem - skříňkami s dvířky a šuplíky i otevřenými policemi, 5-ti dětskými stoly 

s židličkami, lavičkou, kuchyňkou, obchodem, knihovničkou a ponkem s nářadím. Dále je v ní klavír, 

bílá magnetická tabule, televize s DVD přehrávačem, CD+MP3 přehrávač, přenosný reproduktor, 

notebook a Omneo sweetbox. Součástí třídy je uzavřený sklad lůžkovin a přenosných matrací 

k zajištění odpoledního odpočinku dětí.  Své zázemí zde mají také pedagogičtí pracovníci – šatna 

s WC včetně sprchy. Vedle třídy je přípravna jídla (kuchyňka), která slouží k výdeji stravy pro děti.  

V zadní části třídy je únikový východ na zahradu ZŠ. V zahradě je pro děti z MŠ pískoviště, altánek 

s venkovní kuchyňkou, užitková zahrada a také veřejně dostupné prolézačky, fotbalové hřiště a 

multifunkční hřiště s běžeckou dráhou a doskočištěm.  

Jednou týdně je všem dětem z MŠ k dispozici plně vybavena tělocvična ZŠ.  

K budově MŠ náleží školní zahrada se vzrostlými stromy a s vybavením odpovídajícím 

bezpečnostním požadavkům. Je využívaná celoročně, díky nerovnoměrnému terénu umožňuje 

využití i k zimním radovánkám – bobování a sáňkování. Děti mají k dispozici prolézačku, houpačky, 

dvě pískoviště, dřevěný domeček, zahradní posezení a travnatou plochu i vydlážděné chodníky. 

Dále je zde buňka vybavená hračkami a pomůckami k práci na zahradě.  

Ve spolupráci s rodiči byly na zahradě zasazené ovocné keře a stromy, vybudovaný pocitový 

chodník, bylinková spirála, vyvýšené záhony, kompost a hmyzí domečky.  

ÚPRAVA PODMÍNEK A HARMONOGRAM ZLEPŠOVÁNÍ  

• Poskytnout dětem příležitost zdobit svými výrobky interiér školy.  

• Vytváření dalších tématických koutků v interiéru i exteriéru.  

• Označení uložení hraček, pomůcek a materiálů fotkami.  

• Úprava úschovné buňky na zahradě MŠ.  

3.2 Životospráva  

STRAVA  

Strava pro děti je připravována ve vlastní školní kuchyni a na odloučeném pracovišti v kuchyni 

základní školy. Kuchyně jsou vybaveny konvektomatem, díky kterému je příprava jídla zdravá a 

zároveň chutná. Je vyvážena, plnohodnotná a zachovává vhodnou skladbu i pestrost jídelníčku. Pro 

děti s přiznanými intolerancemi a alergiemi na různé potraviny je po domluvě upravována strava. 

Každý den mají děti zajištěný přísun čerstvého ovoce během celého dne. Mezi jednotlivými jídly 

jsou zhruba tří hodinové intervaly. Do jídla děti nenutíme, snažíme se je motivovat, aby alespoň 

ochutnaly méně oblíbené, či neznáme jídlo. V rámci oslav narozenin se domlouváme s rodiči, aby 

volili zdravější dobroty pro děti.   
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Po celý den mají děti zajištěný dostatečný pitný režim ve formě ovocných čajů v termokonvicích 

a vody s citrónem v nádobách s výčepním kohoutkem.  V sezónním období je voda ochucována i 

bylinkami ze školní zahrady. Při delším pobytu venku má dítě k dispozici čaj nebo vodu, které si dle 

svého výběru načepuje do kelímku se svou značkou (kmenová MŠ) či do vlastní láhve (třída 

Mravenci).   

DENNÍ RYTMUS A ŘÁD  

Mateřská škola má provoz od 6:30 do 16:30 hod. Rodičům je doporučeno přivádět děti do 8:00 hod 

z důvodu přesunu na svačinu a realizace ranních aktivit. Příchod dětí v pozdějších hodinách je po 

dohodě akceptován. Děti s povinnou předškolní docházkou mají danou dobu přítomnosti v MŠ od 

8:00 do 12:00 hod.   

Denní program a rytmus je pravidelný a vyvážený pro každou věkovou skupinu. Vzhledem k 

charakteru budovy MŠ probíhá přesun na stravování do školní jídelny. Z tohoto důvodu nelze zajistit 

průběžné svačiny. Snažíme se dodržovat každodenní dostatečný pobyt venku - reagujeme na 

aktuální kvalitu ovzduší a teplotní podmínky. Během dne respektujeme potřeby dětí k různým 

aktivitám, odpočinku a spánku. Dětem s nižší potřebou spánku jsou umožněny klidové činnosti, při 

kterých neruší spící děti a respektuje tak jejich potřebu spánku. Během dne umožňujeme dětem 

dostatek volného pohybu hlavně venku, vzhledem k velikosti prostoru tříd ho nelze zcela (v 

dostačující míře) zajistit v interiéru.  

ÚPRAVA PODMÍNEK A HARMONOGRAM ZLEPŠOVÁNÍ  

- Vytvoření místa pro klidové aktivity dětí s menší potřebou spánku v prostorách lehárny.   

- Snaha o zajištění delších pobytu venku - například formou badatelských výprav, celodenních výletu 

do okolních obcí a měst.  

- Poskytnout dětem možnost spolupodílet se na přípravě svačiny.   

3.3 Psychosociální podmínky  

Všechny děti mají rovnocenné podmínky, žádné není zvýhodňováno nebo naopak. Mají stejná 

práva, stejné možnosti, ale i povinnosti. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých 

mezí, vyplývajících z řádného chování a společenských norem. Děti se učí daným pravidlům soužití 

v kolektivu. Společně si na začátku školního roku vytvářejí svá třídní pravidla.  

Zaměstnanci vytvářejí takovou atmosféru, aby se v ní všichni cítili spokojeně, jistě a bezpečně. 

Ke všem používají vstřícný, podporující a empatický přístup. Respektují potřeby dětí a vhodně na 

ně reagují. Nabízené činnosti jsou přizpůsobené individuálním a vývojovým schopnostem 

dětí. Podporujeme jejich samostatnost a vhodnou motivací je vedeme k aktivní spoluúčasti. V práci 
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převažuje pozitivní hodnocení, pochvala, podpora dětí, prevence sociálně patologických jevů. Nově 

příchozím dětem je umožněná postupná adaptace za přítomnosti zákonného zástupce (po nezbytně 

nutnou dobu).   

ÚPRAVA PODMÍNEK A HARMONOGRAM ZLEPŠOVÁNÍ  

- Umožnit dětem sebehodnocení a hodnocení vzdělávacích aktivit  

3.4 Organizace chodu  

Denní řád je pružný, pevně daná je pouze doba vydávání stravy. Po celou dobu pobytu dětí v MŠ se 

jim pedagogové plně věnují a rozvíjejí je. V průběhu dne jsou spontánní a řízené činnosti vzájemně 

provázané a vyvážené, v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem dětí. Několikrát 

týdně jsou realizovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Během školního roku mají 

děti možnost účastnit se spousty doplňkových výchovně vzdělávacích akcí.  

Stanovené počty dětí na třídách nejsou překračovány. Ke spojování tříd dochází jen ve výjimečných 

případech a s podmínkou dodržení kapacity třídy.   

ORGANIZACE DNE  

Po příchodu dětí do MŠ jsou zařazovány individuální práce, pohybové či výtvarné aktivity, nepřímo 

řízené činnosti a spontánní zájmové aktivity, ke kterým se děti v průběhu dne mohou vrátit a 

dokončit je.  

Dopolední svačina  

Po svačině se realizují řízené činnosti, ke kterým jsou děti vhodně motivovány, a pobyt venku. Tyto 

činnosti probíhají formou komunitního kruhu, skupinovou či frontální. Také se jimi prolínají 

relaxační cvičení, logopedická prevence a spontánní aktivity dětí. Dětem je umožněno 

naplnit potřebu být sám se sebou na klidném místě ve třídě a neúčastnit se nabízených činností. 

Činnosti bývají realizované také venku.  

Oběd  

Po obědě nastává odpolední odpočinek a klidový režim. Dětem s nižší potřebou spánku jsou 

umožněny klidové činnosti.  

Odpolední svačina  

Odpoledne probíhají krátké částečně řízené činnosti, zájmové aktivity, individuální práce, volné a 

námětové hry dětí. Činnosti bývají realizované také venku.  
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Během dne umožňujeme dětem dostatek volného pohybu hlavně venku, vzhledem k velikosti 

prostoru tříd ho nelze zcela (v dostačující míře) zajistit v interiéru. Režim dne je přizpůsobován 

potřebám dětí a náhlé vzniklým událostem.   

Časový harmonogram organizace dne je jen orientační, podrobněji je zpracován v provozním řádu 

MŠ.   

ÚPRAVA PODMÍNEK A HARMONOGRAM ZLEPŠOVÁNÍ  

   

3.5 Řízení mateřské školy  

Chodem MŠ je pověřena zástupkyně ředitele pro MŠ, která zodpovídá za všechny oddělení MŠ. 

Kontroluje a vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, zároveň vše konzultuje s ředitelem školy. Důraz 

je kladen na vzájemnou spolupráci, toleranci a důvěru. Povinnosti, pravomoci a úkoly 

zaměstnanců jsou jasně vymezeny v pracovních náplních, v provozním řádu, ve specifických 

úkolech pedagogů a v plánu práce. Za jejich práci je zodpovědná zástupkyně ředitele pro MŠ. Také 

vypracovává plán pedagogických rad, ze kterých jsou vedeny záznamy a z výsledků jsou vyvozovány 

závěry pro další práci.  

Aktivně spolupracujeme se základní školou, zřizovatelem a organizacemi v okolí i odborníky z 

oblasti výchovy a vzdělávání dětí.  

ÚPRAVA PODMÍNEK A HARMONOGRAM ZLEPŠOVÁNÍ  

- Domluvit s obcí zřízení dětské knihobudky u budovy MŠ.  

- Úprava zahradní úschovné buňky ve spolupráci s dětmi ZŠ.   

3.6 Personální a pedagogické zajištění  

Výchovně vzdělávací práci zajišťuje pedagogický sbor, který tvoří 6 kvalifikovaných pedagogů a 

funguje jako tým se společně vytvořenými pravidly. Aktivně se dále sebevzdělávají - účastní se 

různých kurzů, seminářů i webinářů a rozvíjí tak svou kvalifikaci. Dále jsou personální podmínky 

zajištěny kuchařkou, školnicí a vedoucí školní jídelny společnou pro ZŠ i MŠ. Na odloučeném 

pracovišti zajišťuje výdej stravy další kuchařka a úklid provádí uklízečka ze ZŠ.   

ÚPRAVA PODMÍNEK A HARMONOGRAM ZLEPŠOVÁNÍ  

- V rámci rozvíjení kvalifikace a sebevzdělávání provádět návštěvy v jiných MŠ.  
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3.7 Spoluúčast rodičů  

Rodiče jsou bráni jako partneři ve výchově a vzdělávání jejich dětí a jejich zapojováni do dění v MŠ 

je vítáno. Mohou přispívat svými nápady a připomínkami na konzultačních schůzkách nebo při 

každodenních rozhovorech. Pedagogové si s rodiči sjednávají konzultační schůzky, na kterých 

probírají výsledky výchovně vzdělávací práce. O dění v MŠ jsou rodiče informování na nástěnkách, 

poutačích, webových stránkách, e-mailem či po telefonu.  

ÚPRAVA PODMÍNEK A HARMONOGRAM ZLEPŠOVÁNÍ  

- Sehnat sponzorské dary pro děti a na vybavení MŠ.  

- Zavést (sdílené) přednášky pro rodiče  

- Více zapojit rodiče do programu a aktivit MŠ (účast ve výuce - přednášky, představení profesí,..)  

3.8 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami  

Děti se SVP mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření. Podpůrná opatření jsou v 

rozsahu 1. - 5. stupně. MŠ aktivně spolupracuje se zákonnými zástupci, školskými poradenskými 

zařízeními a jinými odborníky mimo oblast školství. Reagujeme na doporučení ze ŠPZ zajištěním 

poskytování přiznaných podpůrných opatření a vytvořením odpovídajících podmínek pro 

přítomnost dětí se SVP.  Podle potřeby upraví dle možnosti prostředí MŠ, sníží počet dětí ve 

třídě, zajistí vhodné kompenzační pomůcky, přidělí asistenta pedagoga či umožní přítomnost 

osobního asistenta a použije vhodný komunikační systém. Pedagogové, s ohledem na individuální 

potřeby dítěte se SVP, vhodně upravují použité metody i formy vzdělávání, nabízené činnosti 

a aktivity.   

Podmínky pro vzdělávání musí vždy odpovídat individuálním potřebám dětí .  Ty pro vzdělávání dětí 

s přiznanými podpůrnými opatřeními stanovuje školský zákon a vyhláška č. 27/2016 Sb., o 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.   

ÚPRAVA PODMÍNEK A HARMONOGRAM ZLEPŠOVÁNÍ  

- příprava vhodného komunikačního systému pro děti se SVP  

3.9.       Podmínky pro vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka  

Dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka se poskytuje jazykovou příprava pro zajištění 

plynulého přechodu do základního vzdělávání. Ředitel ZŠ a MŠ zřídí skupinu pro bezplatnou 
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jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání v souladu 

s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou 

v mateřské škole alespoň 4 cizinci v povinném předškolním vzdělávání. Vzdělávání ve skupině pro 

jazykovou přípravu je rozděleno do dvou nebo více bloků (dle potřeby) v průběhu týdne.  

Ředitel ZŠ a MŠ může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte zařadit do skupiny 

pro jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci v povinném předškolním vzdělávání, pokud 

to není na újmu kvality jazykové přípravy. Jako podpůrný materiál je využíváno Kurikukum češtiny 

jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání.  

3.9 Podmínky vzdělávání dětí nadaných  

Pedagogové průběžně sledují vývoj a pokroky každého dítěte, pokud zjistí známky nadání konzultují 

to se zákonnými zástupci dítěte a dále ho v dané oblasti více podporují, rozvíjejí a stimulují. MŠ 

aktivně spolupracuje se zákonnými zástupci, školskými poradenskými zařízeními a 

jinými odborníky. Reaguje na doporučení z ŠPZ zajištěním poskytování přiznaných podpůrných 

opatření. Podle potřeby zajistí dostatek vhodných pomůcek a didaktických 

materiálů. Pedagogové, s ohledem na individuální potřeby nadaného dítěte, mu nabízejí výběr z 

více činností a zároveň upravují jejich náročnost.  

ÚPRAVA PODMÍNEK A HARMONOGRAM ZLEPŠOVÁNÍ  

- Zajištěním delších překryvu pedagogů umožnit individuální práce s dítětem.  

- Nákup pomůcek dle zájmu nadaného dítěte a doporučení ze ŠPZ.  

3.10 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let  

Pro vzdělávání těchto dětí je nejvíce uzpůsobena třída Želviček. Vytváří takové podmínky a 

prostředí, které odpovídá bezpečnostním a hygienickým nárokům dvouletého dítěte. Je vybavená 

vhodným nábytkem, podnětnými bezpečnými hračkami a pomůckami, které 

odpovídají jejich možnostem a věku. Prostředí této třídy umožňuje měnit uspořádání prostoru, má 

dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí a zároveň zabezpečuje naplnění potřeby průběžného 

odpočinku.Hygienické zázemí je přizpůsobeno dětem tohoto věku a dovybaveno stupínky k 

WC. Velká pozornost je věnována vytvoření vhodného režimu dne s ohledem na potřeby dětí, 

průběhu adaptace a spolupráci s rodinou. Pedagogové rozvíjí u dětí základní hygienické, 

společenské a pracovní návyky. Největší prostor je věnován volné hře dětí. Pro pobyt venku je 

nejčastěji využívána přilehlá oplocená zahrada.  

ÚPRAVA PODMÍNEK A HARMONOGRAM ZLEPŠOVÁNÍ  
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- Zajištěním delších překryvu pedagogů zajistit individuální práci s dětmi.  
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4 Organizace vzdělávání  

Druh provozu školy:  Celodenní  

 

Počet tříd včetně bližší charakteristiky:   

Celkem má MŠ 3 heterogenní třídy:  

1. třída Želvičky -  její kapacita je 24 dětí  

2.   třída Lištičky  - její kapacita je 24 dětí  

3. třída Mravenečci  - kapacita této třídy 25 dětí  

Režim dne je ve všech třídách vytvořený s ohledem na potřeby dětí a průběh jejich adaptace. 

Pedagogové vytvářejí pozitivní prostředí, hravou formou a laskavým přístupem rozvíjí u dětí 

vytvořené základní hygienické, společenské a pracovní návyky. Dále se zaměřují na to, aby si děti 

od útlého věku osvojovaly základy klíčových kompetencí a získávaly tak předpoklady pro své 

celoživotní vzdělávání. Všestranně rozvíjí osobnosti dětí, podporují jejich tělesný rozvoj a zdraví, 

jejich osobní spokojenost a pohodu, napomáhají v chápání okolního světa a motivují je k dalšímu 

poznávání a učení, stejně tak je i učí žít ve společnosti ostatních. Uplatňovány jsou aktivity 

spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené, v poměru odpovídajícím potřebám a 

možnostem dětí.  

U nejmenších a nově příchozích dětí je kladen větší důraz na adaptaci a spolupráci s rodinou. 

Největší prostor je věnován volné hře dětí. Pro pobyt venku je nejčastěji využívána zahrada. V 

případě docházky dvouletých dětí je snížený počet dětí ve třídě.  

Děti s povinnou předškolní docházkou pedagogové cílevědomě připravují děti na vstup do ZŠ ve 

všech oblastech a všestranně rozvíjí jejich osobnost. Vychází z vytváření základů klíčových 

kompetencí a konkretizovaných očekávaných výstupů.  

Pravidla pro zařazování do jednotlivých tříd:  

Děti jsou do tříd zařazování tak, aby byly třídy věkově vyvážené. Dále zohledňujeme sourozenecké 

vazby a přání rodičů.   

Činnosti se souběžným působením dvou učitelů ve třídě:  

Pedagogové se v přímé pedagogické činnosti překrývají zpravidla 2,5 hodiny denně. Souběžné 

působení probíhá většinou u pobytu venku a oběda.   
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Zápis do MŠ:  

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května. Přesný termín 

a podmínky jsou v dostatečném předstihu zveřejněny na webových stránkách školy, na veřejných 

vývěskách a ve zpravodaji Frýdlantska.  

V den zápisu probíhá zároveň Den otevřených dveří. Rodiče mají možnost prohlédnout si budovu 

MŠ, jsou jim zodpovězeny dotazy a mohou se seznámit se Školním vzdělávacím programem.  

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy:   

Kritéria pro přijímání dětí vyhotovuje vedoucí učitelka po konzultaci s ředitelem školy. Jsou 

zveřejněna na webových stránkách školy a v tištěné podobě jsou zákonným zástupcům k dispozici 

k nahlednutí u zápisu do MŠ.   

Popis pravidel organizace individuálního vzdělávání:  

OZNÁMENÍ  

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se může rozhodnout plnit jej 

formou individuálního vzdělávání. Tímto přebírá plnou odpovědnost za kvalitu jeho vzdělávání. V 

tomto případě je zákonný zástupce povinnen učinit písemné oznámení nejpozději 3 měsíce před 

počátkem školního roku.  Pro individuální vzdělávání na kratší období se může zákonný zástupce 

rozhodnout opakovaně  kdykoliv v průběhu školního roku. Individuální vzdělávání v tomto případě 

začíná dnem, který následuje po dni, kdy bylo oznámení o volbě individuálního vzdělávání doručeno 

mateřské škole. Způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání nelze vzájemně kombinovat.  

PRŮBĚH  

Zástupce ředitele pro MŠ mateřské školy doporučí zákonným zástupcům daného dítěte oblasti, v 

nichž má být individuálně vzděláváno, a zároveň možnost zpracování portfolia dítěte, které pak 

využijí jako součást výstupu při ověřování očekávaných výstupů. Zákonný zástupce má povinnost 

dostavit se s dítětem k ověření dosahování očekávaných výstupů v termínu, který bude předem 

domluvený. Termín se zpravidla stanovuje v období od 3. do 4. měsíce od zahájení individuálního 

vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech 

a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.   

4.2 Ukončení předškolního vzdělávání   

Ředitel ZŠ a MŠ může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout 

o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže  
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• se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po 

dobu delší než dva týdny,  

• zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,  

• zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu 

za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín 

úhrady.  

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní 

vzdělávání povinné. 
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5 Charakteristika vzdělávacího programu  

5.1 Zaměření školy  

Naším cílem je, aby pobyt v mateřské škole byl pro děti stejně pestrý a různorodý jako svět kolem 

nás. Plný zážitků a nových informací které na sebe navazují, navzájem se prolínají a doplňují se. Tak 

jako je pestrá paleta barev, tak je rozmanitý a barevný svět lidí, svět živé i neživé přírody. Chceme 

dětem umožnit poznávat svět, který je obklopuje a usilovat o vytvoření základu pro zodpovědný 

postoj. Zároveň vynakládat úsilí k prožití preprimárního období jako plnohodnotného období v 

životě dítěte.   

- Zaměřujeme se na přírodu, učení v přírodě, badatelství apod. Inspirujeme se alternativními 

programy - Začít spolu, Montessori, Tvořivá hra, Učíme se venku, atd...  

- Záleží nám na komunitní spolupráci se základní školou a obcí. Pedagogové se snaží podporovat 

vztah dětí k místní komunitě. Rodiče jsou naši partneři při výchově a vzdělávání.   

- Klademe důraz na učení se samostatnosti a podporujeme jedinečnost dítěte. Vzdělání vedeme k 

všestrannému rozvoji dítěte.    

Vzdělávací obsah Školního vzdělávacího programu naší MŠ je sestaven tak, aby respektoval hlavní 

cíle předškolního vzdělávání, dané v RVP PV:  

- Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání  

- Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost  

- Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na 

své okolí a zároveň integroval všechny vzdělávací oblasti.  

Inspirací k názvu a obsahu ŠVP bylo hned několik. Bylo jim jednak prostředí, které obklopuje naší 

mateřskou školu, ve kterém žije spousta domácích a lesních zvířátek, tak i dlouhodobá spolupráce 

s místním mysliveckým spolkem s programem “U hajného Robátka”. Dalším kritériem byla postava 

zajíčka - plyšový kamarád, který je nenahraditelnou motivací ke všem výchovně vzdělávacím 

činnostem. V neposlední řadě, jsme se také inspirovali Základní školou, která nese titul EKO škola a 

se kterou úzce spolupracujeme. Integrované bloky jsou utvořeny tak, aby byly pro děti smysluplné, 

zajímavé a užitečné. Jejich obsah vychází ze života dětí a z dění ve světě kolem nich.  
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5.2 Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu  

Každému dítěti chceme být na jeho první cestě za vzděláváním jak rádci, tak průvodci. Chceme 

vytvářet takovou vzdělávací nabídku, která by vzbuzovala touhu po poznání, rozvíjela jeho 

schopnosti a talent a tím vytvořila podmínky pro další vzdělávání. Usilujeme o provázanost 

vzdělávání se životem školy, města, společnosti. Záměrem je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, 

psychické i sociální a vést jej tak, aby dosažená úroveň klíčových kompetencí na konci předškolního 

období odpovídala jeho maximálním možnostem.  

V pojetí MŠ specifikujeme tyto dlouhodobé cíle:  

- Rozvíjet děti tak, aby byly samostatní a spokojeně se vyvíjející jedinci s morálními hodnotami a 

byly připraveny na vstup do základní školy a do života.  

- Podporovat u dětí jejich jedinečnost, kognitivní myšlení a zvídavost.  

- Rozšiřovat nabídku spolupráce s dalšími spolky a sdruženími (hasiči), s rodinami dětí.  

- Vytvořit ze školy prostředí radostného pobytu dětí a místo vzájemné důvěry mezi zaměstnanci 

školy a rodiči.  

- Vzbudit v rodičích touhu po spolupráci při řešení výchovných i jiných potíží.  

- Učinit mateřskou školu zajímavou a vyhledávanou také pro děti z jiných obcí, čímž zachováme 

naplněnou kapacitu.  

5.3 Metody a formy vzdělávání  

Formy vzdělávání:    

Vzdělávání je realizováno vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit při všech činnostech 

a situacích, které se během dne naskytnou. Uplatňujeme přitom formy individuálního či 

skupinového vzdělávání, ale i frontální.  

 

Metody vzdělávání:    

Při plnění cílů našeho školního vzdělávacího procesu se snažíme uplatňovat metody prožitkového 

učení a kooperativního učení hrou podporované podnětným prostředím. Dále také činnostmi dětí, 

které jsou založeny na jejich přímých zážitcích, využívajících dětské zvídavosti i potřeby objevovat 

a vedoucích děti k samostatné práci. Tyto metody probouzí v dětech aktivní zájem dívat se kolem 

sebe, naslouchat, ale také i ukázat co všechno umí, zvládnou a dokážou. Umožňují samostatně 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  

20 

myslet, uplatňovat vlastní nápady, podněcují radost dítěte z učení a zájem získávat zkušenosti. 

Každé dítě má právo se projevovat jako jedinečná osobnost, rozvíjet se, učit se v rozsahu svých 

individuálních potřeb a postupovat svým tempem. Dítěti bývá poskytován dostatek prostoru pro 

spontánní aktivity a jeho vlastní plány.  

Dále je v dostatečné míře uplatňováno záměrné i situační učení a spontánní sociální učení. 

Omezujeme předávání hotových poznatků a slovních poučení.  

Vzdělávací působení učitele rovněž vychází z pedagogické diagnostiky - z pozorování a uvědomění 

si individuálních potřeb a zájmů dítěte, ze znalosti aktuálního stavu jeho vývoje, konkrétních 

životních a sociálních situací, pravidelného sledování jeho vývoje a vzdělávacích pokroků.  

 

5.4 Zajištění vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí nadaných  

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP:   

PLPP se vytváří pro děti v rámci prvního stupně podpůrných opatření, pokud nepostačuje 

zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb dítěte. Pedagogové průběžně, především 

pedagogickou diagnostikou, sledují vývoj a pokroky každého dítěte. Pokud v nich shledají 

nedostatky, konzultují to se zákonnými zástupci a mohou pro dítě vypracovat PLPP. Realizace 

probíhá v rámci výchovy a vzdělávání daného dítěte. Pedagogové jej průběžně vyhodnocují a 

nejpozději do 3 měsíců stanoví, zda dochází k naplňování jeho cílů. Pokud ano pokračují v něm. V 

případě nenaplňování cílů doporučí pedagogové ZZ navštívení školského poradenského zařízení.  

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení IVP:   

IVP je vytvářeno pro děti od druhého stupně podpůrných opatření na základě doporučení ŠPZ a se 

souhlasem zákonných zástupců. Dále pro děti s OŠD na základě doporučení ŠPZ. Jeho obsah vychází 

z ŠVP a obsahuje informace o kombinaci druhů a stupňů PO. Jeho realizace probíhá v rámci 

výchovy a vzdělávání daného dítěte. Vyhodnocován je nejméně 1x ročně ŠPZ ve spolupráci s MŠ.   

 

Zodpovědné osoby:   

Pedagogové třídy, v níž je dítě se SVP či nadané vzděláváno.  
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5.5 Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let  

Ve vzdělávání dětí mladších tří let klademe důraz na specifika související s dosahovanou úrovní ve 

všech oblastech vývoje dítěte. V podstatě převládají spontánní činnosti nad řízenými, nejčastěji 

uplatňujeme individuální nebo skupinovou formu činností. Bereme na vědomí potřebu silnější 

vazby na dospělou osobu, vyžadování často opakovaných činností, potřebu pravidelných rituálů, 

zpravidla krátkodobou pozornost, stálý denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu 

bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče či srozumitelná pravidla. 

V plné míře akceptujeme vývojové zvláštnosti (individualizace a diferenciace).  
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6 Vzdělávací obsah  

6.1 Integrované bloky  

6.1.1 Zajíček Lojzík ve světě lidí  

Název integrovaného bloku Zajíček Lojzík ve světě lidí 

Oblast Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět, Dítě a jeho tělo 

Charakteristika integrovaného bloku Integrovaný blok Zajíček Lojzík ve světě lidí v sobě zahrnuje vše, co se týká lidských bytosti. Je 
zaměřený nejen na dítě samotné, ale i na ostatní, kteří ho obklopují. Seznamuje dítě s novými 
kamarády a tvořením společných pravidel třídy, s pravidly komunikace i společného soužití. Poznává 
své nejbližší, učí se pojmenovat členy své rodiny, představit je ostatním, uvědomovat si rodinné vazby 
a souvislosti.  Děti povedeme k láskyplnému pojetí rodiny a jejich členů. Během života se děti setkávají 
s lidmi různých národností a kultury, proto se s nimi v této části dětským způsobem seznamují.Ve 
spolupráci s rodiči poznáme lidská povolání. Dále děti seznamuje nejen s funkcí lidského těla, ale i 
s různými fázemi lidského života. Přibližuje postavení člověka v přírodě, ve světě a jeho úlohu 
v různých fázích života. Učí děti chránit své tělo, zdraví s ohledem na další lidské bytosti. Podpoříme 
sportovního ducha účastí na sportovních hrách.  

Návrhy dílčích témat pro realizaci • Kamarádi v MŠ (adaptace) 

• Denní režim, pravidla 

• Moje rodina, Den dětí 

• Lidské tělo, Smysly, Zdraví a nemoci 

• Oblečení 

• Jídlo 

• Zimní hry a sporty 

• Povolání 

• Muzikanti 
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Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy 

soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si 
souvislostí, experimentuje a užívá při tom 
jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

rozvoj a užívání všech smyslů vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově 
rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary 
předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, 
vnímat hmatem apod.) 

rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového 
vnímání, přechod od konkrétně názorného 
myšlení k myšlení slovně-logickému 
(pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, 
přechod od bezděčných forem těchto funkcí 
k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti 
a fantazie 

záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

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

poznat některá písmena a číslice, popř. slova 

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

pojmenovat části těla, některé orgány (včetně 
pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle a 
jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), 
znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s 
pohybem a sportem 

samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si 
vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 

získání relativní citové samostatnosti odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být 
aktivní i bez jejich opory 

se učí svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, 
řídit a vyhodnocovat 

získání schopnosti záměrně řídit svoje 
chování a ovlivňovat vlastní situaci 

zorganizovat hru 

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

vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které 
to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých 
situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či 
zakázaných činnostech apod. 

rozhodovat o svých činnostech 

uplatňuje získanou zkušenost v praktických 
situacích a v dalším učení 

osvojení si věku přiměřených praktických 
dovedností 

zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, 
pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a 
nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, 
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Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy 

jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními 
pomůckami 

zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 
(postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, 
udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, 
práce na zahradě apod.) 

řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se 
situace se snaží řešit samostatně (na základě 
nápodoby či opakování), náročnější s oporou a 
pomocí dospělého 

rozvoj fyzické i psychické zdatnosti zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně 
hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o 
osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět 
stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat 
se, svlékat, obouvat apod.) 

vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a 
přizpůsobit jej podle pokynu 

si uvědomuje, že za sebe i své jednání odpovídá a 
nese důsledky 

rozvoj základních kulturně společenských 
postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj 
schopnosti projevovat se autenticky, chovat 
se autonomně, prosociálně a aktivně se 
přizpůsobovat společenskému prostředí a 
zvládat jeho změny 

uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla 
chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti 
pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; 
odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež, 
nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), 
chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit 
jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se 
takto chovají) 

chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a 
zároveň s ohledem na druhé 

uplatňovat návyky v základních formách společenského 
chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé 
děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si 
slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, 
vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 

dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, 
poznávat svoje slabé stránky 

uvědomění si vlastního těla koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, 
sladit pohyb s rytmem a hudbou 
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Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy 

zachovávat správné držení těla 

projevuje dětským způsobem citlivost a 
ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná 
nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, 
ubližování, agresivitu a lhostejnost 

posilování prosociálního chování ve vztahu k 
ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v 
dětské herní skupině apod.) 

dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla 
vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, 
na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, 
přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco 
jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní 
odlišnosti jsou přirozené 

odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým 
záměrem, ale také dokáže měnit cesty a 
přizpůsobovat se daným okolnostem 

rozvoj základních kulturně společenských 
postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj 
schopnosti projevovat se autenticky, chovat 
se autonomně, prosociálně a aktivně se 
přizpůsobovat společenskému prostředí a 
zvládat jeho změny 

uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla 
chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti 
pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; 
odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež, 
nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), 
chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit 
jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se 
takto chovají) 

chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a 
zároveň s ohledem na druhé 

uplatňovat návyky v základních formách společenského 
chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé 
děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si 
slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, 
vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 

komunikuje v běžných situacích bez zábran a 
ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být 
komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je 
výhodou 

osvojení si elementárních poznatků, 
schopností a dovedností důležitých pro 
navazování a rozvíjení vztahů dítěte k 
druhým lidem 

respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o 
hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným 
dítětem apod. 

navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do 
péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným 
způsobem, respektovat ho 

rozvoj kooperativních dovedností spolupracovat s ostatními 
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Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy 

se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při 
společných činnostech se domlouvá a 
spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje 
základní společenské návyky a pravidla 
společenského styku; je schopné respektovat 
druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat 
kompromisy 

vytváření prosociálních postojů (rozvoj 
sociální citlivosti, tolerance, respektu, 
přizpůsobivosti apod.) 

vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu 
vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či 
postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s 
ním, nabídnout mu pomoc apod.) 

uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s 
ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, 
respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat 
kompromisy, řešit konflikt dohodou 

napodobuje modely prosociálního chování a 
mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí 

vytvoření povědomí o mezilidských 
morálních hodnotách 

chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k 
dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich 
osobě, vážit si jejich práce a úsilí 

utvořit si základní dětskou představu o pravidlech 
chování a společenských normách, co je v souladu s nimi 
a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se 
podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i 
na veřejnosti) 

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

uplatňovat návyky v základních formách společenského 
chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé 
děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si 
slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, 
vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 

má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k 
úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; 
váží si práce i úsilí druhých 

rozvoj kooperativních dovedností spolupracovat s ostatními 

rozvoj schopnosti žít ve společenství 
ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet 
se), přináležet k tomuto společenství (ke 
třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a 

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

utvořit si základní dětskou představu o pravidlech 
chování a společenských normách, co je v souladu s nimi 
a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se 
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přijímat základní hodnoty v tomto 
společenství uznávané 

podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i 
na veřejnosti) 

vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit 
se na společném řešení (v jednoduchých situacích 
samostatně, jinak s pomocí) 

adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat 
požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných 
proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, 
podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí 
skupiny, přizpůsobit se společnému programu, 
spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v 
tomto společenství prostředí pohody 

pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve 
třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se 
chovat 

odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní 
pokroky i oceňovat výkony druhých 

rozvoj pohybových schopností a 
zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i 
jemné motoriky (koordinace a rozsahu 
pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka 
apod.), ovládání pohybového aparátu a 
tělesných funkcí 

ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku 
(zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými 
pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s 
grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, 
barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, 
zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.) 

zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou 
orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí 
(zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé 
náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na 
sněhu, ledu, ve vodě, v písku) 

poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů 
ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní 
identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, 
osobní spokojenosti) 

přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a 
vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky 

uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé 
stránky) 
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uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní 
názory a postoje a vyjadřovat je 

se spolupodílí na společných rozhodnutích; 
přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; 
dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a 
přizpůsobuje se jim 

seznamování s pravidly chování ve vztahu k 
druhému 

dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla 
vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, 
na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

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

se učí s chutí, pokud se mu dostává uznání a 
ocenění 

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

prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které 
to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých 
situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či 
zakázaných činnostech apod. 

chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k 
cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak 
výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a 
iniciativou může situaci ovlivnit 

získání schopnosti záměrně řídit svoje 
chování a ovlivňovat vlastní situaci 

zorganizovat hru 

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

vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které 
to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých 
situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či 
zakázaných činnostech apod. 

rozhodovat o svých činnostech 

chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, 
lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že 
vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se 
bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a 
ubližování 

rozvoj schopnosti přizpůsobovat se 
podmínkám vnějšího prostředí i jeho 
změnám 

uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém 
okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky 
chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v 
případě potřeby obrátit o pomoc) 

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

spoluvytváří pravidla společného soužití mezi 
vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu 
je zachovávat 

poznávání pravidel společenského soužití a 
jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 
sociokulturního prostředí, porozumění 

zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, 
hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi 
apod. 
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základním projevům neverbální komunikace 
obvyklým v tomto prostředí 

uplatňovat návyky v základních formách společenského 
chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé 
děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si 
slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, 
vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 

porozumět běžným neverbálním projevům citových 
prožitků a nálad druhých 

si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je 
hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají 
stejnou hodnotu 

rozvoj schopnosti žít ve společenství 
ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet 
se), přináležet k tomuto společenství (ke 
třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a 
přijímat základní hodnoty v tomto 
společenství uznávané 

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

utvořit si základní dětskou představu o pravidlech 
chování a společenských normách, co je v souladu s nimi 
a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se 
podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i 
na veřejnosti) 

vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit 
se na společném řešení (v jednoduchých situacích 
samostatně, jinak s pomocí) 

adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat 
požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných 
proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, 
podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí 
skupiny, přizpůsobit se společnému programu, 
spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v 
tomto společenství prostředí pohody 

pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve 
třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se 
chovat 

ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, 
uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí 
a že je může ovlivnit 

vytváření zdravých životních návyků a 
postojů jako základů zdravého životního stylu 

mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o 
významu aktivního pohybu a zdravé výživy 
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dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, 
chová se odpovědně s ohledem na zdravé a 
bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 

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

mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního 
zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat 
pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem 
apod.) 

rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se 
tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých 
neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani 
druhých 

     

6.1.2 Zajíček Lojzík a proměny přírody  

Název integrovaného bloku Zajíček Lojzík a proměny přírody 

Oblast Dítě a svět, Dítě a společnost, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika, Dítě a jeho tělo 

Charakteristika integrovaného bloku S dětmi v průběhu roku pozorujeme proměny přírody vlivem střídaní ročních období, určujeme 
charakteristické znaky ročních dob. Všímáme si a hovoříme o neměnném řádu přírody (růst a 
odpočinek rostlin, život zvířat a ptáků, koloběh vody a jiné přírodní jevy). Záměrně a systematicky 
rozšiřujeme u dětí poznatky o biotopech naší krajiny za pomocí literárních a životních příběhů, 
prohlídkou atlasů, pozorováním přírody, pokusy a badatelskými výpravami. Rozvíjíme elementární 
poznatky, dovednosti a postoje k ochraně přírody. Vedeme děti k péči o životní prostředí ve svém 
okolí. Zařazujeme praktické, tvůrčí, výtvarné činnosti, kde děti vytvářejí výrobky z přírodnin a jiných 
materiálů. Budeme se zabývat otázkou „ Jak bychom mohli pomoci našemu světu?“ – naší zemi 
pomůžeme ve třídění odpadu. Povedeme děti k přemýšlení, co všechno by mohli pro zemi a živé 
bytosti na ní udělat. 

Návrhy dílčích témat pro realizaci • Ovoce 

• Zelenina 

• Plody podzimu 

• Les 

• Počasí 
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• Zvířata (domácí, lesní, cizokrajná, hmyz) 

• Životní prostředí  

• Koloběh vody 

• Jaro 

    

Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy 

uplatňuje získanou zkušenost v praktických 
situacích a v dalším učení 

osvojení si věku přiměřených praktických 
dovedností 

zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, 
pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a 
nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými 
hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami 

zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se 
o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, 
zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.) 

řeší problémy na základě bezprostřední 
zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, 
zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová 
řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a 
varianty (má vlastní, originální nápady); využívá 
při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a 
představivost 

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

vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých 
činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, 
pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 

nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat 
„nápady“ 

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

klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si 
všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět 
věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; 
poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z 
toho, co samo dokázalo a zvládlo 

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

vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat 
zkušeností k učení 

poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

rozvoj komunikativních dovedností 
(verbálních i neverbálních) a 
kultivovaného projevu 

prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, 
slovně reagovat 

chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat 
svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá 

pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek 
a čistotu, nakládat vhodnýmzpůsobem s odpady, starat se o 
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pochopení, že změny způsobené lidskou 
činností mohou prostředí chránit a 
zlepšovat, ale také poškozovat a ničit 

rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit příroduv 
okolí, živé tvory apod.) 

rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí 
podporovat a které je mohoupoškozovat, všímat si 
nepořádků a škod, upozornit na ně 

mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i 
společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, 
jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní 
zdraví i životní prostředí 

zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a 
matematických pojmů, vnímá elementární 
matematické souvislosti 

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

chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, 
uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární 
časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, 
podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, 
částečně se orientovat v čase 

chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární 
matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky 
využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory 
předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v 
elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v 
rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, 
poslední apod.) 

odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní 
pokroky i oceňovat výkony druhých 

poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních 
citů ve vztahu k sobě (uvědomění si 
vlastní identity, získání sebevědomí, 
sebedůvěry, osobní spokojenosti) 

přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a 
vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky 

uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé 
stránky) 

uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a 
postoje a vyjadřovat je 

rozvoj pohybových schopností a 
zdokonalování dovedností v oblasti 
hrubé i jemné motoriky (koordinace a 

ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku 
(zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými 
pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s 
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rozsahu pohybu, dýchání, koordinace 
ruky a oka apod.), ovládání pohybového 
aparátu a tělesných funkcí 

grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, 
barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s 
jednoduchými hudebními nástroji apod.) 

zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou 
orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí 
(zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, 
pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, 
ve vodě, v písku) 

rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), 
a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi 
volit 

vytváření základů pro práci s 
informacemi 

zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 
(odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet 
společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy 
předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi) 

průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji 
používá k dokonalejší komunikaci s okolím 

rozvoj řečových schopností a jazykových 
dovedností receptivních (vnímání, 
naslouchání, porozumění) i 
produktivních (výslovnosti, vytváření 
pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) 

popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

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

se učí s chutí, pokud se mu dostává uznání a 
ocenění 

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

prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to 
vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých 
situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či 
zakázaných činnostech apod. 

chápe, že zájem o to, co se kolem děje, 
činorodost, pracovitost a podnikavost jsou 
přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, 
pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé 
důsledky 

osvojení si poznatků a dovedností 
potřebných k vykonávání jednoduchých 
činností v péči o okolí při spoluvytváření 
zdravého a bezpečného prostředí a k 
ochraně dítěte před jeho nebezpečnými 
vlivy 

pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek 
a čistotu, nakládat vhodnýmzpůsobem s odpady, starat se o 
rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit příroduv 
okolí, živé tvory apod.) 

zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i 
jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské 
škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na 
veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.) 
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má základní dětskou představu o tom, co je v 
souladu se základními lidskými hodnotami a 
normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle 
toho chovat 

rozvoj úcty k životu ve všech jeho 
formách 

pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek 
a čistotu, nakládat vhodnýmzpůsobem s odpady, starat se o 
rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit příroduv 
okolí, živé tvory apod.) 

porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno 
kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito 
změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se běžně 
proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole 

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

dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, 
chová se odpovědně s ohledem na zdravé a 
bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 

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

mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního 
zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat 
pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem 
apod.) 

rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, 
aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých 
neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 

     

6.1.3 Zajíček Lojzík v říši pohádek, svátků a tradic  

Název integrovaného bloku Zajíček Lojzík v říši pohádek, svátků a tradic 

Oblast Dítě a svět, Dítě a společnost, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika, Dítě a jeho tělo 

Charakteristika integrovaného bloku Pootevřeme vrátka do světa pohádek. Pokusíme se rozlišit dobro a zlo, porozumět některým 
přirovnáním, příslovím apod. Pomocí pohádek a příběhů podpoříme prosociální chování, odpovědnost 
za své chování. Budeme kultivovat společenské chování, upevňovat vztahy, vytvářet pocit 
sounáležitosti, podporovat kreativitu, odvahu, sebejistotu, fantazii, tříbit estetické vnímání, cit pro 
krásu. Umožníme dětem pomocí pohádek a příběhů prožívat běžné i nestandardní situace na vlastní 
kůži. 
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Název integrovaného bloku Zajíček Lojzík v říši pohádek, svátků a tradic 

Společně poznáváme kulturu a lidové tradice společnosti, ve které žijeme. Seznamujeme děti 
s různými svátky a lidovými tradicemi. Umožňujeme dětem prostřednictvím vyprávění a četby 
lidových uměleckých textů poznávat společnost a kulturu, ve které vyrůstají. Na společné oslavy a 
svátky si s dětmi zdobíme prostory třídy a školy, rozvíjíme tím u dětí estetické cítění. Učíme děti 
normy, zásady společenského chování v netradičních svátečních situacích. Přiměřeně věku 
vysvětlujeme dětem vznik a význam oslav, svátků s dodržováním lidových tradic. Povídáme si, jak 
dříve lidé žili, co lidé na jednotlivé svátky dělali a ukážeme si, které zvyky můžeme dodržovat i dnes. 

Návrhy dílčích témat pro realizaci • sv. Martin 

• Mikuláš 

• Vánoce  

• Nový rok a tři Králové 

• Masopust - Karneval 

• Velikonoce 

• Den Země 

• Čarodějnice 

• Den matek a otců 

• Den dětí 

• Pohádky 

• Kniha 

    

Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy 

ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných 
větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, 
sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, 
slovně reaguje a vede smysluplný dialog 

rozvoj řečových schopností a jazykových 
dovedností receptivních (vnímání, 
naslouchání, porozumění) i produktivních 
(výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního 
projevu, vyjadřování) 

popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

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

chápat slovní vtip a humor 

porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, 
sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách) 

vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý 
dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se) 
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vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, 
pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách 

správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

se učí svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, 
řídit a vyhodnocovat 

získání schopnosti záměrně řídit svoje 
chování a ovlivňovat vlastní situaci 

zorganizovat hru 

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

vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to 
vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých 
situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či 
zakázaných činnostech apod. 

rozhodovat o svých činnostech 

se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, 
pocity a nálady různými prostředky (řečovými, 
výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

rozvoj společenského i estetického vkusu zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své 
představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik 
(kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z 
papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z 
přírodnin aj.) 

vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, 
sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební 
představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, 
co je zaujalo) 

vytvoření základů aktivních postojů ke 
světu, k životu, pozitivních vztahů ke 
kultuře a umění, rozvoj dovedností 
umožňujících tyto vztahy a postoje 
vyjadřovat a projevovat 

vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně 
pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti 
vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s 
jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat 
rytmus) 

rozvoj a kultivace mravního i estetického 
vnímání, cítění a prožívání 

zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí 
hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací 
apod.) 

těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i 
kulturních krás i setkávání se s uměním 
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Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy 

ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

si uvědomuje, že za sebe i své jednání odpovídá a 
nese důsledky 

rozvoj základních kulturně společenských 
postojů, návyků a dovedností dítěte, 
rozvoj schopnosti projevovat se 
autenticky, chovat se autonomně, 
prosociálně a aktivně se přizpůsobovat 
společenskému prostředí a zvládat jeho 
změny 

uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla 
chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti 
pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; 
odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež, 
nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), 
chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho 
důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto 
chovají) 

chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň 
s ohledem na druhé 

uplatňovat návyky v základních formách společenského 
chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i 
dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až 
když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout 
sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 

dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, 
poznávat svoje slabé stránky 

rozvoj schopnosti sebeovládání prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, 
radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování 
(odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit 
vztek, zlost, agresivitu apod.) 

vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její 
dokončení 

uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé 
stránky) 

ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým 
rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování 

má elementární poznatky o světě lidí, kultury, 
přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho 
rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu 
a dění v prostředí, ve kterém žije 

seznamování se světem lidí, kultury a 
umění, osvojení si základních poznatků o 
prostředí, v němž dítě žije 

vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, 
sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební 
představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, 
co je zaujalo) 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  

38 

Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy 

vytváření elementárního povědomí o 
širším přírodním, kulturním i technickém 
prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a 
neustálých proměnách 

mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, 
kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu 
praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v 
okolí dítěte 

řeší problémy na základě bezprostřední 
zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, 
zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová 
řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a 
varianty (má vlastní, originální nápady); využívá 
při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a 
představivost 

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

vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých 
činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, 
pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k 
nim 

nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, 
předkládat „nápady“ 

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

projevuje dětským způsobem citlivost a 
ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná 
nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, 
ubližování, agresivitu a lhostejnost 

posilování prosociálního chování ve vztahu 
k ostatním lidem (v rodině, v mateřské 
škole, v dětské herní skupině apod.) 

dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného 
soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, 
dodržovat herní pravidla 

chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, 
přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco 
jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní 
odlišnosti jsou přirozené 

odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým 
záměrem, ale také dokáže měnit cesty a 
přizpůsobovat se daným okolnostem 

rozvoj základních kulturně společenských 
postojů, návyků a dovedností dítěte, 
rozvoj schopnosti projevovat se 
autenticky, chovat se autonomně, 
prosociálně a aktivně se přizpůsobovat 
společenskému prostředí a zvládat jeho 
změny 

uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla 
chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti 
pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; 
odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež, 
nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), 
chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho 
důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto 
chovají) 

chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň 
s ohledem na druhé 
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uplatňovat návyky v základních formách společenského 
chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i 
dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až 
když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout 
sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 

klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si 
všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět 
věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; 
poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z 
toho, co samo dokázalo a zvládlo 

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

vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat 
zkušeností k učení 

poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

užívá při řešení myšlenkových i praktických 
problémů logických, matematických i empirických 
postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení 
různých úloh a situací a využívá je v dalších 
situacích 

osvojení si některých poznatků a 
dovedností, které předcházejí čtení i 
psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu 
jazyka i další formy sdělení verbální i 
neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, 
dramatické) 

projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, 
hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon 

poznat napsané své jméno 

sledovat očima zleva doprava 

poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a 
antonyma 

utvořit jednoduchý rým 

sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve 
slovech 

sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, 
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou 
úlohu apod.) 

se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při 
společných činnostech se domlouvá a 
spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje 
základní společenské návyky a pravidla 
společenského styku; je schopné respektovat 
druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat 
kompromisy 

rozvoj kooperativních dovedností spolupracovat s ostatními 

vytváření prosociálních postojů (rozvoj 
sociální citlivosti, tolerance, respektu, 
přizpůsobivosti apod.) 

vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc 
(chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému 
dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu 
pomoc apod.) 

uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s 
ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, 
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respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat 
kompromisy, řešit konflikt dohodou 

se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, 
soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; 
při zadané práci dokončí, co započalo; dovede 
postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno 
dobrat se k výsledkům 

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

naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a 
vybavit 

postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat 
zkušeností k učení 

záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a 
matematických pojmů, vnímá elementární 
matematické souvislosti 

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

chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, 
uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární 
časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, 
léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, 
částečně se orientovat v čase 

chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární 
matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky 
využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory 
předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v 
elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v 
rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, 
poslední apod.) 

ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní osvojení si některých poznatků a 
dovedností, které předcházejí čtení i 
psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu 
jazyka i další formy sdělení verbální i 
neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, 
dramatické) 

projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, 
hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon 

poznat napsané své jméno 

sledovat očima zleva doprava 

poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a 
antonyma 

utvořit jednoduchý rým 

sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve 
slovech 

sledovat a vyprávět příběh, pohádku 
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Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy 

naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, 
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou 
úlohu apod.) 

napodobuje modely prosociálního chování a 
mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí 

vytvoření povědomí o mezilidských 
morálních hodnotách 

chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k 
dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, 
vážit si jejich práce a úsilí 

utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování 
a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti 
nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této 
představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti) 

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

uplatňovat návyky v základních formách společenského 
chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i 
dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až 
když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout 
sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 

průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji 
používá k dokonalejší komunikaci s okolím 

rozvoj řečových schopností a jazykových 
dovedností receptivních (vnímání, 
naslouchání, porozumění) i produktivních 
(výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního 
projevu, vyjadřování) 

popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

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

chápat slovní vtip a humor 

porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, 
sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách) 

vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý 
dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se) 

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

správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

zorganizovat hru 
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Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy 

chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k 
cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak 
výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a 
iniciativou může situaci ovlivnit 

získání schopnosti záměrně řídit svoje 
chování a ovlivňovat vlastní situaci 

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

vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to 
vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých 
situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či 
zakázaných činnostech apod. 

rozhodovat o svých činnostech 

dovede využít informativní a komunikativní 
prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, 
encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, 
telefon atp.) 

osvojení si některých poznatků a 
dovedností, které předcházejí čtení i 
psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu 
jazyka i další formy sdělení verbální i 
neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, 
dramatické) 

projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, 
hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon 

poznat napsané své jméno 

sledovat očima zleva doprava 

poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a 
antonyma 

utvořit jednoduchý rým 

sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve 
slovech 

sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, 
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou 
úlohu apod.) 

se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní 
ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 

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

uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky 
(lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, 
odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném 
(rodinném) a cizím prostředí 

prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým 
rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování 

     



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  

43 

6.1.4 Zajíček Lojzík cestovatelem  

Název integrovaného bloku Zajíček Lojzík cestovatelem 

Oblast Dítě a společnost, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika, Dítě a jeho tělo, Dítě a svět 

Charakteristika integrovaného bloku Poznáme lépe místo, kde žijeme, budeme rozvíjet vztah k domovu. Zjistíme, jakým způsobem můžeme 
cestovat. Seznámíme se s pravidly silničního provozu. 
Budeme rozvíjet fantazii i tvořivost při plánech na prázdniny. Uskutečníme výlety do nejbližšího okolí i 
vzdálenějších míst. 
Odletíme i do dalekého vesmíru, kde se děti seznámí s jeho krásou, zákony a planetami. Mít povědomí 
o tom, že naše planeta je kulatá a otáčí se kolem Slunce a jsme přitahování zemskou přitažlivostí, 
která funguje jako magnet. 

Návrhy dílčích témat pro realizaci • Kde bydlím - má obec, město 

• Doprava 

• Lidé z celého světa 

• Eskymáci 

• Cizokrajná zvířata 

• Vesmír 

    

Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy 

si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; 
přirozenou motivací k řešení dalších problémů a 
situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

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

všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které 
jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a 
jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní 
praxi 

orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě 
tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v 
blízkém okolí) 

má elementární poznatky o světě lidí, kultury, 
přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho 

seznamování se světem lidí, kultury a 
umění, osvojení si základních poznatků o 
prostředí, v němž dítě žije 

vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, 
sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební 
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Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy 

rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu 
a dění v prostředí, ve kterém žije 

představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, 
co je zaujalo) 

vytváření elementárního povědomí o 
širším přírodním, kulturním i technickém 
prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a 
neustálých proměnách 

mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, 
kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu 
praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v 
okolí dítěte 

se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé 
symboly, rozumí jejich významu i funkci 

rozvoj komunikativních dovedností 
(verbálních i neverbálních) a 
kultivovaného projevu 

rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační 
a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět 
jejich významu i jejich komunikativní funkci 

domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje; je 
otevřené aktuálnímu dění 

vytvoření povědomí o vlastní 
sounáležitosti se světem, se živou a 
neživou přírodou, lidmi, společností, 
planetou Zemí 

osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které 
jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a 
jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní 
praxi 

se chová při setkání s neznámými lidmi či v 
neznámých situacích obezřetně; nevhodné 
chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, 
umí odmítnout 

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

chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, 
staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat 
druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě) 

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

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

odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 

ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je 
možno se jim učit; má vytvořeny elementární 
předpoklady k učení se cizímu jazyku 

rozvoj interaktivních a komunikativních 
dovedností verbálních i neverbálních 

porozumět běžným neverbálním projevům citových 
prožitků a nálad druhých 

přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, 
navazovat a udržovat dětská přátelství 

porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 
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Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy 

je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být 
tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem 

vytváření povědomí o existenci ostatních 
kultur a národností 

chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým 
i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si 
jejich práce a úsilí 

poznávání jiných kultur vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, 
nekonečně pestrý a různorodý - jak svět přírody, tak i svět 
lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů 
a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.) 

      

6.2 Popis zpracování třídního vzdělávacího programu  

Integrované bloky jsou široce pojaté tematické celky, které je třeba chápat vzhledem k oblastem vzdělávání jako průřezové. Pedagogové v TVP 

rozpracovávají IB do nabídky činností v tématech, ve věkově homogenních třídách. Společným rysem integrovaných bloků napříč třídami MŠ je jejich cílová 

organizace, která vychází z jasně formulovaných očekávaných výstupů jednotlivých bloků.   

6.3 Dílčí projekty a programy  

Vycházejí z integrovaných bloků a jsou součástí týdenních plánů. Jejich realizace probíhá v rámci jednotlivých tříd či formou hromadnou (zábavné dopoledne 

či odpoledne pro celou MŠ). Některé projekty jsou krátkodobé (jednodenní), jiné dlouhodobé (týdenní či delší). Do projektu se snažíme zapojovat zákonné 

zástupce dětí a také širokou veřejnost.  

• Hajný Robátko - spolupráce s místními myslivci - sběr kaštanů a žaludů  

• Podzimní slavnosti - jablkobraní (společná akce s rodiči dětí), dýňová a bramborová slavnost  

• Zajíček Lojzík doktorem - besedy s odborníky, námětový den  

• Andělský den - seznámení se s vánočními tradicemi završené nadílkou pod stromeček  

• Zimní olympiáda - zimní sporty na zahradě MŠ  
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• Vítání jara a vynášení Moreny   

• Neposedná kapička - oslava dne vody a Země   

• Zajíček Lojzík na statku - poznávání domácích zvířat, vycházky a výlety do okolí za zvířátky  

• Čarodějnické řádění   

• Maminky mají svátek - besídka pro rodiče  

• Oslava dne dětí zdravým piknikem v přírodě  

• Rodiče a prarodiče čtou dětem - po domluvě chodí dětem číst pohádky před odpoledním odpočinkem rodinní příslušníci dětí  

 

 


