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Kamarád, kamarád,  

to je ten, koho mám rád. 

Pomůže mi, poradí, 

po tváři mě pohladí. 

Všichni jsme tu kamarádi, 

a proto se máme rádi. 
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1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
  

Mateřská škola Velké Bílovice je zařízení, jehož zřizovatelem a provozovatelem je Město 

Velké Bílovice. MŠ je zařazena do sítě škol a školských zařízení od 27. 1. 1996 pod číslem IZO 

107 604 884. Od 1. 1. 2002 přechází do právní subjektivity. 

MŠ je umístěna v přízemí a v 1. patře 1. stupně ZŠ. Za budovou je krásná, prostorná 

zahrada obklopená zelení. Zahrada je vybavena průlezkami, skluzavkami, houpačkami, 

pískovišti, kolotočem a dřevěnými domky. K prostorám MŠ patří také prostorné haly, kde je 

možnost volného pohybu, např. běhu, her s míči, se švihadly, zdolávání překážek, masáže celého 

těla v kuličkovém bazénu nebo chodidel na žebříku, na laně a gumových ježcích.  

Školní jídelna se nachází v budově mimo MŠ, ale je s ní spojena chodbami. Stravování 

probíhá u stolečků ve třídách. 
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MŠ navštěvují děti zpravidla od 3 do 6 let. Kolektiv realizuje kurikulum v šesti 

heterogenních třídách:  

   

1.tř. KOŤÁTKA 

 2.tř. KUŘÁTKA 

 3.tř. ZAJÍČCI 

 4.tř. ŠTĚŇÁTKA 

 5.tř. BERUŠKY 

 6. tř. MYŠIČKY 
  

 

 

2.  FILOZOFIE NAŠÍ MŠ 
 

 Do kurikula naší mateřské školy se snažíme začleňovat současné dění ve společnosti, 

s potřebami pro 21. století. Snažíme se varovat děti před nástrahami dnešního světa v souvislosti 

se sociálně patologickými jevy. Vedeme je k prosociálnímu chování. Nezapomínáme také na 

individualitu každého dítěte, kterou chceme plně respektovat. Vedeme děti ke vnímání krásy 

přírody a správnému chování v ní. Tím se snažíme plnit naše zaměření, abychom přispěli ke 

snížení agresivity a ničení přírody. 

 Naším přáním je, aby po ukončení předškolního věku z naší mateřské školy vycházely 

děti, které vědí, jak se k dnešnímu světu plnému nástrah postavit. Děti s optimálně rozvinutými 

schopnostmi na základě svých možností a zájmů po stránce tělesné i duševní. A až budou 

vstupovat do reálného života, aby z nich byli lidé se schopností prožívat plnohodnotný a 

smysluplný život. 

 Nadále se vzděláváme a poznatky získávané na seminářích a četbou odborné literatury se 

snažíme bohatě uplatňovat při výchovně vzdělávací činnosti a rozvíjet tím a zdokonalovat naše 

školní i třídní kurikula. 

 

 

3.  STRUKTURA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU  
 

 Program je velmi bohatý a pestrý, v naší mateřské škole máme takové podmínky, které 

umožňují mnoho činností a aktivit ze všech oblastí dětského života. Vycházíme 

z poznatků, že předškolní dítě vstřebává všechny podněty a vlivy okolí a reaguje na ně 

různými činnostmi a aktivitou. 

 

 Naše MŠ podporuje všestranné a rovnoměrné rozvíjení dětských vědomostí, schopností a 

dovedností s respektováním individuálních, věkových, vývojových i zdravotních potřeb. 

 

 Náš program v sobě zahrnuje dva hlavní okruhy, které jsou dětem blízké, které jsou pro 

ně přirozené a které odpovídají jejich věkovým možnostem. 

 

 Dva hlavní okruhy jsou závazné pro všechny třídy. Určují širší rámec, ve kterém se 

všechny třídy z hlediska obsahového pohybují. 
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 Každý celek je rozpracován do tzv. podokruhů, ze kterých si třída volí ty, které odpovídají 

konkrétním potřebám a specifikům dané třídy. Není nutné vyčerpat všechny tématické 

části v průběhu jednoho školního roku. 

 

 Podokruhy jsou dále rozpracovány na témata, která jsou obsahem ročních třídních 

vzdělávacích programů. Témata nejsou časově vymezena, jejich délka a zařazení do 

programu je dáno aktuálními potřebami a situací ve třídě. 

 

 Program školy je zpracován na dobu tří let. 

 

 Školní vzdělávací program je otevřený, přístupný dodatkům i změnám, které vyplynou 

z konkrétních zkušeností při jeho realizaci. 

 

 

4.  PRŮBĚŽNÉ CÍLE, KTERÉ JSOU TRVALÉHO CHARAKTERU 

 

 Podpora tělesného rozvoje a zdraví 

 
 Konkrétní činnosti:    

 zdravotní cvičení 

 pohybové chvilky 

 vycházky 

 pobyt na školní zahradě 

 cvičení v tělocvičně 

 taneční hry 

 předplavecký výcvik 

 

 Systematický rozvoj řeči dítěte 
 

 Konkrétní činnosti: 

 dostatek příležitostí pro vzájemnou komunikaci na úrovni dítě – 

dítě, dítě – učitelka, dítě – provozní zaměstnanci 

 správný řečový vzor dospělých v MŠ 

 emotivní potřeby pro rozvoj řeči (pohádková představení, 

slavnosti, akce s rodiči) 

 seznamování s dětskými říkadly a básněmi, recitace 

 dramatizace 

 rytmizace, zpěv, hra na hudební nástroj 

 každodenní relaxace s pohádkou či dětským příběhem 

 

 Rozvíjení schopnosti přemýšlet a rozhodovat se 

 Rozvíjení poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb 

 Vytváření příležitostí k rozvoji sebevědomí a získávání zdravé sebedůvěry 
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 jak: 

 individuální přístup k dítěti 

 prostor pro samostatnost při sebeobsluze, stravování, hygieně 

 dostatek podnětů pro volbu činností ve třídě (koutky pro hry a 

pracovní činnosti) 

 komunitní kruh 

 respektování dětí jako jedinců ve společnosti s právem na 

vlastní názor 

 

5.  RÁMCOVÉ CÍLE 

 
 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 

 

Klíčové kompetence jsou zpracovány na období tří let. 

 

 

Klíčové kompetence na období prvního roku 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 
 

Dítě ukončující předškolní vzdělávání: 

 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, užívá při tom jednoduché 

pojmy, znaky a symboly a získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích 

 má poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky a umí se v něm orientovat 

 učí se spontánně i vědomě, soustředí se na činnost, započatou práci dovede postupovat 

podle instrukcí a pokynů 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
 
Dítě ukončující předškolní vzdělávání: 

 pokouší se o samostatné řešení problémů, pokud na ně nestačí, obrací se na pomoc 

k dospělému 

 využívá své vlastní zkušenosti k řešení problémů, využívá při tom dosavadních 

zkušeností, fantazii a představivost 

 užívá početní představy a pojmy, vnímá matematické souvislosti 

 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 
 
Dítě ukončující předškolní vzdělávání: 

 ovládá řeč, formuluje věty, vyjadřuje své myšlenky, otázky a odpovědi a reaguje na ně 

 ovládá dovednosti, které předcházejí čtení a psaní 

 rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá 
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 využívá informativní a komunikační prostředky, které používá 

 

 

SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE 
 
Dítě ukončující předškolní vzdělávání: 

 společně rozhoduje, přijímá povinnosti, dodržuje pravidla a přizpůsobuje se jim 

 

ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ KOMPETENCE 
 
Dítě ukončující předškolní vzdělávání: 

 chápe, že zodpovídá za svá svobodná rozhodnutí 

 je odpovědný, váží si práce a úsilí druhých 

 podílí se na pravidlech společného soužití, rozumí jim a dodržuje je 

 dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé 

a bezpečné okolní prostředí 

 

 

Klíčové kompetence na období druhého roku 

 
KOMPETENCE K UČENÍ 

 

Dítě ukončující předškolní vzdělávání: 

 klade otázky a hledá na ně odpovědi, chce porozumět věcem, jevům a dějům kolem sebe a 

raduje se z toho 

 při kladném hodnocení se učí s radostí 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
 
Dítě ukončující předškolní vzdělávání: 

 není lhostejné k okolí, přispívá k řešení problémů a situací 

 řeší myšlenkové a praktické problémy, užívá logické postupy a využívá je v dalších 

situacích 

 nebojí se chyb, když je oceněna jeho snaha 

 
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 
 
Dítě ukončující předškolní vzdělávání: 

 nebojí se komunikovat s dětmi i dospělými 

 ví, že se dá komunikovat i více jazyky 

 
SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE 
 
Dítě ukončující předškolní vzdělávání: 
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 je citlivé a ohleduplné k druhým, rozpozná nevhodné chování a pomáhá druhým 

 chová se obezřetně v neznámých situacích a k neznámým lidem, umí říci ne 

 
 
ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ KOMPETENCE 
 
Dítě ukončující předškolní vzdělávání: 

 zná své vlastní silné stránky a dovede je využít 

 umí jít za svým záměrem, dokáže se přizpůsobit okolnostem 

 chápe, že je rozdíl mezi aktivitou a pasivitou 

 má představu o lidských hodnotách a normách 

 

Klíčové kompetence na období třetího roku 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 
 

Dítě ukončující předškolní vzdělávání: 

 dovede odhadnout své síly a oceňuje výkony druhých 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
 
Dítě ukončující předškolní vzdělávání: 

 pozná rozdíl mezi funkčním a nefunkčním řešením 

 dokáže řešit problémy včas, nevyhýbá se jim 

 

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 
 

Dítě ukončující předškolní vzdělávání: 

 vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady, gestikuluje, rozlišuje některé symboly a  rozumí 

jim 

 

SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE 
 

Dítě ukončující předškolní vzdělávání: 

 je samostatné v rozhodování o sobě i o svém okolí, uvědomuje si důsledky svého jednání 

 napodobuje prosociální chování dětí i dospělých ve svém okolí a ví, že lidé jsou různí 

 rozlišuje správné a nesprávné chování, dokáže se mu bránit a řešit je dohodou 

 má osvojeny společenské návyky a pravidla chování ve skupině a dovede se prosadit i 

ustoupit 

 

ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ KOMPETENCE 
 
Dítě ukončující předškolní vzdělávání: 

 plánuje, organizuje, řídí a vyhodnocuje svoje činnosti 
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 zajímá se o dění kolem sebe 

 není lhostejný ke svému okolí a ví, že je může svým chováním ovlivňovat 

 chápe a respektuje, že všichni lidé mají stejná práva 

 

6.  INTEGROVANÉ BLOKY - OKRUHY 
 

Zaměření MŠ: SOCIÁLNÍ A EKOLOGICKÉ  
 

I. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hlavní záměr: 

 mít poznatky o světě lidí a kultury, umět se společně rozhodovat, dodržovat pravidla 

společného soužití, učit se prosociálnímu chování 

 mít představu o lidských hodnotách a normách 

 samostatně řešit problémy, dbát na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, samostatně se 

rozhodovat, nebát se komunikovat s dětmi i dospělými 
 

Podokruh: RODINA 

 

Klíčové kompetence: 

 napodobuje prosociální chování dětí i dospělých ve svém okolí a ví, že lidé jsou různí 

(SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE) 

 má poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky a umí se v něm orientovat 

(KOMPETENCE K UČENÍ) 

 řeší myšlenkové a praktické problémy, užívá logické postupy a využívá je v dalších 

situacích (KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ) 

 pokouší se o samostatné řešení problémů, pokud na ně nestačí, obrací se na pomoc 

k dospělému (KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ) 

 nebojí se komunikovat s dětmi i dospělými (KOMUNITATIVNÍ KOMPETENCE) 
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Dílčí vzdělávací cíle: 

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

pohody prostředí (BIO) 

 rozvoj komunikativních dovedností (PSY) 

 posilování přirozených poznávacích citů (PSY) 

 rozvoj a kultivace estetického vnímání, cítění a prožívání (PSY) 

 posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (INTER) 

 rozvoj schopnosti žít ve společenství lidí a vnímat hodnoty v tomto společenství (SOC) 

 

Témata: 

„Přejeme maminkám“, „Slavíme narozeniny“, „Moji sourozenci“ 

 

Podokruh: KAMARÁDI 

 

Klíčové kompetence: 

 dovede odhadnout své síly a oceňuje výkony druhých (KOMPETENCE K UČENÍ) 

 pokouší se o samostatné řešení problémů, pokud na ně nestačí, obrací se na pomoc 

k dospělému (KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ) 

 nebojí se komunikovat s dětmi i dospělými  (KOMUNITATIVNÍ KOMPETENCE) 

 napodobuje prosociální chování dětí i dospělých ve svém okolí (SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ KOMPETENCE) 

 společně rozhoduje, přijímá povinnosti, dodržuje pravidla a přizpůsobuje se jim 

(SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE) 

 má představu o lidských hodnotách a normách (ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ 

KOMPETENCE) 

 podílí se na pravidlech společného soužití, rozumí jim a dodržuje je  (ČINNOSTNÍ A 

OBČANSKÉ KOMPETENCE)  

 má osvojeny společenské návyky a pravidla chování ve skupině a dovede se prosadit i 

ustoupit (SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE) 

 rozlišuje správné a nesprávné chování, dokáže se mu bránit a řešit je dohodou 

(SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE) 

 umí jít za svým záměrem, dokáže se přizpůsobit okolnostem (ČINNOSTNÍ A 

OBČANSKÉ KOMPETENCE)  

 chápe, že zodpovídá za svá svobodná rozhodnutí (ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ 

KOMPETENCE)  

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

 poznávání sebe sama, pozitivních citů ve vztahu k sobě, získání sebevědomí, sebedůvěry 

(PSY) 

 rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city prožívat (PSY) 

 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému (INTER) 

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

 osvojení si poznatků schopností a dovedností  pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte 

k druhým lidem (INTER) 

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

(ENVIR) 

 



                                                                        10 1

0

 

Témata: 

„Těšíme se na nové kamarády“, „Ve škole nejsem sám“, Můj kamarád“ 

 

 

Podokruh: TĚLO 

 

Klíčové kompetence: 

 dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé 

a bezpečné okolní prostředí (ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ KOMPETENCE)  

 zná své vlastní silné stránky a dovede je využít (ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ 

KOMPETENCE)  

 dovede odhadnout své síly a oceňuje výkony druhých (KOMPETENCE K UČENÍ) 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

 uvědomění si vlastního těla (BIO) 

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné 

motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí (BIO) 

 rozvoj a užívání všech smyslů (BIO) 

 rozvoj fyzické a psychické zdatnosti (BIO) 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností (BIO) 

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

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

pohody prostředí (BIO) 

 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 

(BIO) 

 posilování přirozených poznávacích citů (PSY) 

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

 

 

Témata: 

„Co je zdravé, jíme rádi“, „Mé zázračné já“ „Byl jsem u lékaře“ 

 

 

Podokruh: TRADICE 

 

Klíčové kompetence: 

 má poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky a umí se v něm orientovat 

(KOMPETENCE K UČENÍ) 

 vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady, gestikuluje, rozlišuje některé symboly a rozumí 

jim (KOMUNITATIVNÍ KOMPETENCE) 

 rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá (KOMUNITATIVNÍ KOMPETENCE) 

 zajímá se o dění kolem sebe (ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ KOMPETENCE) 

 má představu o lidských hodnotách a normách (ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ 

KOMPETENCE) 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

 osvojení si poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou 
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formu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (PSY) 

 rozvoj kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání (PSY) 

 seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků z prostředí, 

ve kterém žije (ENVIR) 

 vytvoření základních postojů ke světu, k životu, ke kultuře a umění (ENVIR) 

 rozvoj společenského a estetického vkusu (ENVIR) 

 vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností (SOC) 

 poznávání jiných kultur (ENVIR) 

 

Témata: 

„Slavíme svátek matek“, „My se čerta nebojíme“, „Těšíme se na Vánoce“, „Zdobíme 

kraslice“,“Hodujeme“, „Slavíme svátek dětí“ 

 

Podokruh: DOPRAVA 

 

Klíčové kompetence: 

 má poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky a umí se v něm orientovat 

(KOMPETENCE K UČENÍ) 

 využívá informativní a komunikační prostředky, které používá (KOMUNITATIVNÍ 

KOMPETENCE) 

 je samostatné v rozhodování osobě i o svém okolí, uvědomuje si důsledky svého jednání 

(SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE) 

 chová se obezřetně v neznámých situacích a k neznámým lidem, umí říci ne (SOCIÁLNÍ 

A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE) 

 dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé 

a bezpečné okolní prostředí (ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ KOMPETENCE) 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

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

pohody prostředí (BIO) 

 osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (PSY) 

 získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci (PSY) 

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

(ENVIR) 

 

Témata: 

„Co mám dělat na červenou?“, „Jedeme na výlet“, Co mi hrozí na silnici?“ 

 

Podokruh: ŠKOLA 

 

Klíčové kompetence: 

 učí se spontánně i vědomě, soustředí se na činnost, započatou práci, dovede postupovat 

podle instrukcí a pokynů (KOMPETENCE K UČENÍ) 

 užívá početní představy a pojmy, vnímá matematické souvislosti (KOMPETENCE 

K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ) 

 nebojí se chyb, když je oceněna jeho snaha (KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ) 
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 ovládá dovednosti, které předcházejí čtení a psaní (KOMUNITATIVNÍ KOMPETENCE) 

 společně rozhoduje, přijímá povinnosti, dodržuje pravidla a přizpůsobuje se jim 

(SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE) 

 při kladném hodnocení se učí s radostí (KOMPETENCE K UČENÍ) 

 dokáže řešit problémy včas, nevyhýbá se jim (KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ) 

 rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá (KOMUNITATIVNÍ KOMPETENCE) 

 chápe, že je rozdíl mezi aktivitou a pasivitou (ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ 

KOMPETENCE) 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

 rozvoj a užívání všech smyslů (BIO) 

 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 (PSY) 

 rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného 

myšlení k myšlení slovně-logickému, rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných 

forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie (PSY) 

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

zájmu o učení (PSY) 

 získání relativní citové samostatnosti (PSY) 

 rozvoj schopnosti sebeovládání (PSY) 

 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, 

porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, 

vyjadřování) (PSY) 

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

(ENVIR) 

 

Témata: 

„Těším se do školy“, „Půjdeme k zápisu“, „Budu školákem“ 

 

 

Podokruh: MEZI DOSPĚLÁKY 

 

Klíčové kompetence: 

 nebojí se komunikovat s dětmi i dospělými (KOMUNITATIVNÍ KOMPETENCE) 

 napodobuje prosociální chování dětí i dospělých ve svém okolí a ví, že lidé jsou různí 

(SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE) 

 ví, že se dá komunikovat i více jazyky (KOMUNITATIVNÍ KOMPETENCE) 

 je odpovědný, váží si práce a úsilí druhých (ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ 

KOMPETENCE) 

 má představu o lidských hodnotách a normách (ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ 

KOMPETENCE) 

 chápe a respektuje, že všichni lidé mají stejná práva (ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ 

KOMPETENCE) 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 
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 posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (INTER) 

 vytvoření povědomí o lidských hodnotách a normách (SOC) 

 

 

 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k tomuto společenství a 

vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané (SOC) 

 rozvoj komunikativních dovedností (PSY) 

 

Témata: 

„Čím budu“, „Vím, co dělá máma a táta“, „Budu řemeslníkem“ 

 

 

ČINNOSTI, KTERÉ S OKRUHEM SOUVISÍ A SPOLEČNĚ JE NAPLŇUJEME 

 
 Přivítání dětí do MŠ; 

 Mikulášská nadílka – spolupráce s rodiči; 

 vánoční posezení u stromečku, nadílka pro třídy; 

 vánoční koledování pro rodiče a přátele školy; 

 vánoční koncert ZUŠ; 

 vánoční vystoupení v penzionu – spolupráce se seniory; 

 vystoupení folklorního kroužku na Dětském krojovaném plese a Dětských hodech; 

 návštěva 1. třídy ZŠ s předškoláky; 

 výchovné koncerty; 

 přednáška psycholožky pro rodiče; 

 masopust; 

 vítání jara; 

 den otevřených dveří – zápis dětí do MŠ; 

 velikonoční tvoření; 

 návštěva knihovny; 

 vystoupení folklorního kroužku v penzionu – přání babičkám; 

 oslava dne dětí; 

 zařazení divadelního představení dle nabídky; 

 návštěva hasičů; 

 loučení s předškoláky; 

 společná setkávání dětí, rodičů a učitelek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        14 1

4

 

II. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hlavní záměr: 

 mít poznatky o světě přírody a techniky, porozumět věcem, jevům a dějům kolem sebe, 

získanou zkušenost uplatňovat v praktických situacích 

 nebýt lhostejný ke svému okolí, zajímat se o dění kolem sebe 

 využívat vlastní zkušenosti k řešení problémů, umět zkoumat a objevovat 

 
Podokruh: ROSTLINY 

 

Klíčové kompetence: 

 má poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky a umí se v něm orientovat 

(KOMPETENCE K UČENÍ) 

 není lhostejné k okolí, přispívá k řešení problémů a situací (KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ) 

 není lhostejný ke svému okolí a ví, že je může svým chováním ovlivňovat (ČINNOSTNÍ 

A OBČANSKÉ KOMPETENCE) 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

 rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného 

myšlení k myšlené slovně-logickému, rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných 

forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie (PSY) 

 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, 

o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách (ENVIR) 

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

také poškozovat a ničit (ENVIR) 

 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 (ENVIR) 

 rozvoj a užívání všech smyslů (BIO) 
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Témata: 

„Vítáme jaro“, „Poznáváme květiny“, „Chci být v čistém ovzduší“, „My jsme malí zahradníci“ 

 

Podokruh: ŽIVOČICHOVÉ 

 

Klíčové kompetence: 

 má poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky a umí se v něm orientovat 

(KOMPETENCE K UČENÍ) 

 není lhostejné k okolí, přispívá k řešení problémů a situací (KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ) 

 není lhostejný ke svému okolí a ví, že je může svým chováním ovlivňovat (ČINNOSTNÍ 

A OBČANSKÉ KOMPETENCE) 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách (ENVIR) 

 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, 

společností, planetou Zemí (ENVIR) 

 rozvoj a užívání všech smyslů (BIO) 

 posilování přirozených poznávacích citů (PSY) 

 

Témata: 

„Máme rádi zvířata“, „Poznáváme život hmyzu“, Koho najdeme pod vodou?“, „Co potřebuje 

zvířátko?“ 

 

Podokruh: POČASÍ 

 

Klíčové kompetence: 

 klade otázky a hledá na ně odpovědi, chce porozumět věcem, jevům a dějům kolem sebe a 

raduje se z toho (KOMPETENCE K UČENÍ) 

 má poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky a umí se v něm orientovat 

(KOMPETENCE K UČENÍ) 

 využívá své vlastní zkušenosti k řešení problémů, využívá při tom dosavadních 

zkušeností, fantazii a představivost (KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ) 

 ovládá řeč, formuluje věty, vyjadřuje své myšlenky, otázky a odpovědi a reaguje na ně 

(KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE) 

 vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady, gestikuluje, rozlišuje některé symboly a rozumí 

jim (KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE) 

 zajímá se odění kolem sebe (ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ KOMPETENCE) 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

 vytváření základů pro práci s informacemi (PSY) 

 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, 

o jeho rozmanitosti, vývoji a nestálých proměnách (ENVIR) 

 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

(ENVIR) 

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

pohody prostředí (BIO) 
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Témata: 

„Co vím o ledové královně?“, „Mám rád každé počasí“, „Co děláme v zimě?“, „Oblékám se 

podle počasí“ 

 

Podokruh: ČAS 

 

Klíčové kompetence: 

 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, užívá při tom jednoduché 

pojmy, znaky a symboly a získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích 

(KOMPETENCE K UČENÍ) 

 klade otázky a hledá na ně odpovědi, chce porozumět věcem, jevům a dějům kolem sebe a 

raduje se z toho (KOMPETENCE K UČENÍ) 

 užívá početní představy a pojmy, vnímá matematické souvislosti (KOMPETENCE 

K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ) 

 plánuje, organizuje, řídí a vyhodnocuje svoje činnosti (ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ 

KOMPETENCE) 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, 

o jejich rozmanitosti, vývoji i neustálých proměnách (ENVIR) 

 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

(ENVIR) 

 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 (SOC) 

 rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného 

myšlení k myšlení slovně-logickému, rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných 

forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie (PSY) 

 

Témata: 

„Co děláme celý den ?“, „Víme, kdy slunce vychází a kdy zapadá“ 

 

 

Podokruh: PŘEDMĚTY A MATERIÁLY 

 

Klíčové kompetence: 

 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, užívá při tom jednoduché 

pojmy, znaky a symboly a získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích 

(KOMPETENCE K UČENÍ) 

 má poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky a umí se v něm orientovat 

(KOMPETENCE K UČENÍ) 

 klade otázky a hledá na ně odpovědi, chce porozumět věcem, jevům a dějům kolem sebe a 

raduje se z toho (KOMPETENCE K UČENÍ) 

 pozná rozdíl mezi funkčním a nefunkčním řešením (KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ) 

 zajímá se o dění kolem sebe (ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ KOMPETENCE) 
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Dílčí vzdělávací cíle: 

 rozvoj a užívání všech smyslů (BIO) 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností (BIO) 

 rozvoj tvořivosti (PSY) 

 rozvoj společenského a estetického vkusu (SOC) 

 

Témata: 

„Poznáváme svět kolem sebe“, „Poznáváme, co se z čeho vyrábí“ 

 

Podokruh: VESMÍR 

 

Klíčové kompetence: 

 má poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky a umí se v něm orientovat 

(KOMPETENCE K UČENÍ) 

 klade otázky a hledá na ně odpovědi, chce porozumět věcem, jevům a dějům kolem sebe a 

raduje se z toho (KOMPETENCE K UČENÍ) 

 zajímá se o dění kolem sebe (ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ KOMPETENCE) 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

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

(PSY) 

 rozvoj zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného 

myšlení k myšlení slovně-logickému, rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných 

forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie (PSY) 

 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, 

o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách (ENVIR) 

 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, 

společností, planetou Zemí (ENVIR) 

 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k tomuto společenství a 

vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané (SOC) 

 

Témata: 

„Co najdeme ve vesmíru?“, „Víme,že Země je kulatá“ 

 

 

ČINNOSTI, KTERÉ S OKRUHEM SOUVISÍ A SPOLEČNĚ JE NAPLŇUJEME 
 

 Poznávání přírody v jednotlivých ročních obdobích (výlety do přírody v různých ročních 

obdobích.); 

 pouštění draků v přírodě; 

 výroba krmítek pro ptáky; 

 sypání ptáčkům do krmítek; 

 zimní hry ve sněhu; 

 sběr přírodnin; 

 třídění odpadu; 

 výstava dětských prací; 
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 pozorování hvězdné oblohy; 

 úklidové činnosti; 

 manipulace, pozorování, experimenty. 

 

 

 

 

7.  PODMÍNKY PRO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NAŠÍ MŠ 
 

 ŘÍZENÍ ŠKOLY 

 
 Organizační řád a směrnice ředitelky školy vymezují jasná pravidla a kompetence 

zaměstnanců školy. Nedaří se nám zcela týmová práce, vzájemná spolupráce a vytváření 

prostředí důvěry, otevřenosti a přátelství. V dalším období bychom chtěli vnímat týmovou práci 

jako nezbytnou podmínku a chtěli bychom se snažit vytvářet klidné a vstřícné klima mateřské 

školy. Tvorba ŠVP je výsledkem celého týmu školy včetně provozních zaměstnanců. 

 Ve škole je zaveden funkční informační systém. Pedagogické a provozní porady se 

uskutečňují jednou za dva měsíce. Na spolupráci s rodiči se podílí všechny zaměstnankyně podle 

záměru plánovaných akcí. 

 

PARTNEŘI , SE KTERÝMI SPOLUPRACUJEME 
 

 Město Velké Bílovice – zřizovatel; 

 KÚ JMK Brno; 

 Česká školní inspekce; 

 ZŠ – návštěvy 1. tříd s ukázkovou hodinou matematiky nebo jazyka českého, zapůjčení 

tělocvičny, pozvánky na vystoupení (divadlo, akademie, kouzelník, atd.); 

 ZUŠ – pozvánky na výchovné a vánoční koncerty; 

 Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav; 

 SPC Hodonín – logopedie; 

 rodiče – společné akce, exkurze, šití kostýmů. 

 

Spolupráce s partnery je dobrá, ale stále si myslíme, že by mohla být ještě více neformální, 

otevřenější a obohacena o hlubší zájem o předškolní výchovu vůbec. 

 

 VĚCNÉ PODMÍNKY 
 

 Prostorové podmínky mateřské školy jsou vyhovující. Mateřská škola má dostatečně 

velké prostory a prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i 

individuálním činnostem dětí. Haly MŠ využíváme ke spontánním pohybovým činnostem 

dětí. 

 Dětský nábytek, tělocvičné nářadí a vybavení pro odpočinek jsou přizpůsobeny 

požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a estetického 

vzhledu. Zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety) jsou přizpůsobeny 

požadavkům, odpovídají počtu dětí. 
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 Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí a 

jejich věku. Je průběžně obnovováno a doplňováno.  

 Hračky, pomůcky a náčiní jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je 

samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení, jsou stanovena pravidla pro jejich 

využívání. 

 Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy. Dětské práce 

mohou shlédnout i rodiče. 

 Na budovu mateřské školy navazuje zahrada, která je vybavená tak, že umožňuje 

rozmanité pohybové a další aktivity dětí. Zahradu je třeba doplnit novými 

tělovýchovnými prvky. 

 Všechny vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní normy dle platných předpisů. 

 

 ŽIVOTOSPRÁVA 

 
 Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Je zachována vhodná skladba 

jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají stále 

k dispozici dostatek tekutin a mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné 

intervaly. 

 Je zajištěn pravidelný rytmus a řád, který  je současně flexibilní. 

 Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku. 

 Děti mají dostatek volného pohybu. 

 V denním programu je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku 

jednotlivých dětí. 

 Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu. 

 

 PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY 
Ve smíšeném kolektivu se společně snažíme o podporu sebedůvěry, vzájemné důvěry, 

komunikace a spolupráce, duševní odolnosti a pohody všech zúčastněných. Toto se nám zcela 

nedaří a nastanou situace, při kterých panuje v MŠ napjatá atmosféra. Největší chyba je ve 

špatné komunikaci mezi zaměstnanci. V dalším období bychom chtěli tuto situaci změnit a 

dospět k lepší komunikaci a vytvoření klidné a vlídné atmosféry MŠ. 

Snažíme se vést děti k ohleduplnosti, pomoci druhým, schopnosti omluvit se, obětavosti a 

vytváření přátelských vztahů mezi dětmi a učitelkami. Děti jsou do činností zapojovány 

nenásilně. Nezapomínáme na častou pochvalu, abychom posilovali sebevědomí dětí a tím i 

další uplatnění v jejich životě. Snažíme se vytvořit rodinné prostředí, abychom děti chránili 

před stresem a navodili v nich pocit jistoty. 

Tak vznikla pravidla soužití – na základě skutečných situací během všedních i nevšedních 

dní v MŠ:  

 neodcházet ze třídy bez domluvy s učitelkou; 

 dodržovat hygienu; 

 dávat věci na svá místa; 

 uklízet si po sobě hračky a pomůcky; 

 neničit věci, práci a úsilí jiných; 

 dokončit započatou práci; 

 nekřičet, používat vhodná slova; 

 umět požádat o pomoc, poděkovat; 
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 neubližovat si, ale pomáhat, je-li to třeba; 

 nebrat si věci – domluvit střídání, při neshodě vyjednávat; 

 řešit konflikty hned a na místě; 

 neběhat ve třídě mezi stolečky. 

Dospělí si stanovili pravidla soužití: 

 důvěra; 

 pravdivost; 

 aktivně naslouchat; 

 neskákat si do řeči; 

 neshazovat; 

 osobní maximum. 

Tato pravidla se snažíme příkladem  dostat i do podvědomí dětí, aby se učily jim porozumět a  

uplatňovat je. 

 

PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ 
 individuálně uspokojovat své tělesné potřeby; vykonávat samostatně činnosti 

související se sebeobsluhou (individuálně dle věku a stupně vývoje); 

 užívat spontánně celé prostředí třídy za předpokladu dodržení smluvených pravidel; 

 účastnit nebo neúčastnit se individuálních či skupinových aktivit nabízených učitelkou 

nebo ostatními dětmi; 

 pokud volí jinou činnost než ostatní, nerušit je svým chováním; 

 podílet se na plánování programu a rozhodování o společných záležitostech kolektivu; 

 vyjadřovat svůj názor, naslouchat názorům jiných, hledat společná řešení; 

 podílet se na vytváření a respektování společných pravidel soužití. 

PRÁVA A POVINNOSTI RODIČŮ 
 seznámit se s řádem školy a respektovat jej; 

 vyjadřovat svůj názor; 

 jakékoliv problémy řešit s MŠ, nevyjadřovat se o nich za jejími zády; 

 znát a respektovat pravidla soužití, která ve škole platí; 

 seznámit se se základními materiály, podle kterých MŠ pracuje, vyjadřovat svůj názor 

k těmto materiálům, podílet se na jejich dotváření; 

 využívat informační systém MŠ (informační nástěnky, schůzky rodičů, možnost 

individuální konzultace s učitelkou nebo s ředitelkou, aj.); 

 před nástupem do MŠ využívat možnosti návštěv školky, pobytu společně s dítětem, 

účasti na akcích školy; 

 zapojit se do života školy, účastnit se programu; 

 při pobytu ve třídě pozorovat či účastnit se činností, spolupracovat s učitelkou; 

 konzultovat s učitelkou svého dítěte potřebné poznatky, cíle jeho výchovy a postup jak 

je podporovat (možnost individuálního rozhovoru s učitelkou); 

 zapojit se do činností rodičů a přátel školy, účastnit se schůzek a porad; 

 seznámit se se závěry těchto jednání a sdělovat své názory na projednávané 

záležitosti; 

 využít schránku důvěry; 

 navrhovat další možnosti. 

PRÁVA A POVINNOSTI UČITELEK 
 znát kurikulum a dokumenty naší MŠ; 
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 podílet se na jejich tvorbě a realizaci; 

 vyjadřovat svůj názor; 

 podílet se na řízení školy, vytváření informačního systému; 

 naplňovat role učitelky podle kurikula – podílet se na vytváření vzorců chování, které 

děti napodobují; 

 vychovávat a vzdělávat svěřené děti ke zdravému způsobu života a podpoře zdraví, 

být pro děti příkladem; 

 poznávat děti (zaznamenávat a vyhodnocovat projevy a chování dětí); 

 poskytovat poradenskou činnost; 

 znát a respektovat řád školy; 

 celoživotně se vzdělávat a prací na sobě se přibližovat ke standardům člověka 

podporujícího zdraví; 

 užívat metody efektivní komunikace i při řešení problémů. 

 

PRÁVA A POVINNOSTI OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 
 tytéž jako mají učitelky, mimo diagnostickou a poradenskou činnost. 

 

PRÁVA A POVINNOSTI ŘEDITELKY 
 tytéž jako mají učitelky a navíc povinnost rozhodovat a právo delegovat; 

 vytvářet podmínky k rozvoji a aplikaci sjednaného kurikula; 

 nést odpovědnost za vytváření koncepce dlouhodobého rozvoje s využitím podnětů 

všech zúčastněných; 

 hospodařit s přidělenými finančními prostředky a dodržovat rozpočtovou kázeň; 

 naslouchat, přijímat podněty ode všech, napomáhat vzájemné komunikaci; 

 řešit problémy a napomáhat řešení problémů; 

 motivovat svým příkladem všechny zúčastněné k práci na svém osobním rozvoji 

směrem ke standardům člověka podporujícího zdraví a k celoživotnímu vzdělávání. 

 

 

 

 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

KRITÉRIA  PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
 
 Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a směrnicí ředitelky školy, 

která nastavuje kritéria pro přijímání dětí. Do mateřské školy jsou přijímány především děti 

smyslově, duševně a tělesně zdravé, většinou od tří let věku. Jsou přijímány i děti 2,5leté. Zápis 

dětí do mateřské školy probíhá zpravidla v květnu předcházejícího školního roku. O termínu 

zápisu bývá veřejnost informována prostřednictvím plakátů a webových stránek. O přijetí dítěte 

do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb. Podle kapacity 

školy a o svém rozhodnutí informuje zákonné zástupce osobně nebo písemně. Podle § 34 odst. 4 

zákona č. 561/2004 Sb. se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné 

školní docházky. Podle § 179 odst. 2 je obec povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání 

v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na 

jejím území a pro děti umístěném v dětském domově na jejím území. 
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Další kritéria přijímacího řízení: 

 Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku. 

 Zaměstnanost rodičů. 

 Matky pečující o dítě samy. 

 Počet dnů docházky do mateřské školy a délka jeho pobytu v těchto dnech. 

 Délka docházky do mateřské školy. 

 V mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec. 

 Datum podání žádosti. 

 

 Mateřskou školu Velké Bílovice navštěvuje 144 dětí. Jsou zapsány do šesti heterogenních 

tříd. Ve dvou třídách je 26 dětí, dvě třídy navštěvuje 24 dětí a ve dvou třídách se předškolní 

vzdělávání uskutečňuje pro 22 dětí. 

 

USPOŘÁDÁNÍ ŽIVOTA V NAŠÍ MŠ 
 
 Hlavním znakem uspořádání života v mateřské škole je naplňování potřeby svobody a 

řádu, rovnováha ve vzájemném působení volnosti a disciplíny. 

 

Po nástupu do MŠ: 

 děti jsou zařazovány do heterogenních tříd na základě přání rodičů, (se sourozencem, 

kamarádem,…) a podle  možností školy; 

 pro rozšíření obzoru mají děti se souhlasem rodičů možnost navštěvovat kroužky a akce 

nabízené MŠ: 

 Hrozínek - folklorní soubor naší MŠ, seznamuje děti s tradicemi našeho   

města a okolí a vede je k jejich udržování. Svým uměním chodí pravidelně potěšit      

babičky a dědečky v místním penzionu. Vystupuje na Dětském krojovaném plese, 

Dětských krojovaných hodech a navštěvuje také různé folklorní akce v okolí 

Velkých Bílovic. Děti vystupují vždy v tradičních krojích. Při tanci je doprovází 

cimbálová muzika nebo p. zást. Slámová na klávesy a také žáci ZŠ svým zpěvem, 

protože dětské hlásky by ve velkém prostoru zanikaly. Kroužek vedou p. uč. 

Zdeňka Osičková a p. uč. Jana Rybecká. 

 Neposlušná pusinka – pokládání základů ke správné výslovnosti – pro děti 

s menšími vadami řeči (p. řed. Františka Žemlová a p. uč. Jana Rybecká). 

 Plaváčci – každoroční předplavecký kurz pořádaný plaveckou školou „Delfín“ 

v Břeclavi. 

 

Akce MŠ: 

 Mikulášská nadílka, vánoční koledování, velikonoční tvoření, rozloučení s předškoláky; 

 výlety (podzimní, zimní, jarní); 

 návštěvy divadel (v Břeclavi, divadla v MŠ, v kulturním domě); 

 oslava dne dětí (karneval, cesta za pokladem,…dle plánu MŠ); 
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 fotografování (do MŠ přijíždí fotograf, vyfotografuje jednotlivce – vánoční série, dobové 

foto apod.); 

 společné foto třídy na konci školního roku. 

 
Všechny společné akce fotografuje p.uč. Jana Brůčková.  Fotografie akcí vystavujeme na nástěnce v hale 

MŠ a jsou nabídnuty k zakoupení rodičům a děti tím získávají  památku na léta, kdy mateřskou 

školu navštěvovaly. 

 

  

USPOŘÁDÁNÍ DNE V MŠ 
 

 V naší mateřské škole se snažíme respektovat vlastní spontánní aktivity dětí během celého  

dne, využívám situace, podněty a nabídku činností z formálního třídního kurikula. Každá třída 

má svůj individuální režim dne. Zde je jeho průměr: 

 

6:00 – 9:30 
 otevření MŠ, scházení dětí (děti se scházejí ve třídě „Zajíčci“, kde si je jejich paní učitelka 

po nástupu do práce vyzvedne a společně odejdou do své třídy) 

 spontánní činnosti 

 částečně řízené a řízené činnosti 

 

8:30 – 9:00 
 průběžná svačina dle potřeby dětí 

 

9:30 – 11:30 
 pobyt venku 

 

11:30 – 12:30 
 oběd 

 

12:00 – 14:00 
 polední odpočinek, vstávání průběžně dle individuální potřeby dítěte 

 

14:00 – 14:30 
 průběžná odpolední svačinka 

 

14:00 – 16:00 
 spontánní, částečně řízené a řízené činnosti 

 možnost pokračovat v započatých činnostech dne 

 

16:00 
 uzavření MŠ 
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 PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ 

 
 

ZAMĚSTNANCI MŠ 
 

 Ředitelka:    Kropáčová Anna   

 Zástupkyně ředitelky:  Slámová Dana  

 Učitelky:     Brůčková Jana 

     Bc. Florianová Kateřina 

 Hrabalová Blanka 

 Kuchařová Adéla 

 Osičková Markéta 

     Osičková Zdeňka 

      Rybecká Jana 

      Svobodová Bronislava 

       Svobodová Miroslava     

            

 Provozní zaměstnanci MŠ: Ferbarová Ludmila 

      Nováková Olga 

      Osičková Marie  

      Žemlová Veronika 

 Účetní:    Nestarcová Božena 

 Údržbář:    Ilčík Karel 

 

 V mateřské škole pracuje devět pedagogů s odbornou kvalifikací. Z toho jedna učitelka je 

speciální pedagog předškolního věku. Dvě učitelky si kvalifikaci doplní studiem na 

vysoké škole. 

 Pedagogický sbor funguje podle jasně vymezených pravidel. 

 Pedagogové se sebevzdělávají. 

 Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu. 

 Dětem je zajištěna vždy optimální pedagogická péče. 

 Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem. 

 

AKTIVITY MŠ 
 

 „Vítání občánků“ – recitace, zpěv dětí v tradičních krojích (p. uč. Jana Rybecká) 

 příspěvky do místního tisku – informace o dění v MŠ v místním dvouměsíčníku 

,,ZPRAVODAJ “ (p. zást. Dana Slámová) 

 logopedická poradna – vede p. uč. Jana Rybecká a p. řed. Františka Žemlová 

 folklorní kroužek – lidové tanečky v tradičních krojích (p. uč. Jana Rybecká a p. uč. 
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Zdeňka Osičková) 

 fotografie z akcí MŠ – p. uč. Jana Brůčková 

HOSPODAŘENÍ MŠ 
 

 FKSP – p. uč. Bronislava Svobodová 

 seznam knih a pomůcek – p. uč. Miroslava Svobodová 

 členka školské komise – p. uč. Blanka Hrabalová 

 předsedkyně stravovací komise – p. uč. Jana Brůčková 

 

 

 SPOLUÚČAST RODIČŮ 
 

 Mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost. 

 Pedagogové sledují konkrétní potřeby dětí a snaží se vyhovět. 

 Rodiče mají  možnost podílet se na dění v mateřské škole. 

 Rodiče jsou informováni o prospívání jejich dítěte. Domlouvají se o společném postupu 

při jeho výchově a vzdělávání. 

 Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost. 

 Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě. 

 

 

8.  VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A 

DĚTÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 
 

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. 

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se snažíme jejich naplňování 

přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovělo dětem, jejich potřebám i možnostem. Snažíme se 

vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci 

s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vyžaduje některé další podmínky. 

Jsou to podmínky, které vyplývají z přirozených vývojových potřeb dětí předškolního věku a 

zároveň i ty, které jsou dány jejich speciálními potřebami. Některé jsou pro všechny děti 

společné, jiné se liší podle charakteru a stupně postižení nebo znevýhodnění dítěte.  

U dětí s tělesným postižením 

 je zajištěno  osvojení specifických dovedností v rozsahu individuálních možností dítěte 

 je zabezpečena možnost pohybu dítěte v prostorách školy pomocí dostupných 

technických prostředků nebo lidských zdrojů 

 jsou vytvářeny podmínky pro náhradní tělovýchovné aktivity dítěte možné v rámci jeho 

postižení 

 jsou využívány kompenzační (technické a didaktické) pomůcky 

 počet dětí ve třídě je snížen 

U dětí s mentální retardací 
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 je zajištěno osvojení specifických dovedností zaměřených na zvládnutí sebeobsluhy a 

základních hygienických návyků v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení 

 jsou využívány vhodné kompenzační (technické a didaktické) pomůcky 

 je zajištěna přítomnost asistenta  (podle míry a stupně postižení) 

 počet dětí ve třídě je snížen  

U dětí s poruchami pozornosti a vnímání (děti s poruchou učení a chování) 

 prostředí je pro dítě zklidňující 

 je zajištěn  zvýšený bezpečnostní dohled 

 počet dětí ve třídě je snížen  

 je zajištěn důsledný individuální přístup pedagoga k dítěti 

 mateřská škola těsně spolupracuje s SPC a s rodiči dítěte 

 jsou využívány speciální didaktické pomůcky zaměřené na cvičení soustředění  

a pozornosti 

U dětí s poruchami řeči  

 je zajištěna  kvalitní průběžná logopedická péče 

 je zajištěna těsná spolupráce s odborníky a s rodiči dítěte 

U dětí s více vadami a autismem 

 je zajištěno osvojení specifických dovedností, zaměřených na sebeobsluhu 

 vzdělávací prostředí je  klidné a pro dítě podnětné  

 je zajištěna přítomnost asistenta 

 počet dětí ve třídě je snížen  

 jsou využívány vhodné kompenzační (technické a didaktické) pomůcky 

 jsou zajištěny další podmínky podle druhu a stupně postižení 

 

Vzdělávání dětí ze socio - kulturně znevýhodňujícího prostředí, dětí s oslabeným 

rodinným zázemím či dětí, které pocházejí z jazykově odlišného prostředí a které nemluví 

jazykem, v němž probíhá vzdělávání, se uskutečňuje podle požadavků daných RVP PV.  V 

mateřské škole jsou uplatňovány speciální vzdělávací metody umožňující včasnou diagnostiku a 

rozvojovou stimulaci dětí. 

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracujeme s dalšími 

odborníky, využíváme služeb školských poradenských zařízení. 

Školní vzdělávací program je přizpůsoben mimořádným schopnostem dětí. Rozvoj a 

podpora mimořádných schopností je zajišťována a organizována tak, aby nebyla jednostranná a 

neomezila pestrost a šíři obvyklé vzdělávací nabídky. 
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9.  TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 
 

Naše mateřská škola má 6 tříd. Učitelky si vytvářejí vlastní třídní kurikulum, jehož kořeny 

jsou ve školním kurikulu. Součástí třídních vzdělávací programů jsou týdenní plány, které působí 

jako vodítko při výchovně vzdělávací práci učitelky. Vycházíme se zájmů dětí. 

 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA KAŽDÉ TŘÍDY 
 

1.TŘÍDA KOŤÁTKA: p. uč. Jana Brůčková a p. zást. Dana Slámová 

 Třída, ve které paní učitelky podporují aktivity dětí potřebné pro rozvoj všech oblastí 

jejich osobnosti formou tvořivých činností, experimentů s různými materiály, individuálním 

řešením pracovních listů, vizuálně-motorickým cvičením, využíváním encyklopedií, zařazováním 

exkurzí na zajímavá místa a jiné. Upřednostňují zde zvláště hudební oblast. Díky zájmům 

učitelek se děti věnují převážně zpěvu, tanečním hrám a hře na orffovy hudební nástroje. Ve třídě 

jsou pracovně-výtvarné stolky určené hlavně k výtvarným a pracovním činnostem v průběhu 

celého dne. Paní učitelky se snaží rozvíjet částečně řízené činnosti. 

2.TŘÍDA KUŘÁTKA: p. uč. Bronislava Svobodová a p. uč. Markéta Osičková 

 V Kuřátkách je u dětí podporován rozvoj všech oblastí jejich osobnosti. Paní učitelky jsou 

velmi šikovné, co se týká výtvarných činností, a proto jsou zde dětem nabízeny různé výtvarné 

techniky. Děti jsou vedeny zvláště k rozvoji jemné motoriky. Často je zařazována i hrubá 

motorika a to zvláště při cvičení, které dětem vyhovuje a je optimální pro správný růst jejich těla. 

3.TŘÍDA ZAJÍČCI: p. uč. Zdeňka Osičková a p. uč. Jana Rybecká 

 Děti 3. třídy tvoří základ souboru Hrozínek, který na naší mateřské škole působí. Proto se 

zaměřují na folklor a tradice našeho města. Vystupují na akcích města, navštěvují seniory v 

místním penzionu. Děti jsou vedeny k rozvoji všech oblastí jejich osobnosti. Paní učitelky si 

s dětmi rády zpívají, tancují a recitují. Nástěnky kolem třídy jsou neustále zkrášlovány pracemi 

dětí. 

4.TŘÍDA ŠTĚŇÁTKA: p. uč. Blanka Hrabalová a p. řed. Anna Kropáčová 

 Ve třídě Štěňátka jsou rozvíjeny výtvarné, pracovní, pohybové a hudební činnosti podle 

individuálních potřeb dětí. Paní učitelky se zaměřují na procvičování grafomotoriky, 

logopedickou prevenci a kamarádské vztahy. Kladný přístup k přirodě děti získávají 

prostřednictvím přímého kontaktu se zvířátky v malých rodinných hospodářstvích. Děti se 

podílejí na třídění odpadu. S okolním prostředím se seznamují při různých exkurzích a výletech.  

5.TŘÍDA BERUŠKY: p. uč. Miroslava Svobodová a p. uč. Markéta Osičková 

 Děti jsou rozvíjeny ve všech oblastech potřebných k rozvoji jejich osobnosti. Pracují 

s rozmanitými materiály, technikami, pracovními listy a s přírodninami. Jsou vedeny k 

prosociálnímu chování a ke vnímání vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou. 

Režim dne respektuje právo dětí na vlastní spontánní aktivity. Ve třídě jsou podporovány činnosti 

venku. 

6.TŘÍDA MYŠIČKY: p. uč. Bc. Kateřina Florianová a p. uč. Adéla Kuchařová 

 Třídu Myšičky navštěvují převážně mladší děti. Paní učitelky se snaží děti rozvíjet hlavně 

po stránce hudební a výtvarné, ale podporují jejich rozvoj i v ostatních oblastech. Děti se věnují 

zpěvu, tanečním hrám a hře na orffovy hudební nástroje. Pracují s různými výtvarnými 

technikami a materiály. Děti jsou vedeny ke kamarádským vztahům, k vnímání krásy přírody a 

správnému chování v ní. 
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10.  EVALUAČNÍ SYSTÉM 
 

 UČITELKY: 

 
 diagnostika dítěte – záznamy o dětech provádí obě učitelky průběžně při realizaci (sledují 

projevy chování, výpovědi a výtvory dětí); hodnocení  dítěte - jednou za půl roka 

 sebehodnocení (jedenkrát do roka) 

 hodnocení třídy (dvakrát do roka) 

 zpětná vazba tématických částí 

 sebereflexe 

 naplňování vzdělávacích cílů (jedenkrát za tři roky) – dotazník 

 hodnocení podmínek výchovně vzdělávací práce (jedenkrát za tři roky) – dotazník 

 hodnocení krátkodobých cílů (jedenkrát za tři roky) – dotazník 

 funkčnost ŠVP (jedenkrát za tři roky) - dotazník 

 

 

 ŘEDITELKA: 
 

 hospitace (dvakrát do roka dlouhodobá, čtyřikrát do roka krátkodobá) 

 hodnocení mateřské školy (dvakrát do roka) 

 vlastní hodnocení školy (jedenkrát za tři roky) 

 

 PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI: 

 
 hodnocení kvality podmínek školy (jedenkrát za tři roky) – dotazník 

 sebehodnocení (jedenkrát za tři roky) - dotazník 

 

 RODIČE: 

 
 dotazník (jedenkrát za tři roky) 

 

 

 

ZÁVĚR   

 

Protože je naše mateřská škola neustále naplněna dětmi, myslíme si, že jsou rodiče 

spokojeni s naší výchovně vzdělávací prací i aktivitami, které probíhají. Žáci ZŠ se k nám často 

vracejí na návštěvu i s vysvědčením. 

 

  

☺☺☺☺☺☺☺ 
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