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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

název zařízení: Mateřská škola Praha 10, Magnitogorská 1430/14, příspěvková organizace 

adresa školy: Magnitogorská 1430/14, 101 00 Praha 10, Vršovice 

IČO: 70924147  

Zřizovatel: MČ Praha 10 

 

telefonická spojení školy: 

603 173 398 – kancelář ředitelky školy 

797 970 309 – provoz školy 

 

 

email: 

kontakt@msmagnitogorska.cz 

 

webové stránky školy: 

msmagnitogorska.cz 

 

 

právní forma: příspěvková organizace 

MŠ je právním subjektem od 1. 7. 2001 

rozhodnutí č. j. SKU 05/4699/2001 

 

 

ředitelka školy: Mgr. Jitka Krupičková 

zástupkyně ředitelky školy: Bc. Zuzana Hlásecká, DiS. 

hospodářka školy: Zuzana Kloučková 

stravování: vlastní školní kuchyně 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:kontakt@msmagnitogorska.cz


Mateřská škola Praha 10, Magnitogorská 1430/14, příspěvková 

organizace  

101 00 Praha 10, Magnitogorská 1430/14, tel.: 603 173 398, 

kontakt@msmagnitogorska.cz; IČO: 70 924 147 

 

2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU MŠ 

2.1. Přehled hlavní činnosti školy podle zřizovací listiny 

Předmětem hlavní činnosti mateřské školy jsou vzdělávací programy uvedené v § 3, § 4 a § 5 školského 

zákona. Předmětem hlavní činnosti školní jídelny je zabezpečování školního stravování a zajišťování 

závodního stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. 

 

2.2. Charakteristika budovy a okolí 

Školu tvoří čtyři pavilony a rozlehlá zahrada o velikosti 5500 m2. Škola byla uvedena do provozu v roce 

1981 původně jako čtyřtřídní. V roce 2012 byla přístavbou pavilonu rozšířena o další dvě třídy. Pavilony 

A, B a D, ve kterých je vždy po dvou třídách, jsou dvoupodlažní. Pro snadnější orientaci jsou vchodové 

vestibuly označeny názvy.  

Pavilon A – „Na paloučku“ má samostatný vstupní vestibul a jsou v něm umístěny třídy Berušky a 

Motýlci.  

Pavilony B a D mají společný vstupní vestibul s názvem „U lesíka“ a nacházejí se v nich třídy  

Ježečci a Veverky (B) a Lišky a Sovy (D). 

V pavilonu C je hospodářské zázemí školy – školní kuchyně, sklady, kancelář hospodářky školy.  

Škola je umístěna v těsné blízkosti sídliště nacházejícího se za budovou Úřadu městské části Praha 10. 

Je snadno dostupná MHD z tramvajové zastávky Koh-i-noor. V blízkosti školy se nachází železniční 

trať, jejíž symbol odráží školní logo. V blízkém okolí je plavecký stadion Slavie, knihovna (v Ruské 

ulici), Kubánské náměstí, ZUŠ Bajkalská, ZŠ Eden. 

Maximální kapacita školy je 168 dětí.  

 

3. PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

3.1. Věcné podmínky 

Ve škole je šest tříd, každá o maximální kapacitě 28 dětí. Ke třídám přináleží vlastní zázemí - šatny dětí, 

sociální zařízení pro děti, šatny učitelek, přípravné kuchyňky. Vybavení školy je postupně obnovováno 

s cílem utváření příjemného, bezpečného, esteticky vhodného a potřebám dětí odpovídajícího prostředí. 

Ve vstupních vestibulech a šatnách dětí  jsou umístěny nástěnky s informacemi pro rodiče. V šatnách 

mají děti místo pro ukládání obuvi a oblečení označené obrázkovou značkou.  

Jednotlivé třídy mají vždy kobercovou část - hernu a část určenou k aktivitám u stolku a ke stolování. 

Vybavení nábytkem odpovídá stanoveným normám. V každé třídě jsou čističky vzduchu.  

Vybavení hračkami a didaktickými materiály odpovídá věku dětí, které třídu navštěvují, jejich počtu  

a potřebám a umožňuje pestrou nabídku činností, her a aktivit individuálního i skupinového charakteru. 

Ve třídách jsou různé hrací koutky a místa určená pro odpočinek a naplnění potřeby relaxace. Hračky 

jsou umístěny tak, aby si je děti mohly volně brát a po hře opět snadno ukládat.  

Děti se spolupodílejí na výzdobě a vzhledu školy. Prostory šaten a chodeb zdobí aktuální dětské práce 

a výtvory i fotografie z probíhajících činností a aktivit. Taková výzdoba podporuje sdílení prožitků dětí 

a motivuje děti i rodiče k rozpravám o životě školy.  

Školní zahrada je rozsáhlá, vybavená hračkami, dětskými dopravními prostředky, řadou herních prvků 

a pískovišť, zázemími s prostorem pro ukládání hraček a sociálním zázemím. Je zde několik vzrostlých 

stromů jehličnatých i listnatých. Zahradu postupně dovybavujeme a obměňujeme tak, aby poskytovala 
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dostatek podnětů pro spontánní hru a umožňovala přenášet na ni v teplém počasí co nejvíce činností a 

aktivit, které se jinak odehrávají uvnitř školy. (Velmi oblíbené jsou i svačinky na zahradě.) 

Samozřejmostí při pobytu na zahradě je zajištění pitného režimu.  

Škola má rozměrné vnitřní prostory chodeb. V pavilonu D je na chodbě vybudovaný ateliér pro pracovní 

a výtvarné činnosti. Předškoláci ateliér navštěvují pravidelně a pracují zde s keramikou - škola disponuje 

vlastní keramickou pecí.  

Škola v úpravách prostor soustavně pokračuje. Cílem je jejich  smysluplné a co nejefektivnější využití. 

 

Naším záměrem je vytvářet dětem dostatečně podnětné prostředí, ve kterém se budou cítit bezpečně  

a spokojeně a budou uspokojovány jejich přirozené potřeby, podněcovány kreativita, komunikace, 

zvídavost a aktivita v poznávání světa v jeho přirozených souvislostech.  

 

3.2. Životospráva  

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Jídelníček je tvořen podle zásad správné výživy 

a výživové požadavky jsou kontrolovány pomocí spotřebního koše. Do jídelníčku jsou zařazovány 

zelenina, ovoce, mléčné výrobky, ryby, luštěniny a cereální pečivo. Dbáme na snižování spotřeby tuků, 

cukru a vajec. Při zařazování pečiva se zaměřujeme na zvýšení podílu pečiva domácího oproti 

kupovanému (koblihy, koláče…), stejně jako na preferování potravin bez chemie. Školní jídelna 

nepoužívá polotovary. Skladbu a výživovou hodnotu jídelníčku škola sleduje pomocí spotřebního koše.  

Jídelníček je vyvěšován na stálém místě ve vstupních vestibulech školy a na webových stránkách školy. 

Rodiče mají možnost jídelníček konzultovat s hospodářkou školy, s učitelkami na třídách, případně 

s ředitelkou.  

Při přípravě a v průběhu stravování se děti učí zásadám správného stolování a sebeobsluhy a zásady 

správné výživy jsou součástí vzdělávací a činnostní nabídky školy. Děti v žádném případě do jídla 

nenutíme, ale snažíme se, aby pokrm ochutnaly. Personál školy je dětem příkladem při dodržování zásad 

správné výživy i v kultuře stolování.  

Samozřejmostí je dodržování pitného režimu během dne. Děti mají k dispozici po celý den dostatek 

tekutin, mají možnost volby mezi ovocnými čaji, čistou vodou a vodou jemně ochucenou (citrusy 

či bylinkami). Na školní zahradě je pitný režim zajištěn, mimo jiné za tím účelem využíváme i 

instalované pítko.  

 

3.3. Psychosociální podmínky, psychohygiena 

3.3.1. Pravidla 

Při vytváření emočně pozitivního prostředí se řídíme zejména těmito pravidly: 

 Dítě se cítí bezpečně, jistě a spokojeně 

 Při příchodu do školy cítí, že je zde vítáno a očekáváno 

 Děti mají ve škole rovnocenné postavení, žádné není zvýhodňováno ani znevýhodňováno 

 Varujeme se násilnému ukončování činností, které děti rozvíjejí žádoucím směrem, 

obohacují je a posouvají žádoucím směrem  

 Vyhýbáme se zbytečnému organizování dětí 

 Respektujeme individuální psychomotorické tempo dětí, individualitu dítěte, osobní 

svobodu a volnost v rozsahu norem stanovených školním řádem a s ohledem na zachování 

bezpečnosti a osobních práv dětí 

mailto:kontakt@msmagnitogorska.cz


Mateřská škola Praha 10, Magnitogorská 1430/14, příspěvková 

organizace  

101 00 Praha 10, Magnitogorská 1430/14, tel.: 603 173 398, 

kontakt@msmagnitogorska.cz; IČO: 70 924 147 

 

 Uplatňujeme metody ocenění, pochvaly, povzbuzení, pozitivní motivace 

 S dětmi komunikujeme milým a laskavým způsobem, děti jsou vedeny sympatizujícím, 

motivujícím a podporujícím stylem, učitelky s dětmi komunikují citlivě a promyšleně, 

vyhýbáme se negativním slovním komentářům  

 Akcentujeme sebedůvěru, sebejistotu a zdravé sebevědomí dítěte 

 Nepodporujeme nezdravou soutěživost dětí 

 Předkládáním správného vzoru prosociálního chování podporujeme u dětí rozvíjení 

vzájemné tolerance, ohleduplnosti, zdvořilosti, empatie k druhému, potřeby vzájemné pomoci 

a podpory, důvěry a spolupráce (prevence šikany, vytváření žádoucích vztahů v kolektivu) 

 Respektujeme zásady psychohygieny dětí i dospělých, potřebu dítěte cítit se bezpečně 

a spokojeně. 

3.3.2. Pobyt dítěte v MŠ 

V MŠ je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád. Společně domluvená  jasná pravidla chování  

ve skupině pomáhají utvářet kolektiv, kterého je dítě plnohodnotnou součástí, kde se cítí dobře, jistě  

a bezpečně, kde má partnery ke hře, kamarády. Vztahům ve třídě věnujeme velkou pozornost, 

nenásilně je ovlivňujeme prosociálním směrem. Případné projevy zesměšňování a posmívání 

eliminujeme již v počátcích. 

3.3.3. Aktivity a činnosti dětí 

Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený i v případě aktivit, které škola organizuje nad rámec 

běžného programu. Jsou a vždy budou respektovány individuální potřeby dětí, děti nejsou 

přetěžovány, mají možnost dle své potřeby relaxovat a odpočívat s jistotou, že bude ostatními 

respektováno jejich soukromí. Za tímto účelem jsou v každé třídě dětem k dispozici „odpočinkové 

koutky“. Stejně tak, pokud dítě potřebuje, je respektována jeho potřeba soukromí při osobní hygieně. 

3.3.4. Adaptace nově příchozích dětí 

Při adaptaci nově příchozích dětí respektujeme v maximální možné míře jejich specifické možnosti 

a potřeby. Adaptační režim je konzultován s rodiči dítěte a respektuje jeho možnosti. V počátcích 

adaptace nejmenších dětí většinou doporučujeme pobyt dítěte v MŠ po kratší dopolední dobu, pak dle 

možností postupné prodlužování pobytu dítěte na celé dopoledne a poté i na odpoledne. Zážitky, které 

dítě při vstupu do MŠ získá, mohou ovlivnit jeho budoucí životní postoje, proto přistupujeme 

k dítěti s maximální trpělivostí a citlivostí. I v tomto ohledu se snažíme o maximální spolupráci 

s rodinou dítěte.  

3.3.5. Atmosféra školy 

Pro vytvoření příjemné atmosféry školy je nezbytná dobrá pohoda všech pracovníků. Veškeré 

postřehy, nápady, nové poznatky a informace týkající se psychohygieny a psychosociálních podmínek 

školy jsou průběžně konzultovány a vyhodnocovány mezi učitelkami na třídě v rámci evaluace, mezi 

učitelkami a ředitelkou školy, s rodiči při konzultacích, na pedagogických i provozních poradách. 

Psychohygienické podmínky školy ošetřují její interní dokumenty. 
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3.4. Řízení školy 

➢ Mateřskou školu řídí ředitelka. V její nepřítomnosti ji zastupuje zástupkyně. Zástupkyně 

ředitelky je statutárním zástupcem ředitelky školy. 

➢ Personál školy má přesně vymezeny povinnosti, úkoly a kompetence. Ty jsou dány vnitřními 

předpisy, s nimiž je každý zaměstnanec obeznámen. 

➢ Za chod školní kuchyně odpovídá ředitelce vedoucí školní jídelny.  

➢ Za řízení provozních pracovníků, úklid a údržbu odpovídá ředitelce školnice. 

➢ Ve škole panuje klidné, tvůrčí a emočně pozitivní prostředí. 
➢ Se ŠVP jsou obeznámeni všichni zaměstnanci školy. Prostřednictvím námětů, připomínek,  

a zpětné vazby se spolupodílejí na rozhodování o zásadních otázkách chodu školy. 

Vyhodnocování jejich podnětů je jedním z nástrojů průběžné autoevaluace školy, a je využíváno 

pro optimalizaci nastavení jejího chodu. 
➢ Delegování úkolů jednotlivým zaměstnancům/pracovním skupinám umožňuje seberealizaci 

pracovníků, je jedním z prostředků jejich motivace a profilace školy, jejího dalšího posunu.  
➢ Ředitelka umožňuje zaměstnancům dostatek volnosti pro jejich další rozvoj. 
➢ Podkladem pro hodnocení práce zaměstnanců školy je kontrolní činnost vedení školy. Kontrolní 

činnost je realizována průběžně a dle kontrolního plánu.  
➢ Zaměstnancům je zdůrazňována důležitost vzájemné spolupráce -  nezbytné podmínky pro 

utváření funkčního a kvalitního týmu i pro utváření a rozvíjení partnerství mezi školou  

a zákonnými zástupci dětí. 
➢ Plán pedagogické práce vychází ze Školního vzdělávacího programu … aby nám spolu bylo na 

světě milo…  
➢ Naplňování školního vzdělávacího programu je uskutečňováno prostřednictvím třídních 

vzdělávacích programů, které vzdělávací cíle zpracovávají dle konkrétních podmínek, 

schopností, potřeb a možností dětí v jednotlivých třídách.  
➢ Projekty většího formátu, které jsou společné pro celou MŠ,  jsou plánovány s dostatečným 

časovým předstihem a projednávány v pedagogických radách. Projekt připraví a zpracuje 

vybraný tým pedagogů, včetně organizačního zajištění a rozdělení úkolů pro ostatní. 
➢ MŠ spolupracuje s řadou partnerů: pravidelně zejména s MČ Praha 10, ZŠ Eden, Plavecká škola 

Kapitána Václava, ZUŠ Bajkalská, Hospic Malovická, SPgŠ Beroun, SPgŠ Futurum, PedF UK, 

se speciálním pedagogem, klinickým logopedem, školskými poradenskými zařízeními, 

pediatry, ČŠI, Škoda Icerink. Případná další partnerství škola rozhodně neodmítá a vůči jejich 

vzniku je vstřícná. V případě rozhodování o spolupráci s partnery je vždy zohledňován přínos  

a případný vliv potenciálního partnerství na výchovně vzdělávací proces, jeho cíle, možnosti  

a schopnosti dětí, stejně jako na rozvoj školy a umocnění jejího potenciálu. 
➢ Škola se pravidelně zapojuje do operačních a rozvojových programů s cílem rozšíření  

vzdělávací nabídky pro děti, zaměstnance školy v oblasti DVPP i zajištění personálních  

a některých materiálních zdrojů. 

 

3.4.1. Interní informační systém 

Vnitřní informační systém zajišťují pedagogické rady, provozní porady, operativní porady, denní 

kontakt se zaměstnanci, komunikace prostřednictvím ICT technologií.  

3.4.2. Externí informační systém 

Informace směrem ze školy – k rodičům a veřejnosti jsou předávány pomocí: 
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➢ centrálních nástěnek ve vstupních halách a nástěnek v šatnách dětí 

➢ webových stránek školy 

➢ denního kontaktu s učitelkami či ředitelkou  

➢ předem sjednaných konzultací s učitelkami, ředitelkou 

➢ třídních schůzek – zahajovací schůzka pro všechny rodiče a operativně zařazované třídní schůzky 

dle potřeby, informativní schůzka pro rodiče nově zapsaných dětí 

➢ tematických schůzek, besed (škola v přírodě, besedy s odborníky v rámci projektů školy např. školní 

zralost, logopedická péče apod.) 

➢ každá třída má vlastní telefonní číslo pro umožnění přímé komunikace rodičů a třídních učitelek 

 

3.5. Spolupráce se zákonnými zástupci dětí 

Spolupráce se zákonnými zástupci dětí probíhá na základě těchto principů: 

 Respektujeme dominantní úlohu rodinné výchovy. 

 Vzdělávání dětí je proces integrační s rovnocenným partnerstvím rodič-dítě-škola. 

 Z výsledků autoevaluace školy (s využitím zpětné vazby rodičů) vyplývá, že naši vizi 

partnerství, vstřícnosti, vzájemné důvěry, respektu a pochopení mezi školou a rodiči se daří 

naplňovat. Jedním z našich cílů je  nadále tyto hodnoty vytvářet, udržovat a rozvíjet.. 

 S rodiči se setkáváme na třídních schůzkách – pravidelně na začátku školního roku, denně s nimi 

komunikujeme a setkáváme se na společných akcích pořádaných školou či partnery, případně 

se setkáváme i jindy dle potřeby.  

 Pro rodiče připravujeme společná setkávání v rámci realizace tvořivých dílen s dětmi 

(podzimní, vánoční a velikonoční) a vánoční besídku s posezením. Rodiče navštěvují 

vystoupení dětí při prezentaci školy na veřejných akcích, spolupodílejí se a pomáhají při jejich 

uskutečňování, dle svého uvážení se podílejí na úpravách prostředí školy, školní zahrady, hraček 

apod., spolupodílejí se na přípravě „zvláštních dní“ (masopustní karneval, dračí den, květinkový 

den …) a podílejí se na přípravě oslav významných dní (narozeniny, Den dětí, rozlučka s 

předškoláky…). 

 Svoje náměty, dotazy a připomínky mohou rodiče s učitelkami či ředitelkou konzultovat, vítáme 

zpětnou vazbu i inspiraci.  

 Adaptace nových dětí je stanovena adaptačním režimem, se kterým jsou rodiče obeznámeni  

na informační schůzce pro rodiče nově přijatých dětí před zahájením docházky do MŠ  

(viz. výše). Adaptační režim je vždy uzpůsoben individuálním možnostem a potřebám dítěte. 

 Zákonní zástupci dítěte jsou učitelkami průběžně informováni o jeho prospívání, o průběhu 

vzdělávacích činností a o tom, jak je dítě zvládá a rozvíjí se. Snažíme se, aby škola a rodina 

působily na dítě harmonicky, hledáme společné postupy při jeho výchově a vzdělávání. 

 Zaměstnanci školy jednají se zákonnými zástupci dětí taktně a ohleduplně. Svůj odborný názor 

a rady poskytují pouze v rámci svých kompetencí.  

 Rodiče mají možnost v případě potřeby získat ve škole kontakty na poradenská zařízení  

– SPC, PPP, logopeda, psychologa atd. Domluvit si s učitelkou individuální konzultaci  

a společně pracovat na dalším rozvoji individuálních potřeb dítěte.  

 V případě zájmu mají rodiče možnost zapůjčení odborné literatury ze školní knihovny. 

  Pro rodiče organizujeme semináře a setkávání s odborníky – např. logoped, psycholog, učitelé 

1. tříd ZŠ, preventisté apod. 
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3.6. Pedagogické a personální zajištění 

3.6.1. Pedagogický personál 

 Výchovně vzdělávací proces zajišťuje ve školním roce 2022/23 13 učitelek a 5 asistentek 

pedagoga. 

 Všichni pedagogičtí pracovníci si průběžně rozšiřují, doplňují či zvyšují svoji odbornost 

studiem nových poznatků a trendů pomocí návštěv kurzů, seminářů, stáží, studiem či 

samostudiem.  

 Na pedagogických radách sdílí pedagogové získané poznatky a společně konzultují aktuální 

témata. Ředitelka školy tyto aktivity iniciuje a sleduje, podporuje profesní růst pedagogického 

kolektivu. Pedagogové mají možnost vybírat vzdělávací akce dle vlastního zájmu a potřeb. Dle 

svého uvážení vybírá jednotlivým pedagogům vzdělávací akce též vedení školy.  

 Sestavování služeb pedagogických pracovníků i ostatních zaměstnanců školy je v kompetenci 

zástupkyně ředitelky. Cílem je zajištění bezpečnosti a kvality vzdělávání a efektivity provozu 

školy. 

 Překrývání učitelů při přímé pedagogické činnosti nelze s ohledem na stavební uspořádání školy 

zajistit v doporučeném rozsahu 2, 5 hodin denně na všech třídách. 

 Ve škole působí 5 asistentů pedagoga. Škola má vypracovaný vlastní plán jejich systematického 

dalšího profesního rozvoje. 

 Škola každoročně umožňuje a vede praxe studentů pedagogických škol. 

 

3.6.2. Provozní personál 

Provoz školy dále zajišťují: 

 vedoucí školní jídelny 

 hlavní kuchařka a 3 pomocné kuchařky 

 školnice a 3 uklízečky 

 hospodářka/provozní asistentka 

3.6.3. Spolupráce zaměstnanců školy 

 Na dobrém a funkčním chodu školy participují všichni její zaměstnanci. Každá pracovní pozice 

má svou nezastupitelnou funkci a význam. Všichni zaměstnanci mají právo vyjádřit svůj názor, 

připomínky a návrhy řešení a podílet se tvůrčím způsobem na jejich realizaci. 

 Pracovní tým se snaží postupně dotvářet a vylepšovat pravidla vzájemné spolupráce. Důležitými 

hodnotami, které škola při spolupráci zaměstnanců sleduje, jsou zejména tolerance, ochota,  

pružnost při operativních řešeních, otevřenost a schopnost efektivně  řešit případné problémy. 

Chceme, aby byl kolektiv jednotným celkem se zřejmými cíli a záměry. 

 Zaměstnanci se podílejí na výzdobě tříd, školy, svého konkrétního pracoviště, pedagogové  

na výběru metodického a didaktického materiálu, hraček, pracovních pomůcek, partnerů školy, 

na plánování a hodnocení školy. V rámci svých kompetencí jednají s partnery školy. 

 Jednání a chování všech zaměstnanců školy je v souladu se společenskými pravidly. 

Zaměstnanci se chovají a jednají v souladu se zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí, 

s etickými hodnotami a etickým kodexem zaměstnance MŠ.  
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3.7. Organizační podmínky 

Organizace dne je maximálně přizpůsobena potřebám dětí, jejich aktuálním možnostem a vznikajícím 

situacím. Režim dne je proto orientační se zachováním pevného stravovacího režimu. V případě 

mimořádných událostí (např. výletu) je stravovací režim šetrně uzpůsoben. 

3.7.1. Principy organizace 

 Učitelky při plánování činností vycházejí z potřeb a zájmu dětí, zohledňují jejich individuální 

vzdělávací potřeby a možnosti  
 Během celého dne učitelka děti pozoruje při spontánních aktivitách, aby na základě takového 

pozorování vycházela při dalším plánování vzdělávacích činností a využila jej pro 

pedagogickou diagnostiku.  

 Pro pozorování dětí a pedagogickou diagnostiku učitelka využívá i průběžně zařazovaného 

Hračkového dne - rituálu, který za dodržení daných pravidel umožňuje dostatečný prostor pro 

zcela spontánní hru.  

 Dbáme o vyváženost spontánních a řízených aktivit v denním programu; děti mají možnost 

zúčastnit se těchto aktivit podle svého zájmu. 

 Učitelky poučují přiměřenou formou děti o bezpečném chování v prostředí mateřské školy  

a při aktivitách mimo areál školy a vysvětlují jim možná rizika; důsledně dbají na dodržování 

všech pravidel bezpečného chování a průběžně s dětmi různými formami tato pravidla opakují 

a připomínají. 

 Děti mají dostatek prostoru pro spontánní hru, ke které se mají možnost vrátit 
 Děti mají možnost hrát si v menších skupinkách, najít si koutek pro klidnou relaxaci 

a samostatnou hru; při didaktických činnostech volíme skupinovou, individuální či frontální 

organizační formu; respektujeme práci dítěte dle vlastního tempa.  
 Děti se ráno scházejí v jedné třídě, odpoledne se rozcházejí s postupným ukončováním 

pracovní doby učitelek ze svých a poté z jedné třídy, případně ze zahrady. 

 Při sníženém počtu dětí na dobu odpočinku a odpoledních činností mohou být děti z provozních 

důvodů spojovány, vždy však s ohledem na počet dětí ve třídě (§2 vyhlášky o předškolním 

vzdělávání), ke spojování tříd dochází pouze v nutných případech, spojování tříd se snažíme 

maximálně eliminovat. 

 Po dopoledních aktivitách a obědě následuje odpočinek dětí, nejmladší a střední věková skupina 

dětí odpočívá na lehátku, děti jsou převlečené do pyžamka a doba odpočinku je cca 2 hodiny. 

 Respektujeme individuální potřebu aktivity, odpočinku a spánku dětí, a proto děti, kterým 

postačí doba odpočinku kratší, mají možnost za dodržení předem stanovených pravidel ukončit 

odpočinek dříve nebo si pobyt na lehátku zpříjemnit prohlížením obrázkových knížek  

či časopisů nebo poslechem relaxační hudby atp. - učí se tak zároveň respektovat potřebu 

kamarádů, kteří odpočívají či spí. 

 Odpočinek nejstarších dětí má podobu 30 minutové relaxace na lůžku, po ní následují odpolední 

rozšířené aktivity, včetně aktivit zaměřených na předškolní přípravu (rozvoj grafomotoriky, 

práce s pracovními listy, v pracovních sešitech, konstruktivní činnosti atd.).  

 Do odpoledních hodin jsou ve třídách prostřední a nejstarší věkové skupiny dětí nově zařazeny 

rozšířené činnosti – výtvarné a pracovní, literárně-dramatické, pohybové a hudebně-pohybové, 

které následují po době odpočinku dětí. 

 Účelem zařazení rozšířené odpolední činnostní nabídky je rozšíření vzdělávací nabídky školy 

m. j. i na základě poptávky rodičů po kroužcích. Tímto krokem se eliminují nutná organizační 

opatření spojená s realizací „kroužků“, a tím se zklidňuje a zpřehledňuje odpolední chod školy. 
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Realizace i obsahová a kvalitativní úroveň nabízených aktivit je v kompetenci jednotlivých 

učitelek a pod kontrolou školy. Činností se tak mohou zúčastnit i děti, které by placené kroužky 

nenavštěvovaly či by měly výběr kroužku determinovaný jeho finanční náročností-dítě tak není 

vystavováno situaci, kdy je jeho zájem a chuť zúčastnit se aktivity v kroužku limitována 

podmínkou, kterou nemůže samo ovlivnit. V případě, že se dítě nebude chtít aktivity účastnit, 

budou mu nabídnuty aktivity jiné. 

 Personál školy vzájemně spolupracuje tak, aby byl chod školy co nejplynulejší a nejklidnější. 

 Případné organizační změny jsou vždy vyhodnocovány s ohledem na děti. 

 

 

 

4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

4.1. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

Dítě se do MŠ přijímá na základě žádosti zákonných zástupců dítěte a potvrzení pediatra o zdravotní 

způsobilosti. Do MŠ jsou přijímány děti na základě kritérií, která v souladu s platnými předpisy vydává 

ředitelka školy. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou uveřejňována na čelním 

skleněném panelu vstupních vestibulů, nástěnkách a webových stránkách školy. 

4.2. Rozdělení dětí do tříd 

Děti jsou do tříd rozdělovány zpravidla dle jejich věku. Ve školním roce 2022/23 má škola dvě věkově 

heterogenní/smíšené třídy. Do dalších tříd děti většinou postupují spolu s alespoň jednou paní učitelkou. 

Požadavky rodičů na umístění dětí do tříd ředitelka vyhodnocuje s ohledem na reálné potřeby dítěte, 

možnosti školy a rovnocenné postavení dětí. Vyhodnocení probíhá ve spolupráci s třídními učitelkami. 

Věkovému složení tříd odpovídá i jejich vybavení hračkami, nábytkem a pomůckami.. 

➢ Třídy se nacházejí ve třech pavilonech. V každém pavilonu se nalézají dvě třídy. 

➢ Pavilon A má označení „Na paloučku“ a nacházejí se v něm třídy Berušky a Motýlci. 

➢ Pavilony Ba D jsou stavebně spojené a mají společný vstupní vestibul s označením „U lesíka“.  

V těchto pavilonech se nalézají třídy Ježečci, Veverky, Lišky a Sovy. 

4.3. Provozní doba školy 

Provozní doba školy je denně od 6.30 do 17.00 hod. Případné změny provozu jsou oznamovány pomocí 

informačních cedulí, nástěnek a webu školy. 

4.4. Režim dne 

Organizace dne má s ohledem na sledované cíle vzdělávání orientační charakter. Respektujeme 

zachovávání pevného stravovacího režimu. V případě mimořádných událostí (např. výletu)  

je stravovací režim šetrně uzpůsoben. Mezi jednotlivými jídly není časový interval delší než tři 

hodiny. 
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4.4.1. Orientační režim dne 

6:30 – 7:15  scházení dětí ve třídách k tomu určených, začátek her a činností 

7:15 – 8:15  otevírání dalších tříd, spontánní hry a činnosti  

8:15 – 8:45  začátek povinného předškolního vzdělávání v předškolních třídách; ranní kruh, cvičení 

a pohybové aktivity  

8:45 – 9:15  hygiena, přesnídávka, hygiena 

9:15 – 9:45  činnosti dle plánu jednotlivých tříd 

9:45 – 11:45  pobyt venku, hygiena 

11:45 – 12:15  oběd, hygiena, konec povinného předškolního vzdělávání 

12:15 – 12.45  vyzvedávání dětí po obědě, příprava na odpočinek 

12:45 – 14:20  relaxace, odpočinek, klidové činnosti, u předškolních dětí zájmové činnosti a předškolní 

příprava  

14:20 – 14:50  protažení po odpočívání, hygiena, svačina 

14:50 – 17:00  rozšířené odpolední činnosti, spontánní činnosti, vyzvedávání dětí 

4.4.2. Co děláme ve školce… 

V průběhu dne jsou realizovány spontánní i řízené činnosti a hry dětí, individuální i společné 

činnosti, didaktické hry, v různých organizačních formách, probíhá sdílení v komunitním kruhu, 

pohybové aktivity v budově i mimo ni, pobyt venku – převážně na školní zahradě; odpočinkové, klidové 

i relaxační činnosti. Učitelky plánují a realizují činnosti během dne tak, aby byly v přiměřeném poměru 

zastoupeny aktivity řízené a spontánní. Spontánní hra uvolňuje napětí a stres, uspokojuje  základní 

dětské potřeby… Navozuje pohodu a klid, a dítě je pak lépe připraveno na činnosti řízené.  

Pro podporu spontánní hry je zajištěn volný přístup dětí k hračkám a hracím koutkům. Učitelky se 

plně věnují dětem, během spontánních činností sledují hru, citlivým a nenásilným způsobem iniciují 

a usměrňují činnosti dětí s ohledem k jejich individuálním schopnostem a potřebám i vzdělávacím 

cílům.  

Při řízených činnostech nejčastěji využíváme skupinové a individuální formy, činnosti či situace, které 

si to vyžadují, realizujeme frontálně. Učitelky jsou kompetentní vytyčit si takový plán, který zohledňuje 

momentální situaci, potřeby, schopnosti a možnosti dětí, dále je motivuje a rozvíjí. Děti jsou  

při činnostech podněcovány k vlastní aktivitě, spoluúčasti, k samostatnému rozhodování.  

S dětmi s odkladem povinné školní docházky, je-li odůvodněný, pracujeme individuálně s ohledem  

na důvod odkladu. V případě, že důvodem OPŠD je potřeba více specifik, která je při vzdělávání potřeba 

zohledňovat a sledovat, či má dítě výrazné obtíže, využíváme plán pedagogické podpory – viz. kapitola 

5.2.3.1. 

Při práci s dětmi v povinném předškolním vzdělávání zařazujeme tzv. rotační systém. Ten využíváme 

zejména při seznamování s anglickým jazykem a předškolní přípravě (grafomotorická, fonetická 

cvičení, rozvíjení paměti, prostorová a plošná orientace, matematická a čtenářská pregramotnost a další 

činnosti sledující připravenost dítěte na přechod do základního vzdělávání). Při rotačním systému práce 

s dětmi realizujeme odlišné činnosti v jednotlivých skupinách. S  každou skupinou pracuje jeden 

pedagog. Skupiny se následně prostřídají. 
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5. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností 

nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje podpůrná 

opatření.  Zodpovědnou osobou za systém péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami je ředitelka 

školy. Provádí kontrolu tvorby PLPP a IVP jednotlivými učitelkami, komunikuje s poradenskými 

zařízeními a se zákonnými zástupci dětí.  

Při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami využívá škola svůj didaktický materiál a další 

vybavení školy, které jsou průběžně doplňovány a obměňovány dle potřeb. Pedagogové školy si v rámci 

DVPP rozšiřují znalosti o práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a sdílejí zkušenosti 

s ostatními pedagogy. 

5.1. Spolupráce školy se školskými poradenskými zařízeními 

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními spočívá v zajištění potřebných vyšetření dětí, 

vypracování požadované dokumentace, návštěvě pracovníka poradenského zařízení přímo v MŠ, 

konzultační činnosti směrem k pedagogům i k rodičům. S pracovníky školského poradenského zařízení 

škola spolupracuje i při vyhodnocování podmínek školy pro poskytování podpůrných opatření 

konkrétnímu dítěti. 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá dle PLPP či IVP vždy s ohledem na 

vzdělávací možnosti a potřeby dítěte.  

 

5.2. Vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními 

5.2.1. Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Při přijetí dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními postupuje ředitelka školy v souladu s platnou 

legislativou. Dítě je zařazeno do třídy, jejíž podmínky nejlépe odpovídají jeho potřebám.  

Vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními probíhá v souladu se školním vzdělávacím 

programem a v souladu s doporučením školského poradenského zařízení. Úzká spolupráce MŠ s rodiči 

dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je nezbytná a zcela zásadní.  

S obsahem poskytovaných podpůrných opatření danému dítěti jsou seznámeni všichni pedagogičtí 

pracovníci školy, kteří plně respektují důvěrnost těchto informací. 

 

5.2.2. Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními 

 Při plánování a organizaci činností pedagogové 

- uplatňují princip diferenciace a individualizace na základě vývojových a osobnostních specifik 

dítěte 

-  volí odpovídající vzdělávací metody a prostředky  

- usilují o vytváření optimálních podmínek pro rozvoj osobnosti dítěte, k učení  

i ke komunikaci s ostatními napomáhajících dosažení jeho maximální samostatnosti.  

 Třídy, ve kterých jsou děti se speciálními vzdělávacími potřebami zařazeny, jsou přizpůsobeny 

jejich specifickým potřebám – uspořádání třídy, materiální vybavení, kompenzační pomůcky atd. 

 Děti mají možnost využívat k relaxaci, rehabilitaci či kompenzaci svých potřeb prostory k tomu 

určené. 
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 Děti s přiznanými podpůrnými opatřeními mají v kolektivu rovnocenné postavení, žádné z nich 

není zvýhodňováno ani znevýhodňováno.  

 Ředitelka školy podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti speciální 

pedagogiky, práce s dětmi s přiznanými podpůrnými opatřeními, zařazuje supervizní setkání 

s pracovníkem školského poradenského zařízení.  

 

5.2.3. Podpůrná opatření – systém péče 

5.2.3.1. Podpůrná opatření 1. stupně 

Pokud vzdělávací výsledky dítěte v průběhu docházky nedosahují očekávaných výsledků a nedaří 

se běžnými formami a metodami dosahovat očekávaných výstupů, třídní učitelky pod vedením ředitelky 

školy sestaví plán pedagogické podpory (PLPP), který reflektuje individuální vzdělávací potřeby dítěte. 

Zákonní zástupci dítěte jsou o sestavení tohoto plánu informováni. Plán je pravidelně vyhodnocován, 

první vyhodnocení je realizováno 3 měsíce po zahájení jeho realizace, v případě potřeby dříve.  

Spolupráce zákonných zástupců na jeho tvorbě a vyhodnocování je žádoucí. Na základě vyhodnocení 

PLPP lze dojít k těmto závěrům:  

a) další poskytování PLPP již není třeba 

b) v poskytování PLPP bude nadále pokračováno, případně s úpravami 

c) poskytování PLPP v 1. stupni je nedostačující, zákonný zástupce dítěte je informován o potřebě 

vyšetření dítěte ve ŠPZ z důvodu posouzení potřeby vyššího stupně pedagogické podpory 

 

5.2.3.2. Podpůrná opatření 2. – 5. stupně 

Podpůrná opatření 2. – 5. stupně může MŠ uplatnit pouze na základě doporučení ŠPZ. Doporučení 

ŠPZ je vystaveno na základě vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení, které musí iniciovat  

a zajistit zákonný zástupce dítěte.  

Na základě doporučení školského poradenského zařízení vypracují učitelé pod vedením ředitelky  

a ve spolupráci se zákonnými zástupci plán pedagogické podpory (PLPP)  nebo individuální vzdělávací 

plán (IVP), které sledují dosahování vzdělávacích cílů stanovených ve ŠVP s využitím těchto 

doporučení.  

 

5.2.3.2.1. Individuální vzdělávací plán (IVP) 

 

Pokud je dítěti stanoveno vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu, musí zákonný zástupce 

dítěte požádat ředitelku školy o jeho vypracování a podepsat informovaný souhlas, který je součástí 

doporučení poradenského zařízení. Ředitelka školy vyhotoví povolení vzdělávání dítěte dle IVP. IVP je 

zpracován nejpozději do jednoho měsíce od začátku vzdělávání dítěte, jemuž byl doporučen. 

Na  tvorbě a vyhodnocování IVP se podílejí třídní učitelky, ředitelka školy, pracovník ŠPZ, asistent 

pedagoga - pokud je dítěti přidělen. Za tímto účelem zúčastněné strany vzájemně spolupracují, 

konzultují  a komunikují. Svým podpisem v dokumentu stvrzují své seznámení s ním.  

1) IVP je vyhodnocován průběžně školou a zákonnými zástupci, nejméně jednou za pololetí, v případě 

potřeby častěji. 

2) Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou vyhodnocuje IVP nejméně jednou ročně. 
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5.2.3.3. Přiznaná podpůrná opatření 2. – 5. stupně bez IVP 

Poskytování podpůrného opatření 2. a vyššího stupně vždy předchází písemný informovaný souhlas 

zákonného zástupce dítěte. V případě, že poradenským zařízením není doporučen IVP, třídní učitelky 

pod vedením ředitelky sestaví na základě doporučení PLPP.  V PLPP jsou  konkretizovány a 

upřesněny postupy, volby metod, forem, motivací a dalších nástrojů vzdělávání stanovených 

v doporučení školského poradenského zařízení. Zákonní zástupci dítěte jsou o sestavení tohoto plánu 

informováni, na jeho tvorbě i vyhodnocování se spolupodílejí. PLPP je vyhodnocen po 3  měsících, 

v případě potřeby dříve, je též součástí vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření ze strany 

poradenského zařízení. 

5.2.3.4. Asistent pedagoga 

Pokud je dítěti v rámci doporučení školského poradenského zařízení přiznáno podpůrné opatření  

ve formě asistenta pedagoga, je přítomen ve třídě s daným dítětem jako další pedagogický pracovník. 

Činnost asistenta pedagoga (AP) ve třídě je definována ve směrnici  školy – Působení asistenta 

pedagoga v podmínkách MŠ.  Organizace působení AP ve třídě je v kompetenci učitele.  Snížení počtu 

dětí ve třídě, ve které je zařazeno dítě s přiznaným podpůrným opatřením, je dáno stupněm takového 

opatření.  

 

5.3. Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

Pro děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka, jiného jazykového a kulturního prostředí jsou  

při vzdělávání využívány dvě základní formy. Sledují  eliminaci znevýhodnění těchto dětí při vzdělávání 

a podporu osvojování a rozvoje sociokulturních kompetencí a jazykové připravenosti dětí potřebných  

pro plynulý přechod do základního vzdělávání a schopnost dítěte zapojit se do výuky. 

Při práci s  dětmi s nedostatečnou znalostí českého jazyka jsou zohledňována specifika dítěte i jeho 

rodinného prostředí. Didaktické postupy  uzpůsobují pedagogové potřebám a možnostem jednotlivých 

dětí. Využíváme práci v malé skupince i individuální práci s dítětem. 

 

5.3.1. Jazyková podpora pro děti, které nejsou v režimu povinného předškolního vzdělávání 

Pro osvojování českého jazyka dětmi z odlišného jazykového a kulturního prostředí organizuje škola 

v dopoledním čase Jazykový koutek. Pedagog pracuje s málo početnými skupinkami dětí, což umožňuje 

maximalizovat individualizaci přístupu. 

 

5.3.2. Jazyková podpora pro děti v režimu povinného předškolního vzdělávání 

V případě, že v povinném předškolním vzdělávání se ve škole vzdělávají alespoň 4 děti - cizinci, zřizuje 

škola v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů  

pro tyto děti skupinu pro jazykové vzdělávání. Se skupinou dětí pracuje učitel s ohledem na stupeň 

úrovně jejich znalosti českého jazyka.  

Vzdělávání probíhá ve dvou blocích pravidelně zařazených v týdnu. V případě potřeby (výlet, 

projektové aktivity apod.) je začlenění bloků v týdenním schématu upraveno dle aktuální situace 

(rozdělení či přesunutí bloků).  
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Do skupiny lze zařadit i jiné děti s potřebou jazykové podpory. O takovém zařazení rozhoduje ředitelka 

školy v souladu s výše uvedenou vyhláškou.  

Případné zařazení dalších dětí do skupiny dětí – cizinců  je možné pouze v případě, že zůstanou 

zachovány kvalitativní parametry vzdělávání.  

Plán vzdělávání dětí s OMJ a dětí cizinců je přílohou ŠVP. 

 

5.4. Individuální vzdělávání dítěte 

Mateřská škola uskutečňuje individuální vzdělávání dle § 34 b školského zákona. Oznámení zákonného 

zástupce dítěte o individuálním vzdělávání musí proběhnout nejpozději 3 měsíce před počátkem 

školního roku. V průběhu školního roku je individuální vzdělávání možné nejdříve ode dne, kdy bylo 

oznámení doručeno ředitelce školy. Formulář je ke stažení na našich webových stránkách. 

Ředitelka školy doporučí rodičům oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vycházejí 

z RVP PV a ŠVP a mají podobu portfolia, které je rodičům předáno společně se stanoveným termínem 

ověření znalostí. Průběh ověřování znalostí je podrobněji popsán ve školním řádu a vychází ze školské 

legislativy. 

6. Vzdělávání dětí nadaných a mimořádně nadaných 
Dětem, které projevují známky nadání, věnujeme zvýšenou pozornost zaměřenou na to, aby se projevy 

nadání dětí v rozmanitých oblastech (rozumových, uměleckých, pohybových atd.) uplatnily a s ohledem 

na individuální možnosti dále rozvíjely. V případě, že se jedná o velmi výrazné projevy nadání, 

zejména v situacích vyžadujících značnou spolupráci a koordinaci s rodiči dětí, zpracováváme plán 

pedagogické podpory (PLPP). V takovém případě je PLPP vypracován na základě individuálních 

specifik a konkrétních vzdělávacích potřeb dítěte. U dětí mimořádně nadaných v jedné nebo více 

oblastech doporučíme rodičům dítěte vyšetření ve školském poradenském zařízení. Pokud ŠPZ 

identifikuje mimořádné nadání dítěte a doporučí vypracování IVP, postupujeme při jeho zpracování, 

realizaci a vyhodnocování v úzké spolupráci s rodiči dítěte a školským poradenským zařízením. IVP 

vypracovávají třídní učitelky pod vedením ředitelky školy. V průběhu školního roku může být 

upravován či doplňován na základě stejného postupu jako při jeho vytváření. Nejméně 1x ročně  

je vyhodnocován. 

7. Vzdělávání dětí od dvou do tří let 
 

Plošné přijímání dětí mladších tří let vylučuje současná stavební úprava objektu školy. Budova 

nedisponuje dostatečným hygienickým zázemím ani potřebným prostorem pro ukládání materiálu  

pro zajišťování hygieny a náhradního oblečení dětí. Rovněž současná úprava zahrady školy 

neumožňuje dostatečné zajištění bezpečnosti při pobytu venku takto malých dětí bez většího 

dispozičního zásahu.  

V případě, že budou rodiče žádat o přijetí dítěte mladšího tří let, bude vedení školy o přijetí takového 

dítěte rozhodovat zcela individuálně, a to  s ohledem na  možnosti školy a individuální potřeby, 

schopnosti a specifika každého jednotlivého dítěte.  

Vzdělávací obsah je dle RVP PV stanoven pro celou věkovou skupinu společně, ale v případě 

vzdělávání dětí od dvou do tří let je třeba respektovat výrazné rozdíly v jednotlivých oblastech vývoje 

dětí tohoto věku. Volit vhodné metody učení – učení nápodobou, situační učení, vlastními prožitky 
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a především hrou. Při plánování činností je třeba počítat s krátkodobým udržením pozornosti dítěte, 

nutností častého opakováni činností a jejich pravidelnosti. Učitelé musí dětem zajistit dostatek emoční 

podpory, více individuální péče, ponechat dostatek volného prostoru pro hru a pohybové aktivity. 

 

8. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

8.1. Záměr vzdělávání v naší MŠ 

Naším hlavním záměrem je podpora rozvoje dítěte směřovaná ke zdravě sebevědomé a kultivované 

osobnosti připravené na vstup do základní školy na takové úrovni, která je pro ně individuálně 

dosažitelná. Svým působením chce škola pomoci utvářet osobnost dítěte s rozvinutým vzdělávacím 

potenciálem, kladným postojem k základním lidským a kulturním hodnotám a k světu kolem nás- k 

člověku, k rodině, společnosti, k sobě samému, k vlastnímu zdraví, přírodě, naší planetě, k lidské 

práci, k umění a kultuře a zdravému životnímu stylu. 

8.2. Náš cíl 

Naším cílem je, aby dítě v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, 

psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro 

život a další vzdělávání. 

 

8.3. Smysl předškolního vzdělávání v naší MŠ 

Smysl předškolního vzdělávání v naší MŠ spatřujeme v poznávání možností aktivního a smysluplného 

pojetí života, jeho rozmanitých forem a podob, v podporování kreativity, komunikace, řeči a rozvoje 

řečových schopností, pohybových dovedností a zdravého stylu života. Při vzdělávacím procesu 

akcentujeme podporování samostatnosti dítěte a jeho schopnost vnímat skutečnosti v širších  

a přirozených souvislostech. Důležitým prvkem našeho snažení je poznání toho, že nečinnost a pasivní 

zábava nejsou normální ani smysluplné.  

 Náš ŠVP PV vychází z RVP PV. ŠVP PV sleduje rozvoj dítěte ve všech oblastech daných 

v RVP PV a dosažení dílčích kompetencí vedoucích k dosažení kompetencí klíčových.  

 V souladu s filozofií školy i zájmem rodičů o různé nadstandardní aktivity byl sestaven 

program, který svým pojetím umožňuje všem dětem zúčastňovat se rozšířených činnostních 

programů v odpoledních hodinách. Pestrou programovou nabídkou zaměřenou na rozvoj 

estetického vnímání, řečových a komunikativních dovedností, pracovních, výtvarných, literárně 

dramatických a pohybových schopností a dovedností usilujeme o zprostředkování vnímání 

světa v jeho rozmanitostech a souvislostech i o poskytnutí příležitosti poznání možné 

seberealizace dítěte formou nejrůznějších aktivit, o maximalizaci jeho všestranné 

připravenosti na vstup do další etapy jeho vzdělávání a o vytvoření potřeby dítěte využívat  

a provozovat smysluplné aktivity. U dětí nejmladší věkové skupiny zařazujeme odpolední 

rozšířené činnosti na základě vyhodnocení jejich adaptace na prostředí školy. 

 U nejmladších dětí se soustředíme zejména na zvládnutí adaptace dítěte na prostředí školy 

tak, aby byly včas podchyceny jeho specifické potřeby, na základě jejich poznání proběhla 

adaptace s respektem k těmto specifikům s eliminací rizik ohrožujících psychiku dítěte a jeho 

následného vnímání prostředí školy a života v ní. 
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 Cíleně využívaná práce s dětmi ve skupinkách, zejména u předškoláků, poskytuje prostor pro 

maximalizaci individualizovaného přístupu a zkvalitňuje podmínky pro práci s dětmi  

před nástupem do základní školy.  

 Za jednu z důležitých podmínek zdárné realizace programu považujeme dostatečně široký 

prostor pro volnou hru, vhodné zařazování individuální a skupinové činnosti, využívání 

spontánního, prožitkového a situačního učení, učení kooperativního i sociálního. 

 ŠVP chápeme jako otevřený a v budoucnu stále se měnící dokument vždy zohledňující 

a odrážející potřeby, možnosti, schopnosti a zájem dětí, momentální možnosti a potřeby školy. 

 Není povinností učitele veškerou plánovanou vzdělávací nabídku v rámci TVP realizovat  

– vždy je třeba nabídku přizpůsobovat aktuálním vzdělávacím příležitostem a situacím 

s ohledem na dosavadní výsledky vzdělávání dětí, jejich individuální potřeby a zájmy. 

 Velký důraz klademe na rozvoj řečových dovedností dětí.  

Na začátku školního roku proto dle zájmu rodičů organizujeme ve spolupráci s odborníky 

logopedický screening dětí s možností doporučení k následné logopedické péči. Škola hledá 

další formy a možnosti spolupráce s odborníky v této oblasti. Naším cílem  je včasná diagnostika 

a zahájení nápravy v případě výskytu vad řeči u dětí jako součást  prevence školní neúspěšnosti.  

 

8.4. Předškolní vzdělávání v naší škole – naplňování záměru a cílů 

 realizujeme zejména pomocí projektových metod, kooperativního, prožitkového a situačního 

učení s vědomím toho, že dítěti umožňují a zprostředkovávají interakci s okolním světem 

 probíhá formou hry - praktických i intelektových činností – nepřímo či přímo řízených 

i spontánních 

 je realizováno v dostatečné míře spontánní, nezávaznou hrou, která vychází z vlastního 

zájmu dítěte a jeho vlastní volby, poskytuje prostor k experimentování a rozvoji kreativity dítěte 

 má didaktický styl  - individuální volba a aktivní účast dítěte na vzdělávacích činnostech,  

které pedagog iniciuje, přímo či nepřímo k ní dítě motivuje  

 vychází z pedagogické analýzy, z individuálních potřeb každého dítěte. 

 

8.5. Náš pedagogický styl 

Při vzdělávání dětí vytváříme: 

 příjemné prostředí, kde se dítě cítí bezpečně, jistě a dobře, kam se těší 

 podnětné a bohaté prostředí, které podporuje všestranný rozvoj dítěte, jeho aktivitu a chuť 

objevovat další poznatky a získávat další zkušenosti z nejrůznějších oblastí 

 prostředí, ve kterém děti zažívají úspěch, ocenění a radost 

 prostředí podporující komunikaci, sdílení a sdělování 

 uspokojujeme každodenní přirozené potřeby dětí se zřetelem k jejich individualitě 

 využíváme všech příležitostí k pozitivní motivaci – pochvale, povzbuzení, správnému příkladu, 

projevům empatie 

 eliminujeme již v počátku nežádoucí projevy dětí jako je zesměšňování, posmívání  

a negativní postoj, projevy počátků sociálně patologického chování 

 motivujícím způsobem rozvíjíme a obohacujeme dětskou hru a tvořivost 
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 začleňováním odpovídajících činností a událostí podporujeme vytváření kladného vztahu 

k umění a kultuře, příkladným způsobem a pomocí pozitivní motivace kultivujeme řečový 

i sociální projev dítěte a podporujeme rozvoj prosociálního cítění i chování 

 vedeme děti k ekologickému cítění a chování, začleňujeme prvky environmentální výchovy, 

vytváříme povědomí a vedeme děti ke zdravému způsobu života 

 připravujeme děti na další vzdělávání a život ve společnosti – rozvíjíme a podporujeme jejich 

individualitu, chuť k poznávání nového, samostatnost, sebevědomí, pocit uspokojení  

při seberealizaci individuální i skupinové. 
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